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RESUMO 

Constatamos que a população com 65 e mais anos de idade tende a, exponencialmente, 

ter uma maior representatividade demográfica a nível mundial, sendo que tal se observa 

especialmente nos países do sul da Europa, sobretudo em Portugal. Várias organizações 

e diversas teorias sugerem o estudo do comportamento de autocuidado como um 

indicador de previsão das necessidades de cuidados daquele grupo etário em distintos 

contextos, para a reorganização dos cuidados de saúde em geral e de enfermagem em 

particular. Objetivos: Avaliar a funcionalidade das pessoas com 65 e mais anos de idade 

da região do Alentejo; Padronizar a funcionalidade em função da idade; Definir as 

necessidades de cuidados de enfermagem em função dos diferentes níveis de 

funcionalidade, com base num modelo de autocuidado. Metodologia: Estudo I: estudo 

transversal, descritivo; amostra aleatória, estratificada, com 931 pessoas com 65 e mais 

anos de idade; nível de confiança de 95%; margem de erro de 3,2%; levado a cabo na 

região do Alentejo. Estudo II: estudo transversal, descritivo; amostra de conveniência, 

com 427 pessoas com 65 e mais anos de idade; levado a cabo nas ECCI’s de Odivelas e 

da região do Alentejo Litoral, na UCC do Redondo e no Lar de Idosos dos SAMS. No 

decurso dos estudos, utilizámos diversas técnicas que permitiram construir e analisar a 

sensibilidade, fidelidade e validade do Core set dos Idosos (CSI) e do Elderly Nursing 

Core Set (ENCS). Resultados: Na região do Alentejo, do ponto vista médio, em relação 

ao comportamento de autocuidado, as pessoas no grupo etário dos 65 aos 84 anos de 

idade situam-se em autocuidado na atividade e as pessoas com 85 e mais anos de idade 

situam-se em défice de autocuidado terapêutico moderado. No cômputo geral, as pessoas 

do sexo feminino, com o estado civil de viuvez, que não sabem ler/ não frequentaram a 

escola, com 85 e mais anos de idade, baixo peso (IMC), com défices emocionais e 

auditivos e com situação económica não conducente à satisfação das necessidades de 

alimentação, habitação e saúde, apresentam maior nível de problema. No segundo estudo, 

verificámos diferenças estatisticamente significativas entre as necessidades de cuidados 

de enfermagem, ao nível dos sistemas de apoio educativo e de compensação parcial ou 

total, e o contexto onde a pessoa está inserida. Observámos necessidades de cuidados de 

enfermagem mais evidentes ao nível da ECCI da região do Alentejo Litoral e de Odivelas, 

seguidas do Lar de Idosos dos SAMS e, por fim, da UCC do Redondo. Conclusão: 

Propomos a avaliação das necessidades de cuidados de enfermagem das pessoas com 65 

e mais anos de idade com base na apreciação do comportamento de autocuidado, descrito 

no M65+Autocuidado por uma estrutura conceitual em que se integra a avaliação do 

autocuidado, a capacidade funcional e capacidade de conhecimento. 

Palavras-chave: Envelhecimento, Comportamento de Autocuidado, Cuidados de 

Enfermagem. 

 



4 

 

ABSTRACT 

We assumed that the population over 65 years old tend have an exponentially superior 

demographic representation worldwide, particularly in the southern countries of Europe 

and mainly in Portugal. A number of organizations and different theories propose that the 

study of the behavior of self-care can result in a predictive indicator of care needs for that 

age group in different contexts, as a mean for the reorganization of health care in general, 

above all as far as nursing is concerned. Objectives: To assess the functionality of people 

over 65 years old in the region of Alentejo (Portugal); To standardize the concept of 

functionality depending on age; To describe the needs for nursing care according to the 

different levels of functionality, established on a model of self-care. Methodology: Study 

I: cross-sectional, descriptive, stratified random sample, with 931 people over 65 years of 

age; confidence level of 95 %, a margin of error of 3.2 %; carried out in the Alentejo 

(Portugal). Study II : cross-sectional, descriptive, convenience sample, with 427 people 

over 65 years of age, carried out in the Continuing Care Units (CCU) of Odivelas 

(Portugal) and Alentejo Litoral (Portugal), in the CCU of Redondo (Portugal) and in a 

Home for the Elderly of SAMS (Medical and Social Assistance Services). Throughout 

our studies, we applied several techniques which allowed building and analyzing 

sensitivity, reliability and validity of Core Set of Indicators for the Elderly (CSI) and the 

Elderly Nursing Core Set (ENCS). Results: In Alentejo and regarding self-care behavior, 

people in the age group 65 to 84 years old show self-care activity and those who have 85 

years old and more present moderate therapeutic self-care deficit. Overall, females, 

widows, who cannot read/ did not attend school, with 85 and more years old, underweight 

(BMI), with deficits and impaired emotional and economic situation that cannot  satisfy 

needs of food, housing and health, show higher levels of problems. In the second study, 

we found statistically significant differences between the needs for nursing care, the level 

of educational support systems and partial or total compensation as well as the insertion 

context. The needs for nursing care are more evident at the level of the CCU region of 

Alentejo Litoral and Odivelas, followed by the Nursing Home of SAMS and, finally, by 

the CCU of Redondo. Conclusion: We recommend the evaluation of nursing care needs 

of people over 65 years of age based on the assessment of self-care behavior, described 

in M65+SelfCare for a conceptual framework which would incorporate the assessment 

of self-care, functional capacity and knowledge capacity . 

Keywords: Aging, Behavior of Self-Care, Nursing Care.  
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0. INTRODUÇÃO 
 

O interesse em estudarmos e desenvolvermos questões relacionadas com o 

envelhecimento tem mais de uma década, com preocupações ao nível da intervenção 

clínica, científica e associativa. Ao longo deste período, podemos perceber a amplitude 

desta problemática que invariavelmente influencia o desenvolvimento da sociedade e o 

planeamento dos cuidados em saúde. Várias organizações [e.g., Organização Mundial da 

Saúde (OMS), Organização das Nações Unidas (ONU), Comissão Europeia (CE)] têm 

vindo a dilatar as suas preocupações com o aumento do número de pessoas com 65 e mais 

anos de idade e a diminuição das taxas de natalidade nos países desenvolvidos. Não 

obstante o processo de envelhecimento ser considerado por estas organizações uma 

conquista dos sistemas de proteção social e de saúde, representa também um desafio de 

desenvolvimento e de reestruturação de vários setores da sociedade. Observam-se 

geograficamente diferenças muito significativas, ao nível da demografia do 

envelhecimento, entre a Europa e os restantes continentes, na Europa do Norte e do Sul e 

inclusivamente em Portugal, sobretudo na região do Alentejo, na qual decorre grande 

parte deste estudo.  

O processo de envelhecimento tem dado origem ao desenvolvimento de diversas teorias, 

o que evidencia a sua complexidade. 

De facto, no que concerne às teorias explicativas do envelhecimento demográfico, 

elencamos três correntes de pensamento complementares: as Teorias Biológicas, as 

Teorias Psicológicas e as Teorias Sociológicas do envelhecimento.  

As Teorias Biológicas ancoram-se na influência sobre fenómenos da variância e mutação 

dos fatores genéticos, perda de homeostase, restrição de calorias, diminuição da massa 

muscular, força, perda funcional, aumento da probabilidade de doenças e morte. As 

Teorias Psicológicas explicam a influência na aprendizagem social, na personalidade, ao 

nível da funcionalidade cognitiva e nas tomadas de decisão no decurso da vida. 

Finalmente, as Teorias Sociológicas do envelhecimento balizam a influência no desenho 

das políticas para o envelhecimento, preconizando a criação de programas de apoio na 

investigação dos ambientes sociais, da espiritualidade e da utilização dos serviços de 

saúde. 

Pese embora as ciências de enfermagem não terem desenvolvido teorias explicativas do 

envelhecimento, encontramos estudos que abordam o processo de cuidados de 

enfermagem a pessoas idosas e a influência dos mesmos em vários contextos, com a 
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descrição de intervenções e alguns resultados dos cuidados de enfermagem. Não existe, 

contudo, consenso em relação ao conceito de cuidados de enfermagem às pessoas idosas.  

O processo de envelhecimento é ainda um campo que carece de maior desenvolvimento 

ao nível do conhecimento de um conjunto de áreas. De entre estas, destacamos algumas 

questões que nos inquietam e que estiveram na base deste estudo: Foram definidos os 

estádios de desenvolvimento das pessoas com 65 e mais anos de idade? Conhecemos os 

perfis de funcionalidade deste grupo etário? Conhecemos a influência do envelhecimento 

nas capacidades das pessoas? Conseguimos planear cuidados de saúde com base na 

antevisão e no conhecimento desta influência? A ausência ou insuficiência de respostas 

a estas questões acarreta impactos ao nível do planeamento dos cuidados de saúde às 

pessoas com 65 e mais anos de idade. 

As organizações internacionais já referidas defendem a reestruturação dos sistemas de 

saúde, assente no envelhecimento demográfico, não apenas nas variáveis de doença mas 

inclusive na funcionalidade, como forma da sua sustentabilidade. O aumento da atividade 

das pessoas com 65 e mais anos de idade deve ser, em concordância com estas 

organizações, uma das formas de sustentabilidade dos sistemas de saúde, com uma aposta 

no envelhecimento ativo.  

Em Portugal, os indicadores das políticas de saúde da Direção Geral da Saúde (DGS, 

2012) para os próximos anos baseiam-se quase exclusivamente em indicadores de doença, 

incapacidade e invalidez. Para colmatar esta questão, a OMS propõe a avaliação da 

funcionalidade com recurso à Classificação Internacional da Funcionalidade (CIF) (CIF, 

2004). No nosso país, pouco se tem evoluído na avaliação funcional, não existindo 

informação sobre as necessidades de cuidados aos idosos. Assim, não sendo os cuidados 

de enfermagem um elemento isolado do sistema de saúde português, também eles se 

apresentam parcamente estruturados e planeados, de acordo com as reais necessidades 

daquele grupo etário. 

Com vista a contribuir para suprir a falta de informação sobre a funcionalidade, decidimos 

realizar dois estudos. O primeiro, de base populacional, na região do Alentejo, numa 

abordagem multiprofissional, permitiu-nos a construção de um instrumento de medida 

mais amplo e com base na CIF para a área das ciências da saúde. O segundo estudo, mais 

restrito, foi desenvolvido com base no primeiro, permitindo a avaliação da funcionalidade 

e a determinação das necessidades de cuidados de enfermagem. Neste sentido, ambos os 

estudos possibilitaram-nos definir o M65+Autocuidado, assente na avaliação da 

funcionalidade (CIF, 2004), enquadrado num modelo de qualidade (Irvine, Sidani e Hall, 
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1998; Donabedian, 2005; Doran e Pringle, 2011) e enraizado no modelo de autocuidado 

proposto por Orem (2001). O modelo proposto faz a integração da avaliação funcional 

preconizada pela CIF nas três teorias sugeridas por Orem (2001): a Teoria de 

Autocuidado, a Teoria de Défice de Autocuidado e a Teoria dos Sistemas de Enfermagem. 

Deste modo, o M65+Autocuidado permite-nos observar o comportamento de 

autocuidado das pessoas com 65 e mais anos de idade ao nível de diversos conceitos 

descritos nos dois estudos realizados.  

Temos, assim, como finalidade, o estudo do comportamento de autocuidado e a definição 

de necessidades de cuidados de enfermagem. Neste âmbito, formulámos a seguinte 

pergunta de investigação: Quais as necessidades de cuidados de enfermagem, com base 

num modelo de autocuidado, em relação aos níveis de funcionalidade das pessoas com 

65 e mais anos de idade? Como objetivos definimos os seguintes: avaliar a funcionalidade 

das pessoas com 65 e mais anos de idade da região do Alentejo; padronizar a 

funcionalidade em função da idade; definir as necessidades de cuidados de enfermagem 

em função dos diferentes níveis de funcionalidade, com base num modelo de autocuidado. 

No Capítulo I, percebemos o impacto do envelhecimento demográfico no mundo, na 

Europa e em Portugal, com especial atenção para a região do Alentejo. Compreendemos, 

nas várias teorias explicativas do envelhecimento, como são descritas as alterações 

ocorridas ao nível do envelhecimento. Observamos as recomendações das principais 

organizações mundiais em relação a esta problemática, com especial enfoque na 

funcionalidade e nas necessidades de cuidados de saúde. Neste capítulo, descrevemos 

ainda como os cuidados de enfermagem abordam o envelhecimento, quais os resultados 

sensíveis conhecidos, os principais indicadores internacionais e o modelo que propomos 

para o seu desenvolvimento.  

Segue-se o Capítulo II, em que enquadramos a nossa estrutura metodológica e 

descrevemos os dois estudos realizados (Estudo I: Condição de saúde dos idosos do 

Alentejo; Estudo II: Necessidades de cuidados de enfermagem, vários contextos) e o 

processo de construção e validação do Core Set dos Idosos (CSI) e do Elderly Nursing 

Core Set (ENCS), os quais propomos para a avaliação do nível funcional (CIF, 2004) e 

do comportamento de autocuidado (Orem, 2001) de pessoas com 65 e mais anos de idade.  

Os resultados são descritos no Capítulo III, divididos pelos principais conceitos de 

autocuidado, de aprendizagem, comunicação e funções mentais, de funções relacionadas 

com os membros superiores e inferiores, do tónus muscular e da aprendizagem e 

aplicação de conhecimentos, encontrados no Estudo I. Sucede a descrição do 
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comportamento de autocuidado das pessoas observadas na região do Alentejo e 

apresentamos ainda as principais características do CSI através da análise da 

sensibilidade, fidelidade e validade. No Estudo II, percebemos as necessidades de 

cuidados de enfermagem em diversos contextos em que a pessoa se insere, com base nos 

conceitos de autocuidado, aprendizagem e funções mentais, comunicação e relação com 

amigos cuidadores. Finalmente, apresentamos as principais características do ENCS, 

também através da análise da sua sensibilidade, fidelidade e validade. 

No Capítulo IV, faremos a discussão dos dados de forma atomizada, com o conhecimento 

internacional e com base no M65+Autocuidado que propomos, de forma a definirmos 

necessidades de cuidados de enfermagem de acordo com os défices observados. Esta 

discussão faz-se ao nível dos dados do Estudo I, do Estudo II e da conjugação dos vários 

conceitos observados no que concerne ao comportamento de autocuidado: autocuidado, 

capacidade funcional e capacidade de conhecimento. 

As principais conclusões são descritas em três momentos: no primeiro, pondo em 

perspetiva todo o trabalho realizado; num segundo momento, elaborando a resposta 

síntese aos nossos objetivos; num terceiro e último momento, explanando ideias de 

desenvolvimento para novos estudos na área específica dos cuidados de enfermagem em 

Portugal ao nível clínico, político e da investigação. 
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CAPÍTULO I 

 

O envelhecimento demográfico está a ter reflexos aos mais diversos níveis, 

nomeadamente social, político e inclusive no que se refere ao sistema de saúde. Para 

percebermos estes reflexos, interessa começar por compreender, do ponto de vista 

demográfico, como se distribui o número de idosos no mundo, na Europa e em Portugal. 

Do mesmo modo, convém observar as principais Teorias do Envelhecimento. Finalmente, 

a compreensão dos reflexos do envelhecimento demográfico nos planos social, político e 

de saúde implica abordar as políticas de saúde para o envelhecimento, bem como as 

principais organizações com responsabilidade nesta matéria. Neste capítulo, descrevemos 

e conceptualizamos também o nosso modelo de autocuidado para pessoas com 65 e mais 

anos de idade, necessidades de cuidados de enfermagem (M65+Autocuidado). 

 

1. ENVELHECIMENTO – DIVERSAS PERSPETIVAS 
 

1.1.ENVELHECIMENTO DEMOGRÁFICO 

 

Nos países considerados desenvolvidos, convencionou-se que idoso corresponde a 

qualquer pessoa com idade cronológica igual ou superior a 65 anos, pelo que será esse o 

limiar adotado no presente estudo. 

Segundo a ONU, o envelhecimento populacional a nível mundial não tem precedentes na 

história da Humanidade, sendo expectável que, neste século XXI, ocorra um aumento 

muito considerável de pessoas idosas (ONU, 2011).  

O fenómeno do envelhecimento tem características globais no sentido em que afeta toda 

a sociedade e todos os países. Concorre para este fenómeno um conjunto de razões, das 

quais destacamos a associação entre o aumento constante da esperança de vida à 

nascença1 que se tem verificado ao longo dos últimos anos e a diminuição do índice 

sintético de fecundidade2 (figura 1). A estes fundamentos podemos ainda acrescentar os 

processos migratórios, os quais coadjuvam a compreender a dimensão do fenómeno em 

algumas regiões.  

                                                           
1 O número médio de anos que um recém-nascido pode esperar viver, se submetido ao longo de sua vida às condições atuais de 

mortalidade (Eurostat). 
2 Admitindo que as mulheres estão submetidas às taxas de fecundidade observadas no momento, representa o número médio de 

crianças vivas nascidas por mulher em idade fértil (dos 15 aos 49 anos de idade).  
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A nível mundial, a esperança de vida à nascença passou de 47,7 anos em 1950 para 69,3 

em 2010. No mesmo período, o índice sintético de fecundidade diminuiu 49,49% e a taxa 

bruta de natalidade3 diminuiu 52,03% (ONU, 2011). 

 

Figura 1 – Índice sintético de fecundidade e esperança de vida à nascença: Mundo, 1950-

2050 (ONU, 2011) 

 

 

Segundo a ONU (2011), a população mundial aumentou 172,32% entre 1950 e 2010. Nas 

regiões mais desenvolvidas4, o crescimento da população representou, no mesmo período, 

58,89% (ONU, 2011). De acordo com as projeções da ONU, a população mundial, no 

período de 2010 a 2060, aumentará cerca de 39,43% (ONU, 2011). 

Ainda de acordo com a ONU (2011), o número de pessoas com 65 e mais anos de idade 

aumentou 201,84% entre 1950 e 2010. No que concerne à esperança de vida aos 65 anos5, 

esta aumentou 4,5 anos entre 1950 e 2010 e a esperança de vida ao nascer aumentou 21,6 

anos no mesmo período. Na tabela 1, apresentamos os principais indicadores de forma 

sumária. 

 

Tabela 1 – Indicadores de desenvolvimento populacional: Mundo, 1950-2060 (ONU, 

2011) 
ANO 1950 2010 2060 

População total (milhares)  2 532 229 6 895 889 9 615 189 

Média de idade (anos)  23,9 29,2 39,1 

Rácio de dependência dos idosos 10,1 13,4 33,1 

Rácio de dependência total   95,7 76 80,5 

Esperança de vida ao nascer (anos)  47,7 69,3 77,5 

Esperança de vida aos 65 anos (anos)  11,5 16 16,9 

Taxa bruta de natalidade por 1.000 habitantes  36,9 19,2 13,2 

Índice sintético de fecundidade (filhos por mulher)  4,95 2,45 2,11 

                                                           
3 O número de nascidos vivos, por mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. 
4 Compreendem a Europa, América do Norte, Austrália/Nova Zelândia e Japão (ONU, 2011). 
5 O número médio de anos que uma pessoa com 65 anos pode esperar viver, mantendo-se as taxas de mortalidade por idades observadas 

no momento de referência. 
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Podemos afirmar que, de acordo com as projeções, no período de 2010-2060 e em 

comparação com o período de 1950-2010, verificar-se-á uma diminuição do ritmo de 

crescimento da população mundial (de 2,87%/ano para 0,788%/ano). Todavia, o ritmo de 

crescimento das pessoas com 65 e mais anos, no período 1950-2010, foi muito superior 

(3,36%/ano). 

Em 1950, o rácio de dependência dos idosos6 nas regiões mais desenvolvidas era de 10,1, 

em 2010 de 25,9, e estima-se que em 2060 será de 51,1 pessoas idosas por cada 100 

pessoas em idade ativa (ONU, 2011a). O rácio de dependência total 7  permite-nos 

compreender o nível de equilíbrio entre o grupo populacional considerado ativo (15-64 

anos) e os grupos considerados como dependentes desses (menos de 15 anos e 65 e mais 

anos). Nas regiões mais desenvolvidas, em 1950 esse rácio era de 77,1, em 2010 esta 

proporção era de 62,5 pessoas e estima-se que em 2060 será de 94,9 pessoas (ONU, 2011). 

O aumento do valor deste rácio deve-se à conjugação de dois fatores: o declínio das taxas 

de fertilidade e o aumento do número de idosos. 

Segundo a ONU (2011), observa-se desde 1960 e ao nível das regiões mais desenvolvidas 

do mundo uma diminuição gradual da população, o declínio das taxas de fertilidade e o 

aumento gradual do número de pessoas com 65 e mais anos de idade, o que vai ter 

repercussões ao nível económico e dos sistemas de saúde e de proteção social, devido à 

consequente diminuição da força de trabalho e aumento dos custos (Yoon, 2009; Ingham, 

Chirijevskis e Carmichael, 2009). 

Segundo a CE (2010), em 1960 a população da EU-278 representava 20% da população 

mundial e em 2005 representava apenas 11,2%, tendo ocorrido entre 1960 e 2005 um 

crescimento da população noutras regiões como a África, a Ásia e a América Latina. No 

mesmo período, o número de pessoas com menos de 15 anos diminuiu 10,8% e o número 

de pessoas com 65 e mais anos aumentou 7% (CE, 2010). Entre 1998 e 2008, o número de 

pessoas com 80 e mais anos aumentou 35,1%. De acordo com os dados da CE (2010), na 

EU-27, em 2008, as pessoas com 65 e mais anos representavam 17% da população total. 

Em 2060, representarão 30% e a percentagem de pessoas com mais de 80 anos passará dos 

                                                           
6 O Rácio de Dependência dos Idosos é a razão entre o número de pessoas idosas numa idade em que geralmente são economicamente 

inativas (com 65 anos e mais), em comparação com o número de pessoas em idade de trabalhar (15-64 anos).  
7 O Rácio de Dependência Total é a relação da soma do número de jovens e do número de pessoas idosas numa idade em que ambos 

os grupos são, em geral, inativos, (isto é, com menos de 15 anos de idade e 65 anos e mais), em comparação com o número de 

pessoas em idade de trabalhar (15-64 anos). Resulta da soma de dois Rácios: o Rácio de Dependência dos Jovens e o Rácio de 
Dependência dos Idosos.  

8 A Europa a 27 é composta por: Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, 

Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polónia, Portugal, Roménia, 
Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia e Reino Unido. 
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atuais 4,4% para 12,1%.  

No período temporal de 1950-2010, o rácio de dependência dos idosos, na EU-27, 

aumentou 11,4%, muito acima do observado noutras regiões como América do Norte 

(4%), Ásia (3%) e África (0%) (CE, 2011). A EU-27, configura-se, no seu conjunto, como 

um grupo de países com o rácio de dependência de idosos e rácio de dependência total a 

aumentar de forma gradual, tendo valores superiores aos de outras regiões mais 

desenvolvidas. Na tabela 2, apresentamos os principais indicadores de forma sumária. 

 

Tabela 2 – Indicadores de desenvolvimento populacional: Europa, 1950-2060 (CE, 

2011a) 
ANO 1950 2010 2060 

População total (milhares)   547287 738199 702347 

Média de idade (anos)  29,7 40,1 45,5 

Rácio de dependência  14,4 25,8 54,3 

Rácio de dependência total    74,8 59,7 96,9 

Esperança de vida ao nascer (anos)  65,6 76,5 83,5 

Esperança de vida aos 65 anos (anos) 14,2 18 21,8 

Taxa bruta de natalidade por 1.000 habitantes  21,4 10,8 10,7 

Índice sintético de fecundidade (filhos por mulher) 2,65 1,59 1,99 

 

Não obstante o que atrás foi referido, e segundo a ONU (2011), observam-se diferenças 

entre as várias regiões europeias (i.e., Europa de Leste, Europa do Norte9, Europa do Sul10, 

Europa Ocidental), sendo as mais significativas entre a Europa do Norte e do Sul (gráfico 

1). Como podemos constatar, os rácios de dependência dos idosos apresentarão, no ano de 

2060, uma diferença de 14 pontos percentuais entre os países da Europa do Norte e do Sul, 

regiões onde se atingem os valores extremos. 

 

Gráfico 1 – Indicadores de desenvolvimento populacional: Norte da Europa/Europa do 

Sul, 1950-2060 (ONU, 2011) 

 

                                                           
9 Ilhas do Canal, Dinamarca, Estónia, Finlândia, Islândia, Irlanda, Letónia, Lituânia, Noruega, Suécia e Reino Unido. 
10 Albânia, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Grécia, Itália, Malta, Montenegro, Portugal, Sérvia, Eslovénia, Espanha e Macedónia. 
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Concretamente no que se refere à realidade nacional, segundo a CE (2011), a população 

em Portugal representa 2,09% da população da EU-27, tendo ocorrido um aumento de 

307.639 pessoas no período de 2001-2010. Em igual período, os nascimentos totais 

diminuíram em 13.063 (CE, 2011a) e o número de mortes total anual aumentou em 3.859 

pessoas (CE, 2011a).  

O número de pessoas com 65 e mais anos tem vindo a aumentar continuamente: em 1960, 

as pessoas com 65 e mais anos representavam 7,8% do total da população e, em 2011, já 

representavam 19%. As estimativas para os próximos 50 anos vão no sentido do aumento 

desta taxa e, em 2060, Portugal será dos países mais envelhecidos da EU-27 (CE, 2011). 

O ritmo de crescimento anual das pessoas com 80 e mais anos situou-se em 8,1% entre 

1960 e 2010. Até 2060, prevê-se que este crescimento anual se mantenha elevado, o que 

triplicará a proporção das pessoas com 80 e mais anos em Portugal. Este aumento 

conduzirá o nosso país ao 3º lugar no que se refere ao aumento da proporção das pessoas 

deste grupo etário, na EU-27 (CE, 2011). 

Em Portugal, no período entre 2001 e 2010, observou-se um aumento de 2,98% da 

população em geral. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), o aumento da 

população com 65 e mais anos foi de 13,05% e da população com mais de 75 anos foi de 

27,82%, com ligeiro predomínio das mulheres (INE, 2011). Na tabela 3, apresentamos os 

principais indicadores, de forma sumária. 

 

Tabela 3 – Indicadores de desenvolvimento populacional: Portugal, 1950-2060 (INE, 

2011) 
ANO 1950 2000 2010 2060 

População total (milhares)   8417 10336 10676 8676 

Média de idade (anos)  26,1 37,8 41 52,6 

Rácio de dependência  13 26,6 29,1 70,1 

Rácio de dependência total   85,9 64,4 62 105,4 

Esperança de vida ao nascer (anos)   60 77,3 79,8 84,7 

Esperança de vida aos 65 anos (anos)  13,4 17,6 19,1 22,4 

Taxa bruta de natalidade por 1.000 habitantes  23,9 10,8 8,8 8,6 

Índice sintético de fecundidade (filhos por mulher)  3,1 1,45 1,31 1,83 

 

Podemos constatar que Portugal, quando comparado com os restantes países do mundo e 

da Europa, apresenta dos rácios de dependência mais elevados (gráfico 2). 
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Gráfico 2 – Rácios de dependência dos idosos e dependência total: Mundo, Europa, 

Portugal, 1950-2060 (ONU, 2011) 

 

 

Outro grupo de indicadores a considerar compreende a esperança média de vida aos 65 

anos e a esperança média de vida com saúde aos 65 anos. Como podemos notar na tabela 

4, em 2007, a esperança média de vida aos 65 anos nas mulheres situava-se em 20,2 anos 

e o indicador de anos de vida saudável situava-se em 5,3 anos (Portugal), muito abaixo 

do Reino Unido (11,5), da Espanha (9,9 anos), da Alemanha (7,5) e da média da EU-27 

(8,9) (CE, 2011a). 

 

Tabela 4 – Anos de vida com saúde 

 

Esperança 

média de 

vida ao 

nascimento 

(M) 

Esperança 

média de 

vida aos 65 

anos (M) 

 

Anos de vida 

com saúde 

depois dos 

65 anos (M) 

Esperança 

média de 

vida ao 

nascimento 

(H) 

Esperança 

média de 

vida aos 65 

anos (H) 

Anos de vida 

com saúde 

depois dos 65 

anos (M) 

 

Ano 2007 2007 2007 2007 2007 2007 

Portugal 82,2 20,2 5,3 75,9 16,8 6,8 

Espanha 84,3 21,9 9,9 77,8 17,8 10,3 

Alemanha  82,7 20,7 7,5 77,4 17,4 7,7 

Reino Unido 81,9 20,2 11,5 77,7 17,5 10,3 

EU-27 82,2 20,5 8,9 76,1 17,0 8,7 

 

Relativamente a Portugal, conjugam-se assim indicadores que, por um lado, nos permitem 

compreender que o país está em acelerado processo de envelhecimento e, por outro, que 

esse envelhecimento se faz com menos saúde do que nos restantes países da UE, 

proporcionando desta forma menos qualidade de vida aos idosos e mais gastos em saúde. 

A região do Alentejo11 tem uma população total de 509.741 pessoas, constituída por 

48,57% de homens e 51,43% de mulheres (INE, 2011a). As pessoas com 65 e mais anos 

de idade totalizam 129.033, o que representa 25,31% do total (tabela 5), transformando 

assim esta região numa das mais envelhecidas de Portugal. Observou-se, nas últimas duas 

                                                           
11 A Região do Alentejo considerada para este estudo engloba o Alto Alentejo, Alentejo Central, Alentejo Litoral e Baixo Alentejo. 
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décadas, um aumento de 9,9% em relação a este grupo etário. 

 

Tabela 5 – População: Alentejo, 2011 (INE, 2011a) 
 Total Homens Mulheres 

Região Alentejo – População total 509741 247582 262159 

Região Alentejo – Pessoas 65 e mais anos de idade 129033 55470 73563 

 

No grupo dos idosos, verifica-se a predominância das mulheres (57,02%) face aos 

homens (42,98%). Assim, a preponderância da população feminina é reforçada à medida 

que a idade avança, o que decorre do facto de a esperança média de vida à nascença e aos 

65 anos ser superior nas mulheres relativamente aos homens.  

Verificou-se ainda, na região do Alentejo e no período de 2001-2010, um crescimento 

populacional negativo de 4,96%. No entanto, o total de pessoas com 65 e mais anos 

assistiu a uma diminuição de 3,51%, sendo que o número de pessoas com 75 e mais anos 

aumentou em 18,59%. Estes valores resultaram em distintas expressões em função das 

diferentes sub-regiões, como podemos observar na tabela 6 (INE, 2011).  

 

Tabela 6 – Região do Alentejo: diferença de população (2001 a 2010) (INE, 2011a) 

 População total Pessoas 65 e mais anos Pessoas 65-74 anos Pessoas 75 e mais anos 

Alentejo Litoral 

Total -3,76 3,70 -14,41 29,66 

Homens -4,20 -0,81 -17,90 26,08 

Mulheres -3,31 7,59 -11,18 32,45 

Alto Alentejo 

Total -7,97 -9,20 -26,03 10,50 

Homens -7,68 -12,81 -28,63 7,04 

Mulheres -8,24 -6,35 -23,87 13,05 

Alentejo 

Central 

Total -1,89 1,19 -17,65 25,84 

Homens -1,30 -3,48 -22,28 23,44 

Mulheres -2,46 4,91 -13,70 27,58 

Baixo Alentejo 

Total -6,22 -9,74 -24,04 8,39 

Homens -5,91 -14,08 -27,28 5,02 

Mulheres -6,52 -6,36 -21,25 10,69 

TOTAL GERAL -4,96 -3,51 -20,53 18,59 

 

De acordo com estes dados, podemos afirmar que se verificou um aumento da população 

mais idosa (75 e mais anos) e uma diminuição no grupo etário dos 65 aos 74 anos, em 

todas as sub-regiões do Alentejo (gráfico 3). 
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Gráfico 3 – Diferença de população: 65 e mais anos de idade e 75 e mais anos de idade 

Alentejo, 2011 (INE, 2011) 

 
 

Nesta região, e de acordo com estes dados, podemos afirmar que o agravamento do rácio 

de dependência total resulta principalmente do aumento do rácio de dependência dos 

idosos que teve um incremento de cerca de 21% na última década. O rácio de 

dependência dos jovens registou, no mesmo período, um comportamento contrário, 

assinalando uma diminuição de cerca de 6% (INE, 2011).  

 

1.2. PRINCIPAIS TEORIAS DO ENVELHECIMENTO 

 

O processo de envelhecimento é naturalmente uma realidade biológica, psicológica e 

social, com composições específicas em cada sociedade (Lange et al., 2009). Viña, Borrás 

e Miquel (2007) definem envelhecimento em quatro dimensões: o envelhecimento 

universal (fenómeno associado que ocorre em diferentes graus a todos os indivíduos de 

uma espécie); o envelhecimento intrínseco (que remete para o facto de a origem do 

envelhecimento ter causas endógenas, não dependendo portanto de fatores extrínsecos); 

o envelhecimento progressivo (as alterações ocorrem progressivamente ao longo dos 

ciclos de vida) e o envelhecimento de deterioração (este fenómeno é descrito quando a 

pessoa o considera como um processo nefasto).  

No sentido de sistematizarmos o conhecimento sobre as principais Teorias do 

Envelhecimento, realizámos uma pesquisa nas seguintes fontes: Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) plus with full text, Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) with full text, com a orientação do 

medical subject headings12 (“theory of aging”, “eldery”, “aged: 65+ years”, “80, and 

                                                           
12 MeSH terms, available online at http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html 

http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html
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over”), considerando como critério de seleção os níveis de relevância. Depois de 

sistematizada esta informação, dividimo-la em Teorias Psicológicas, Teorias 

Sociológicas e Teorias Biológicas, as quais nos permitem explicar os diferentes tipos de 

défice encontrados nos processos de envelhecimento (Lange et al., 2009). Observemos 

agora um conjunto de teorias, no sentido de definir o nosso conceito de envelhecimento, 

o qual consideramos central para o desenvolvimento do presente estudo. 

 

Teorias Biológicas do Envelhecimento 

A primeira constatação relativamente às Teorias Biológicas do Envelhecimento é a de 

que não existe apenas uma única teoria, mas sim diversas, o que acentua a natureza 

complexa e multicausal do fenómeno do envelhecimento, inclusivamente no plano 

biológico. De acordo com Cristofalo e colaboradores (1999), a multiplicidade de teorias 

pode agrupar-se em Teorias Estocásticas e Teorias de Desenvolvimento Genético. 

As Teorias Estocásticas tentam explicar o processo de envelhecimento como o resultado 

da acumulação de agressões ambientais, as quais atingirão progressivamente um nível 

incompatível com a vida. Uma dessas teorias (Teoria da Mutação Somática) foi proposta 

por Failla (1958), no rescaldo da II Guerra Mundial, e sustenta que mutações genéticas, 

resultantes de danos genéticos, produzirão incapacidade funcional e eventualmente a 

morte. Outra teoria que se pode englobar neste grupo é a Teoria do Erro Catastrófico, 

proposta por Orgel (1963) e posteriormente desenvolvida em diversos artigos. Nesta 

teoria, o autor propõe que um defeito no mecanismo usado na síntese de proteínas pode 

conduzir à produção de proteínas portadoras de erro, o que resultaria na desregulação de 

diversos processos celulares, podendo conduzir, por sua vez, à morte. Terman e 

colaboradores (2010) assentam a sua teoria do envelhecimento no pressuposto de que as 

células não conseguem remover o lixo biológico que afeta as estruturas pós-mitóticas e a 

matriz extracelular, o que se traduz no envelhecimento, pela disfunção e morte de células 

pós-mitóticas.  

As Teorias de Desenvolvimento Genético indicam que o processo de envelhecimento é 

contínuo e apresenta mecanismos de desenvolvimento subjacentes, sendo portanto 

geneticamente controlado e programado. Pelo menos três destas teorias têm alcançado 

evidência empírica: a Teoria Neuroendócrina, proposta em 1954 pelo gerontologista 

russo Vladimir Dilman, sugere que os decréscimos funcionais nos neurónios e nas 

hormonas que lhes estão associadas são centrais no processo de envelhecimento. De 

acordo com esta teoria, o eixo hipotalâmico-hipofisário-adrenal é o primeiro regulador do 
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processo de envelhecimento (Finch e Seeman, 1999). A Teoria Imunológica do 

Envelhecimento proposta por Walford (1962) baseia-se na constatação de que tanto a 

capacidade funcional, quanto a fidelidade do sistema imunitário declinam com a idade. 

Por sua vez, a Teoria dos Radicais Livres, proposta por Harman (2009) e posteriormente 

desenvolvida, sustenta que muitas das alterações verificadas com o avançar da idade se 

devem à produção de radicais livres durante a respiração celular: a acumulação de radicais 

livres vai danificando a célula e outras estruturas biológicas através de um processo 

oxidativo. Segundo esta teoria, a produção de toxinas de espécies de oxigénio durante a 

respiração celular causa danos macromoleculares nos tecidos, conduzindo a vários 

declínios (Lapointe e Hekimi, 2010).  

Ao estudar a genética evolutiva do envelhecimento, Johnson e colaboradores (2009) 

determinaram uma relação de variância genética e ambiental em pessoas com 70 e mais 

anos de idade.  

Ainda no âmbito das Teorias de Desenvolvimento Genético, a Teoria Mitocondrial do 

envelhecimento descreve e explica o processo da senescência celular, o qual inclui 

deficiências na cadeia das células, transporte de oxigénio e a observação de várias 

mutações celulares (Johnston, Lisio e Parise, 2008). O envelhecimento músculo-

esquelético associa-se a uma perda significativa de massa muscular, de força, de função 

e consequente diminuição de qualidade de vida, o que invariavelmente aumenta os custos 

com a saúde. Neste sentido, o envelhecimento constitui-se num acumular progressivo de 

diversas alterações a nível celular (radicais livres/ADN/mitocôndria) que aumentam a 

probabilidade de doenças e a morte (Harman, 2009).  

Dowling e colaboradores (2009) observaram dois modelos genéticos que explicam a 

evolução do envelhecimento através de dois genomas nucleares citoplasmáticos: o 

processo de envelhecimento é um dos melhores exemplos dos efeitos da deterioração da 

homeostase, dado que é acompanhado por uma insuficiência dos sistemas fisiológicos, 

incluindo os sistemas homeostáticos e o sistema imunitário (Fuente e Miquel, 2009).  

Soltow, Jones e Promislow (2010) estudaram os mecanismos do envelhecimento e 

descrevem a relação entre os perfis metabólicos, a dieta, o ambiente, os fatores genéticos 

e a perda de função. 

Outras teorias podem ainda ser englobadas no grupo das Teorias Biológicas. Entre estas 

destacamos as seguintes: 

- Teorias do Envelhecimento Celular, as quais se têm desenvolvido em três direções: a 

primeira tem a ver com a análise genética da senescência, baseada principalmente na 
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hibridização celular; a segunda refere-se à análise das etapas de crescimento do fator sinal 

de transdução; finalmente, a terceira centra-se na replicação do ADN e no encurtamento 

dos telómeros como mecanismo que eventualmente limita a replicação; 

- Teorias Evolucionistas que explicam a origem do envelhecimento, bem como a 

divergência do ciclo de vida das espécies, sendo três as principais teorias que as 

sustentam: a Teoria da Acumulação de Mutações, proposta por Medawar (1952), afirma 

que o envelhecimento é o resultado inevitável do declínio da força de seleção natural com 

a idade, isto é, os genes deletérios associados à senescência podem ser retardados até ao 

período pós-reprodutivo; Esta teoria pressupõe a acumulação hereditária de mutações 

constitucionais deletérias de ação tardia, distintas da acumulação somática de mutações; 

a Teoria da Pleiotropia Antagonista, proposta por Williams (1957), postula que há genes 

que têm efeitos positivos no início da vida e efeitos deletérios mais tarde; finalmente, a 

teoria proposta por Kirkwood, Kapahi e Shanley (2000) defende que o envelhecimento 

decorre não da interferência direta dos genes, mas da diminuição da eficácia dos 

mecanismos celulares e moleculares de manutenção e reparação, facto que concorre para 

a senescência.  

No grupo das Teorias Biológicas, importa, por fim, considerar as Teorias 

Neuropsicológicas do Envelhecimento. Trata-se de uma área de desenvolvimento 

relativamente nova, concentrando-se na compreensão das alterações neurológicas e 

comportamentais decorrentes da idade. A investigação tem demonstrado que o 

envelhecimento provoca alterações neurofisiológicas localizadas, com mais expressão 

nos lobos frontais do cérebro, as quais têm consequências nos processos de controlo da 

cognição.  

De entre as Teorias Neuropsicológicas, destacamos as Teorias das Mudanças Típicas 

relacionadas com a idade e as Teorias das Mudanças Neurodegenerativas. De acordo com 

as primeiras, compreendemos que há duas configurações de mudança major nas funções 

cognitivas relacionadas com a idade: mudanças no córtex pré-frontal e mudanças na 

capacidade de formação da memória declarativa ou explícita. No que concerne às Teorias 

das Mudanças Neurodegenerativas, compreendemos que existem diversas relações entre 

a idade e as alterações neuropatológicas do cérebro, as quais produzem défices 

degenerativos observáveis do funcionamento cognitivo (e.g., doenças de Alzheimer, dos 

corpos de Lewy, de Parkinson, de Huntington e epilepsia). 
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Teorias Psicológicas do Envelhecimento 

As Teorias Psicológicas constituem-se como outro grande grupo de teorias explicativas 

do processo de envelhecimento, podendo as mesmas dividir-se em função de diferentes 

critérios, nem sempre mutuamente exclusivos (e.g., desenvolvimento cognitivo, 

desenvolvimento da personalidade, desenvolvimento social, áreas tópico – memória, 

aprendizagem, sensação e perceção, psicolinguística). As Teorias Psicológicas do 

Envelhecimento, por vezes também designadas de Teorias Psicossociais, tentam explicar 

as múltiplas alterações no comportamento individual ao longo desta fase do ciclo vital. À 

semelhança das Teorias Biológicas do Envelhecimento, neste grupo também não existe 

uma teoria integradora, verificando-se antes um conjunto de teorias explicativas do 

processo de envelhecimento que passamos a elencar. 

A Teoria do Desenvolvimento do Ciclo de Vida, sendo uma das mais citadas, teoriza o 

processo de desenvolvimento ao longo não só do envelhecimento, mas de todo o ciclo de 

vida. Conceptualiza que o desenvolvimento ontogénico é biológico e socialmente 

constituído, manifestando-se simultaneamente como desenvolvimento universal 

(homogeneidade) e variabilidade interindividual (e.g., diferenças genéticas e de classe 

social). 

De acordo com esta perspetiva, Baltes e Smith (1999) identificaram três princípios que 

regulam a dinâmica entre a biologia e a cultura ao longo do ciclo de vida ontogénico: os 

benefícios da seleção evolutiva diminuem com a idade; a necessidade de cultura aumenta 

com a idade; a eficácia da cultura diminui com a idade. O foco desta perspetiva incide 

sobre como estas dinâmicas contribuem para a expressão ideal do desenvolvimento 

humano e para a produção de resultados de aptidão adaptativa. 

A Teoria do Desenvolvimento do Ciclo de Vida produziu uma teoria geral para explicar 

como as pessoas gerem o desenvolvimento adaptativo na vida adulta – a Otimização 

Seletiva com Teoria da Compensação –, tendo identificado três mecanismos 

fundamentais, nomeadamente a seleção, a otimização e a compensação. A seleção refere-

se à crescente restrição de vida de uma pessoa para menos domínios de funcionamento 

devido a perdas relacionadas com a idade, no intervalo do potencial adaptativo. 

Otimização tem a ver com a ideia de que as pessoas se envolvem em comportamentos 

que aumentam ou enriquecem as suas reservas gerais, maximizando assim os percursos 

de vida escolhidos. Por sua vez, a compensação resulta da restrição da faixa de potencial 

adaptativo, tornando-se operacional quando capacidades comportamentais específicas 

são perdidas ou reduzidas abaixo de um padrão necessário para o funcionamento 
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adequado (Baltes e Smith, 1999). 

A Teoria da Seletividade Socioemocional, desenvolvida por Carstensen (2006), consiste 

numa teoria motivacional do ciclo de vida, combinando-se contributos da psicologia do 

desenvolvimento e da teoria das trocas sociais, de forma a explicar por que razão as trocas 

sociais e as redes de interação das pessoas idosas se vão reduzindo progressivamente 

(fenómeno que a Teoria Sociológica do Desligamento também tenta explicar). Através 

de mecanismos de seletividade socioemocional, reduzem-se as interações com algumas 

pessoas à medida que a idade progride, incrementando concomitantemente a proximidade 

emocional com alguns significativos, como por exemplo um filho adulto ou um irmão 

com idade próxima. 

Relativamente à cognição, e não exclusivamente, mas também no âmbito das Teorias do 

Envelhecimento, podem distinguir-se dois tipos de capacidades cognitivas: a inteligência 

fluida, que reflete determinantes genético-biológicos, e as capacidades cristalizadas, que 

representam influências socioculturais no mundo do conhecimento.  

As Teorias da Cognição tentam assim explicar o declínio associado à idade na 

performance da cognição fluida: parece haver, com a idade, um declínio das habilidades 

fluidas; contrariamente, as habilidades cristalizadas, sendo mais estáveis, são passíveis de 

manifestar algum desenvolvimento com a idade. 

McFarland, Ross e Giltrow (2002) observaram uma relação direta entre as memórias 

anteriores e os declínios funcionais e cognitivos e a idade. A Teoria da Carga Cognitiva 

assenta nos pressupostos da necessidade da capacidade cognitiva, de processamento de 

decisões e da estimulação da utilização do conhecimento adquirido em novas situações 

(Gerven et al., 2002). De facto, o envelhecimento cognitivo conduz a vários declínios de 

memória e capacidade de trabalho, os quais impedem a aquisição de competências 

cognitivas complexas.   

No que se refere à personalidade e às Teorias do Envelhecimento, estas concentram-se na 

extensão e natureza da estabilidade e mudança da personalidade ao longo do ciclo de vida. 

Podemos afirmar que existem dois tipos de explicação para as alterações da personalidade 

relacionadas com a idade: primeiro, as explicações representadas pelos estádios de 

desenvolvimento tal como propostos por Erikson (1950) e outros; segundo, as explicações 

dos traços de personalidade baseadas nos grandes fatores da personalidade (i.e., 

extroversão, abertura à experiência, amabilidade). As mais recentes investigações têm 

demonstrado uma razoável estabilidade destes traços, particularmente nas fases adulta e 

idosa.  
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Observou-se também uma relação entre o tipo de personalidade, nomeadamente as 

personalidades fictícias, as experiências vividas e os fatores cognitivos envolvidos nos 

processos de envelhecimento, verificando-se ainda uma relação direta entre o 

conhecimento e os níveis de declínio cognitivo (Storck e And, 2007).  

Para Sharps (2007), o envelhecimento está relacionado com a diminuição da velocidade 

de raciocínio e com a diminuição da memória e da tomada de decisão em situações mais 

complexas, com implicações na diminuição da aprendizagem social e declínios nestas 

funções psicológicas.  

A Teoria do Envelhecimento Cognitivo postula que as mudanças funcionais do 

envelhecimento fazem parte de um processo de vida, relacionando-se com os declínios 

cognitivos associados ao envelhecimento. Neste sentido, os estudos comportamentais 

realizados mostraram que o envelhecimento está associado ao declínio cognitivo e 

funcional, com a preservação de habilidades cognitivas seletivas (Goh e Park, 2009). 

Benjamin (2010) refere que as pessoas idosas apresentam défices ao nível dos processos 

psicológicos. Esta conclusão baseia-se, em grande parte, nas interações empíricas, na 

observação do comportamento das pessoas com 65 e mais anos de idade e nas 

repercussões nos processos de tomada de decisão.  

Ao nível das Teorias Psicológicas que explicam o envelhecimento, observamos a 

influência de processos cognitivos (Gerven et al., 2002; Goh e Park, 2009), de raciocínio 

(Sharps, 2007), de memória (Sharps, 2007; McFarland, Ross e Giltrow, 2002) e da 

capacidade de trabalho (Gerven et al., 2002), com implicações na aprendizagem social 

(McFarland, Ross e Giltrow, 2002), na personalidade (Sharps, 2007), na funcionalidade 

(McFarland, Ross e Giltrow, 2002; Goh e Park, 2009) e nas tomadas de decisão 

(Benjamin, 2010).  

 

Teorias Sociológicas do Envelhecimento 

Do ponto das Teorias Sociológicas do envelhecimento, pode referenciar-se como 

significativo um conjunto de quatro teorias: a Teoria do Desligamento, proposta por 

Cumming e Henry (1961), tenta explicar o envelhecimento como um processo inevitável, 

no qual as pessoas e estruturas sociais se vão mútua e progressivamente 

descomprometendo em antecipação a uma morte inevitável; a Teoria da Atividade, da 

responsabilidade de Lemon, Bengtson, e Peterson (1972), é, de certa forma, o contraponto 

da anterior, na medida em que assume uma correlação positiva entre a participação e um 

envelhecimento saudável; a Teoria da Subcultura, proposta por Rose (1964), focada na 
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alteração de papéis naquela fase da vida. 

Progressivamente, emergiu um novo grupo de teorias, das quais destacamos: a Teoria da 

Continuidade, proposta por Atchley (1993), defende que as pessoas idosas tentam manter 

as mesmas atividades, comportamentos, personalidade e relacionamentos desenvolvidos 

em fases anteriores; a Teoria do Colapso Social e das Competências, proposta por 

Kuypers e Bengtson (1973), demonstra como se desenvolvem tanto o processo de perda 

de capacidades de enfrentamento, quanto o sentimento de inutilidade; a Teoria das 

Trocas, proposta por Dowd (1975), explica que, devido ao declínio dos recursos de poder, 

as pessoas idosas vão-se tornando progressivamente incapazes de entrar em relações de 

trocas equilibradas com outros grupos. 

Atualmente, constata-se que algumas das teorias atrás referidas foram desenvolvidas e/ou 

reconfiguradas, do mesmo modo que outras emergiram. Assim, salientamos como mais 

relevantes as que, em seguida, se enunciam: 

- A Teoria do Curso de Vida sustenta que, para se compreender o processo de 

envelhecimento de qualquer pessoa, deve levar-se em linha de conta as principais forças 

psicológicas e sociais que a condicionaram ao longo do seu curso de vida. Existe consenso 

acerca da sua natureza multidisciplinar, sendo por isso discutível considerá-la 

exclusivamente uma Teoria Sociológica; 

- A Teoria das Trocas, proposta por Dowd (1975) e já supramencionada; 

- A Perspetiva do Construtivismo Social, marcada pelo interacionismo simbólico e pela 

fenomenologia, através dos quais os investigadores tentam entender em que medida os 

processos de envelhecimento individual são influenciados pelas definições e estruturas 

sociais; 

- As Teorias Feministas do Envelhecimento enfatizam o sexo como um princípio que 

organiza a vida social ao longo do ciclo de vida e, neste sentido, também o processo de 

envelhecimento; 

- A Perspetiva Político-Económica do Envelhecimento engloba um conjunto de teorias 

marcadas, de uma forma ou outra, pelo Marxismo, pela Teoria do Conflito e pela Teoria 

Crítica: estas tentam explicar como é que a interação das forças políticas e económicas 

determina a forma como os recursos sociais são alocados e como as variações no tratamento 

e estatuto dos idosos podem ser entendidas, através da análise de políticas públicas, 

tendências económicas e fatores sociais e estruturais.  
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Estas teorias relacionam as pessoas com 65 e mais anos de idade e os problemas da coesão 

intergeracional, incluindo vários níveis de abordagem de estudo, em que se incluem as 

famílias nucleares, a taxa de procriação, entre outros fatores sociodemográficos.  

As primeiras Teorias Sociológicas do Envelhecimento reconhecidas remontam aos anos 

60 (Fokin e Fokin, 2002) e, no fundo, pretendem fornecer a base às intervenções clínicas, 

políticas e de criação de programas ao nível da investigação, sendo apresentadas como 

uma combinação entre a interação das pessoas, os ambientes sociais, a espiritualidade, 

questões de ordem biológica e a sexualidade (Fokin e Fokin, 2002).  

Estas teorias enraízam-se nas abordagens de identidade das pessoas com 65 e mais anos 

de idade com o mundo que as rodeia (Fokin e Fokin, 2002), com a experiência da vida 

quotidiana e com a identificação do objetivismo versus subjetivismo e do biológico versus 

sociológico, repensando as conceções da natureza humana aplicada ao envelhecimento. 

A teorização sociológica no campo do envelhecimento sinaliza uma mudança principal 

na conceção da natureza prática da investigação, rejeitando as teorias formais do 

envelhecimento e focalizando a sua abordagem em características socialmente 

construtivas e ideológicas e em teorias feministas do envelhecimento (Lynott e Lynott, 

2006). 

Estes modelos apresentam várias dimensões que ajudam a rejeitar teorias únicas e 

fundamentalistas do envelhecimento, enfatizando as funções positivas da integração 

social, as teorias de atividade e a autoestima como efeito de continuidade do 

envolvimento social, argumentando portanto contra a segmentação do envelhecimento 

pela aposentação determinada pelos mercados laborais capitalistas. Turner (2009) 

descreve uma curva de maturação de reciprocidade do envelhecimento que explica a 

estigmatização do aumento da idade, através da Teoria da Troca do Declínio e da 

Reciprocidade Social: os idosos são considerados, em período de recessão económica, 

como socialmente dependentes, sendo alvo de política de ressentimento. Os processos de 

envelhecimento social podem assim ser localizados no núcleo da teoria sociológica, na 

medida em que estão relacionados, fundamentalmente, com as condições de solidariedade 

social das sociedades atuais (Turner, 2009). 

Para Alley e colaboradores (2010), observa-se um aumento  das Teorias Sociológicas do 

Envelhecimento, sendo as mais utilizadas as Teorias Ecológicas e as Teorias de 

Desenvolvimento. 

De uma forma geral, as principais teorias que apresentámos procuram descrever os efeitos 

do envelhecimento nas pessoas e nos vários contextos em que estão inseridas (tabela 7).  
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Tabela 7 – Principais teorias do envelhecimento 
PRINCIPAIS TEORIAS INFLUÊNCIA 

Teorias Biológicas do 
Envelhecimento 

Teoria das Mudanças Neurodegenerativas; 
Teorias Biológicas; Teorias das Mudanças 

Típicas; Teorias de Desenvolvimento 

Genético; Teorias Estocásticas; Teorias 
Neuropsicológicas  

Variância e mutação dos fatores genéticos; Perda 

de homeostase; Restrição de calorias; Diminuição 

da massa muscular força e perda funcional; Perda 
de qualidade de vida; Aumento dos custos com a 

saúde; Aumento da probabilidade de doenças e 

morte  

Teorias Psicológicas do 

Envelhecimento 

Teoria da Compensação; Teoria da 

Seletividade Socioemocional; Teoria das 

Trocas Sociais; Teoria do Desenvolvimento 
do Ciclo de Vida; Teoria Motivacional do 

Ciclo de Vida; Teorias Cognitivas;  

Alteração: na aprendizagem social; na 

personalidade; ao nível da funcionalidade 

cognitiva; nas tomadas de decisão do decurso da 
vida; na tomada de decisão nos processos de 

cuidados  

Teorias Sociológicas do 

Envelhecimento 

Teoria do Desligamento; Teoria da 

Atividade; Teoria da Subcultura; Teoria da 
Continuidade; Teoria do Colapso Social e das 

Competências; Teoria das Trocas; Teoria do 

Curso de Vida; Teorias Feministas 

Alteração: no desenho das políticas para o 

envelhecimento; na criação de programas de 
apoio; na investigação; nos ambientes sociais; na 

espiritualidade; na utilização dos serviços de 

saúde 

 

Considerando o conjunto das teorias referidas, neste estudo definimos o conceito de 

envelhecimento como um processo de alterações progressivas ocorridas ao nível 

biológico (mutação dos fatores genéticos com o aumento da idade, perda de homeostase, 

diminuição da massa muscular e força), psicológico (alteração na aprendizagem social, 

perda de funcionalidade cognitiva e de qualidade de vida) e sociológico (alteração do 

papel na sociedade e no seio familiar), com repercussões ao nível da funcionalidade e da 

alteração dos processos de vida e tomadas de decisão autónomas dos idosos. 

Com base no exposto, e dado o aumento do número de pessoas com 65 e mais anos de 

idade e as progressivas alterações ocorridas, necessitamos pois de perceber o que as 

principais organizações recomendam para lidar com este fenómeno. 

 

1.3. POLÍTICAS DE SAÚDE PARA O ENVELHECIMENTO 

 

As alterações verificadas a nível demográfico têm levado um conjunto de organizações 

nacionais e internacionais a propor políticas para o envelhecimento, de forma a dar 

resposta às necessidades crescentes de cuidados às pessoas idosas.  

De facto, o envelhecimento demográfico é um desafio para as sociedades atuais, com 

repercussões ao nível dos sistemas de proteção social, pensões, cuidados de longa duração 

e resposta às necessidades de participação das pessoas idosas (OMS, 2011).  

Em 1948, a ONU aprova a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde são 

descritos os direitos das pessoas, com especial relevo para a sua segurança no 

envelhecimento. Este documento foi precursor de vários outros, como o Plano de Ação 

Internacional Sobre o Envelhecimento (Viena - 1982), o qual permitiu orientar políticas 

e programas sobre o envelhecimento ao nível da condição da saúde, proteção, habitação, 
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meio ambiente, família, bem-estar social, emprego e educação. Em 1991 foram adotados 

os Princípios das Nações Unidas para as Pessoas Idosas, que incentivavam os governos a 

integrar conceitos como a independência, a participação, a assistência, a autorrealização 

e a dignidade. Na Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (1994), 

foi adotado um programa de ação com várias disposições, no sentido de garantir sistemas 

de proteção social e acesso aos cuidados de saúde. Em 2002, foi aprovado o Plano 

Internacional de Ação para o Envelhecimento (Madrid), através do qual os 160 estados 

presentes se comprometeram a definir políticas de saúde, bem-estar e habitação e a 

promover ambientes favoráveis ao envelhecimento. Este plano refere, de forma 

detalhada, medidas para a redução da doença crónica e da dependência funcional, através 

da reestruturação dos serviços de promoção da saúde, adaptando-os às necessidades de 

cuidados das pessoas idosas. A capacitação de profissionais de saúde e dos serviços 

sociais em relação às necessidades de cuidados observados é outra das vertentes 

apresentadas. Deste documento emanam várias recomendações para a manutenção da 

capacidade funcional ao longo dos ciclos de vida, para a participação dos idosos na 

sociedade e ainda para o estudo das suas necessidades de cuidados.  

O desafio, para a OMS, é aumentar a participação das pessoas idosas na sociedade, 

diminuindo a doença e ampliando a independência funcional (OMS, 2011). Os países são 

aconselhados a melhorar os seus sistemas de saúde e proteção social (OMS, 2012), com 

a organização dos cuidados e a diminuição dos encargos com a doença crónica (doença 

cardíaca, acidente vascular cerebral, perda da acuidade visual e auditiva). Neste sentido, 

este organismo refere que os custos com as doenças crónicas são duas a três vezes maiores 

no grupo etário dos idosos, com repercussões diretas no empobrecimento dos núcleos 

familiares (OMS, 2012). A título de exemplo, no grupo etário dos idosos, apenas 4 a 14% 

das pessoas com doença cardíaca e isquémica apresentam um controlo da pressão arterial 

eficaz (OMS, 2012). Deste modo, é necessária uma nova organização dos cuidados de 

saúde que garanta a qualidade do atendimento, com aumento das intervenções ao nível 

da prevenção da doença crónica, da incapacidade e com a diminuição das intervenções 

em ambiente hospitalar. O objetivo desta reestruturação equivale a garantir a participação 

das pessoas idosas de forma continuada na sociedade atual, durante mais anos, 

diminuindo assim o limiar da incapacidade e dos custos em saúde. Neste âmbito, é criado 

o projeto das Cidades Amigas das Pessoas Idosas, sendo definidas como necessidades 

decorrentes do envelhecimento participação social, respeito e inclusão social, 

participação cívica, comunicação, informação, apoio comunitário, serviços de saúde, 
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espaços exteriores, edifícios, transportes e habitação (OMS, 2007). De acordo com este 

organismo (OMS, 2012), são múltiplos os fatores que afetam a saúde, destacando-se o 

ambiente físico no qual a pessoa vive, tal como a qualidade do ar e da água; o ambiente 

social – o nível de suporte social e emocional que as pessoas recebem de familiares e 

amigos; a pobreza – fator significativo a nível mundial e que encurta e reduz a qualidade 

de vida; o comportamento e estilo de vida, nomeadamente fumar, beber e sedentarismo. 

Da conjugação destes conceitos resulta uma perspetiva, ao mesmo tempo, subjetiva, 

vivencial e ecossistémica. Neste contexto, o conceito de saúde deve definir-se num 

modelo holístico que enfatize os fatores sociais, económicos e culturais que afetam tanto 

a saúde quanto o comportamento individual (OMS, 2012). Por outro lado, ampliam-se 

também as dimensões operativas que afetam a saúde, numa perspetiva individual e grupal 

(familiar). Deste modo, e ao falarmos em estado de saúde da população idosa, não 

estaremos apenas a referirmo-nos às situações de saúde, mas antes a uma perspetiva mais 

ampla e ecossistémica, a qual compreende o ser humano integrado e em interação com 

um determinado contexto (Lopes et al., 2008). 

O Banco Mundial tem produzido vários relatórios que chamam à atenção para a 

importância do envelhecimento e das consequências ao nível da diminuição da força 

produtiva, do desenvolvimento económico e da própria sustentabilidade dos países mais 

desenvolvidos. Esta organização (World Bank, 2010) entende que tem existido uma visão 

simplista do fenómeno, na medida em que o envelhecimento terá não só impacto futuro 

nos sistemas de proteção social e das pensões, mas também consequências 

macroeconómicas ao nível intergeracional, com repercussões nos custos dos cuidados de 

saúde, na diminuição da fecundidade e no aumento da longevidade.  

A CE entende que se colocam desafios às sociedades atuais, não apenas económicos e de 

sustentabilidade fiscal, mas essencialmente de organização dos cuidados com a sua 

adequação às necessidades das pessoas idosas (CE, 2012). Em 2001, o Conselho Europeu 

de Estocolmo destacou a importância de avaliações periódicas destas necessidades, como 

observância da sustentabilidade de longo prazo das finanças públicas. Em 2009, o 

Economic and Financial Affairs Council deu um mandato ao Comité de Política 

Económica para atualizar e aprofundar ainda mais a sua posição comum, no exercício de 

projeções de despesas relacionadas com o aumento das pessoas idosas. Neste âmbito, 

desenvolveu-se o Ageing Report 2012 (CE, 2012), apresentando projeções das despesas 

relacionadas com pensões, cuidados de saúde, cuidados de longa duração, educação e 

desemprego. Neste relatório (CE, 2012), observa-se o aumento dos gastos públicos com 
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todos os indicadores anteriores, com destaque para os cuidados de longa duração, 

nomeadamente em Portugal.  

Em 2007, a DGS publicou o Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas, 

alicerçado em três pilares: a promoção de um envelhecimento ativo ao longo de toda a 

vida, a maior adequação dos cuidados de saúde às necessidades específicas das pessoas 

idosas e a promoção e desenvolvimento intersectorial de ambientes capacitativos da 

autonomia e independência das pessoas idosas (DGS, 2007). Para maximizar os ganhos 

em saúde, a DGS (2012) publicou o Plano Nacional de Saúde (2012-2016), a fim de 

integrar esforços de todos os setores da sociedade na utilização de estratégias assentes na 

cidadania, na equidade e no acesso das pessoas, para a melhoria da qualidade dos 

cuidados. Utiliza um conjunto de indicadores para identificar os ganhos em saúde da 

população como mortalidade, morbilidade e incapacidade. A mortalidade e a morbilidade 

são avaliadas segundo indicadores de doença e a incapacidade através de indicadores 

fornecidos pelo Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, referenciados pelo 

número de pensionistas de invalidez e anos de trabalho perdidos por invalidez (DGS, 

2012). Verifica-se a inexistência de indicadores de funcionalidade. 

No que concerne à dimensão financeira, constata-se que, segundo o Healthcare Report 

(HR), em 2011, Portugal gastou no setor da saúde 10,5% (HR, 2011) do PIB, mais do que 

a Espanha (9.6 %) (HR, 2011a), a Itália (9.0 %) (HR, 2011b) e o Reino Unido (10.1 %) 

(HR, 2011c). Os ritmos de crescimento da percentagem do PIB com a saúde, registados 

na última década em Portugal, predizem uma situação de insustentabilidade financeira 

face às necessidades crescentes de cuidados decorrentes do envelhecimento demográfico 

(CE, 2012). O grupo das pessoas com 65 e mais anos de idade é cada vez mais numeroso 

e com maiores necessidades de cuidados, sendo necessários novos modelos de prestação, 

organização e afetação de recursos (HR, 2011). Segundo a DGS (2012), as intervenções 

com pessoas com 65 e mais anos de idade devem basear-se nos princípios da autonomia, 

participação ativa, autorrealização e dignidade da pessoa idosa nos vários contextos onde 

se insere.  

As várias organizações descritas são unânimes na identificação da necessidade de 

reestruturação dos sistemas de saúde e da sua adequação em relação às necessidades das 

pessoas idosas, no que respeita à sua funcionalidade. Em Portugal, a DGS (2007, 2012) 

observa esta necessidade do estudo da capacidade funcional das pessoas idosas. 

Consequentemente, não se percebe como, pois define um conjunto de indicadores com 

base em número de anos de trabalho perdidos e número de pensionistas por invalidez 
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(DGS, 2012). Entendemos que, no âmbito do estudo da funcionalidade em Portugal, 

pouco se tem feito, não existindo uma consonância com as estruturas internacionais 

descritas, as quais, como foi já mencionado, apontam para o redesenho dos sistemas de 

saúde com base nas reais necessidades das pessoas idosas.  

 

Em síntese, podemos constatar que a população com 65 e mais anos de idade tende, 

exponencialmente, a ter uma maior representatividade demográfica a nível mundial, 

sendo que tal se observa especialmente nos países do sul da Europa. Verificamos, ainda, 

que Portugal apresenta os maiores rácios de dependência dos idosos e dependência total, 

quando comparado com a média dos países europeus e do mundo.  

As teorias explicativas do envelhecimento têm implicações no planeamento das 

intervenções clínicas e políticas, bem como na criação de programas, influenciando 

inclusivamente a investigação. Em geral, apontam para um declínio cognitivo e funcional 

e para um aumento do recurso a cuidados sociais e de saúde. As várias teorias sugerem o 

estudo da funcionalidade como um indicador de previsão das necessidades de cuidados 

para a sociedade. 

No que concerne às políticas de saúde para o envelhecimento, um conjunto muito 

alargado de organizações aponta para a necessidade de desenvolvimento de políticas de 

cuidados e organização dos recursos com base nas necessidades funcionais das pessoas 

idosas. Não obstante, em Portugal mantém-se um planeamento dos cuidados às pessoas 

idosas assente em indicadores de doença. Entendemos ser, pois, necessária uma nova 

abordagem que permita a conceção de cuidados enquadrados para as necessidades das 

pessoas idosas.  

Neste estudo, e seguindo as recomendações das várias organizações internacionais, 

procuramos desenvolver um modelo de qualidade para os cuidados de enfermagem que 

nos permita uma reorganização dos cuidados de saúde, com base no nível funcional das 

pessoas com 65 e mais anos de idade.   
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2. MODELO DE AUTOCUIDADO, PESSOAS COM 65 E MAIS 

ANOS DE IDADE: NECESSIDADES DE CUIDADOS DE 

ENFERMAGEM 
 

Iniciamos este capítulo com a contextualização etimológica do termo “modelo”, que aqui 

assume um papel preponderante. Adotamos assim a definição de Fawcett (2013), a qual 

considera um modelo como um conjunto de conceitos relativamente abstratos que 

geralmente abordam os fenómenos de interesse central de uma disciplina, descrevendo 

ainda um conjunto de proposições que são a base da teoria sobre um determinado 

fenómeno. Descrevemos, portanto, neste capítulo, as componentes do modelo de 

autocuidado para pessoas com 65 e mais anos de idade: necessidades de cuidados de 

enfermagem. 

Donabedian (2005) desenvolveu um quadro conceptual para avaliação de qualidade em 

saúde com base nos conceitos de estrutura13, processo14 e resultado15. O autor defende 

que a gestão eficiente dos recursos da saúde deve ter por base a garantia da qualidade, a 

qual está dependente de dois fatores: o desenvolvimento do conhecimento e a sua 

aplicação na prática clínica. Como componentes deste modelo são referidos os recursos, 

a monitorização e o reajustamento do sistema de saúde alicerçado na recolha de 

informação, na interpretação e na implementação de ações que promovam a qualidade do 

sistema de saúde. Como base para a reestruturação do sistema de saúde, Donabedian 

(2005) defende a recolha de informação sobre as necessidades de saúde das pessoas 

(figura 2).  

O Modelo da Eficácia do Papel da Enfermagem (Irvine, Sidani e Hall, 1998, 1998a) foi 

desenvolvido no sentido de identificar a contribuição da enfermagem para os resultados 

alcançados em saúde. Os cuidados de enfermagem não representam um elemento isolado 

do sistema de saúde e têm sido trabalhados por vários autores (Irvine, Sidani e Hall, 1998, 

1998a; Doran e Pringle, 2011). 

                                                           
13  Estrutura – recursos físicos, humanos, materiais e financeiros necessários para a assistência médica. Inclui financiamento e 

disponibilidade de mão-de-obra qualificada.  
14 Processo – atividades que envolvem profissionais de saúde e pacientes, com base em padrões aceites. A análise pode ser entendida 

sob o ponto de vista técnico e/ou administrativo. 
15 Resultado – produto final da assistência prestada considerando saúde, satisfação de padrões e de expectativas. 



39 

 

Figura 2 – Esquema da Garantia da Qualidade (Donabedian, 2005) 

 

 

Segundo Donabedian (2005), os cuidados de enfermagem são produtores de resultados 

para os sistemas de saúde, com melhoria da eficácia, efetividade, eficiência, otimização, 

aceitabilidade, legitimidade e equidade. Irvine, Sidani e Hall (1998, 1998a) conceberam 

o Modelo da Eficácia do Papel da Enfermagem, onde são tipificados os ganhos sensíveis 

aos cuidados de enfermagem em relação a complicações clínicas, estado funcional, 

satisfação e diminuição dos custos em saúde. Os mesmos autores referem ainda que existe 

um conjunto de variáveis como as características profissionais dos enfermeiros, a sua 

experiência e os seus níveis de formação, que influenciam a qualidade dos cuidados de 

saúde. Em relação às pessoas, são incluídas as características pessoais (sexo, idade e nível 

de escolaridade), o tipo e a gravidade da patologia associada, bem como as 

comorbilidades associadas, assumindo que todas estas variáveis afetam o planeamento 

dos cuidados de enfermagem e os ganhos em saúde. As variáveis organizacionais, 

afetando diretamente a prestação de cuidados de enfermagem, compreendem os recursos 

humanos e materiais, assim como as atribuições e funções de vários profissionais. Sidani 

e Irvine (1999) descrevem este modelo com ligeiras alterações, pois entendem que os 

ganhos em saúde dos cuidados de enfermagem se relacionam com fatores como a gestão 

de sintomas, a melhoria do estado funcional, o aumento do autocuidado, do 

conhecimento, da satisfação e inclusivamente com a diminuição dos custos com a saúde. 

Os estudos de Doran e colaboradores (2002), com uma amostra de 372 pessoas e 254 

enfermeiros em 26 unidades de saúde, descrevem como variáveis que nos ajudam a 
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compreender os resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem as relacionadas com as 

pessoas (diagnóstico, idade, sexo e educação), com os enfermeiros (nível de preparação 

educacional e tempo de experiência clínica) e com questões organizacionais (tempos para 

a prestação de cuidados, autonomia e o papel na equipa). Num outro estudo, Doran e 

colaboradores (2006) avaliaram as intervenções dos cuidados de enfermagem durante a 

hospitalização de 574 pessoas: os resultados indicaram que as intervenções de 

enfermagem tinham um impacto significativo ao nível do estado funcional das pessoas e 

do autocuidado terapêutico. Doran e Sidani (2007) relacionam o processo dos resultados 

sensíveis aos cuidados de enfermagem com a transferência, entre teoria e prática, do 

conhecimento em três componentes: os ganhos das pessoas, a utilização de linhas de 

orientação para a prática clínica, como o apoio à tomada de decisão dos enfermeiros, e a 

clarificação das preferências das pessoas. Neste estudo, observaram variáveis de resultado 

ao nível do estado funcional, controlo de sintomas, autocuidado terapêutico, úlceras de 

pressão e quedas. O processo dos cuidados de enfermagem é descrito por Doran e Pringle 

(2011) como o conjunto das competências autónomas e interdependentes desenvolvidas 

pelos enfermeiros. Neste sentido, as intervenções autónomas são iniciadas diretamente 

pelos enfermeiros e representam uma resposta direta aos problemas das pessoas, 

incluindo o seu julgamento clínico, planeamento, avaliação e intervenção. As 

intervenções interdependentes incluem funções como a comunicação com a equipa 

interdisciplinar, a coordenação e a manutenção da saúde das pessoas e do sistema de 

saúde. O resultado é determinado pelos ganhos sensíveis aos cuidados de enfermagem, 

os quais Doran e Pringle (2011) classificam em seis categorias: prevenção de 

complicações e infeções nosocomiais; ganhos clínicos e controlo de sintomas; 

conhecimento das patologias e gestão por parte das pessoas; melhoria da funcionalidade 

ao nível físico, social e cognitivo da função mental e do autocuidado; satisfação com os 

cuidados; custos dos cuidados de saúde.  

Assim, como variáveis de resultado sensíveis aos cuidados de enfermagem, Doran e 

Pringle (2011) definem o estado funcional, o autocuidado, o controlo de sintomas, a 

segurança e a satisfação da pessoa.  

O Modelo da Eficácia do Papel da Enfermagem permite compreender os resultados 

sensíveis aos cuidados de enfermagem e tem sido desenvolvido em alguns estudos com 

pessoas com 65 e mais anos de idade. Não obstante, torna-se necessário identificar e 

compreender as teorias da área dos cuidados de enfermagem relacionados com o 

envelhecimento que melhor se integram no modelo que estamos a propor. 
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2.1. ENVELHECIMENTO E CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

 

Wadensten e Carlsson (2003) observaram 17 teorias no âmbito da enfermagem, bem 

como de modelos teóricos sobre o envelhecimento, concluindo que, na sua grande 

maioria,  estão enraizados numa perspetiva ainda de desenvolvimento, não discutindo as 

implicações ao nível do percurso das pessoas com 65 e mais anos de idade. Algumas 

teorias referem aspetos gerais dos cuidados de enfermagem mas não fornecem indicações 

de como cuidar de pessoas idosas (Wadensten e Carlsson, 2007). Para os mesmos autores 

(Wadensten e Carlsson, 2003), estes modelos são vagos e pouco específicos do ponto de 

vista dos cuidados de enfermagem. Neste sentido, as teorias de enfermagem não facultam 

orientações específicas de como apoiar o processo de envelhecimento nem demarcam os 

ganhos com as intervenções dos enfermeiros. É sugerida assim, a necessidade de se 

desenvolver um modelo de cuidados de enfermagem específicos para o envelhecimento 

humano (Wadensten, 2005). Wadensten e Carlsson (2007) entendem que, havendo um 

vasto conhecimento em relação às teorias psicossociais e cognitivas, torna-se necessário 

traduzi-lo em orientações específicas para os cuidados de enfermagem. Neste âmbito, 

Flood (2005) descreve uma nova perspetiva de adaptação dos cuidados de enfermagem e 

de intervenções específicas ao nível da saúde mental, física e espiritual das pessoas idosas. 

Estas intervenções podem incluir aconselhamento para o autocuidado, sentimento de 

controlo, diminuição da afetividade negativa ou aconselhamento para a participação em 

atividades criativas na resolução de problemas. Flood (2005) inclui ainda intervenções ao 

nível da saúde física, da mobilidade, do exercício, da promoção de rotinas, da alimentação 

saudável e da manutenção da saúde espiritual.  

Num estudo sobre a descrição dos cuidados de enfermagem ao nível do envelhecimento, 

Wadensten (2005) observou que a descrição que os enfermeiros faziam tinha em conta as 

suas próprias ideias individuais sobre o envelhecimento, parecendo não existir um 

planeamento detalhado ou uma estrutura que suportasse a tomada de decisão, face aos 

cuidados que prestavam.  

Numa análise mais profunda às teorias de enfermagem, observa-se um conjunto de 

valores subjacentes que podem influenciar o processo de cuidados, pese embora esta 

influência dependa da perspetiva teórica formulada individualmente pelos próprios 

enfermeiros. Assim, Wadensten (2006) entende que existe a necessidade de traduzir as 
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teorias de envelhecimento em orientações para a prática clínica dos enfermeiros e a sua 

adaptação através de cuidados personalizados a cada pessoa.  

Com base nas representações emocionais e individuais respeitantes ao envelhecimento, 

as intervenções de enfermagem devem ser orientadas para os contextos pessoais, culturais 

e ambientais, através da avaliação cognitiva e funcional da pessoa (Passarinheiro et al., 

2007). Os cuidados de enfermagem podem ser, portanto, orientados para a gestão de 

sintomas e para a autogestão dos processos de envelhecimento. Neste sentido, 

Passarinheiro e colaboradores (2007) preconizam uma avaliação ao nível funcional, 

emocional e cognitivo de cada pessoa, de forma a estabelecer um plano de intervenção 

individual.  

Høy, Wagner e Hall (2007) observaram o autocuidado como um recurso de saúde, pois a 

intervenção a este nível aumenta o estado funcional e diminui os custos com a saúde. O 

processo de intervenção deve ter por base a experiência de vida, a aprendizagem e os 

processos ecológicos (Høy, Wagner e Hall, 2007). Manzini e Simonetti (2009) aplicaram 

a teoria do autocuidado a pessoas idosas hipertensas e concluíram que as intervenções de 

enfermagem devem centrar-se na análise dos requisitos universais dos défices de 

autocuidado, como a alimentação inadequada, o excesso de peso, a falta de controlo em 

situação de stress e o aumento da pressão arterial e na gestão do regime terapêutico.  

O suporte educacional por parte dos enfermeiros foi observado como tendo impacto na 

melhoria do autocuidado e no aumento da motivação (Manzini e Simonetti, 2009). De 

facto, num outro estudo, observou-se que o aumento dos níveis de autocuidado em 

pessoas idosas com diabetes tipo II estava relacionado com o grau de conhecimento, 

situação económica, crenças religiosas e nível de individualização do planeamento dos 

cuidados de enfermagem. Assim, o apoio económico e social contribuiria para a melhoria 

do autoconhecimento e autocuidado (Yu-Ling, Chou-Ping e Yong-Yuan, 2009). Para 

Guifang e Phillips (2010), as intervenções têm de ser desenhadas tendo em conta o nível 

de declínio funcional, morbilidade e mortalidade dos idosos. Os mesmos autores (2010) 

corroboram a ideia de que em vários estudos existem limitações, dado apenas ser estudada 

a doença e não as várias barreiras à atividade que ela pressupõe. Sustentam ainda que os 

cuidados de enfermagem devem ser organizados tendo em conta exatamente estas 

limitações da capacidade funcional, estruturando as intervenções com o objetivo de 

melhorar e manter a independência das pessoas (Guifang e Phillips, 2010). A prática de 

enfermagem ao nível do envelhecimento tem uma componente interdisciplinar e inclui 

uma variabilidade de intervenções clínicas, com destaque para o papel da liderança e do 
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conhecimento mais amplo das pessoas idosas no que respeita à aprendizagem e ao 

autocuidado (Dahlke e Fehr, 2010). O autocuidado é assumido numa abordagem 

multidimensional que inclui a gestão da capacidade funcional, a aceitação das limitações 

decorrentes do aumento dos anos de vida e a promoção de hábitos de vida saudáveis 

(Zeleznik, Zeleznik e Stricevic, 2010). Para os mesmos autores (2010), existe necessidade 

de planeamento do modelo dos cuidados de enfermagem, combinado com o autocuidado. 

Estas intervenções incluem então a gestão da funcionalidade, o relacionamento com os 

familiares e a estimulação do envelhecimento ativo. Num estudo onde foram verificadas 

estas intervenções, observaram-se níveis elevados de satisfação, estilos de vida saudáveis, 

respeito intergeracional, tolerância, solidariedade e melhor desempenho ao nível do 

autocuidado (Zeleznik, Zeleznik e Stricevic, 2010). Vance e colaboradores (2012) 

entendem ser necessário intervir precocemente, como forma de aumentar e melhorar o 

funcionamento cognitivo ao nível do envelhecimento, resultante na melhoria da 

funcionalidade. Estes estudos acarretam claras implicações para a enfermagem pois 

oferecem uma nova visão sobre o envelhecimento bem-sucedido, através da conjugação 

de várias teorias nomeadamente biomédicas e psicossociais, incorporando ainda a 

dimensão espiritual (McCarthy, 2011). 

Na tabela 8, sintetizamos a relação encontrada nas teorias de enfermagem ao nível do 

envelhecimento entre o contexto de ação, a avaliação, as intervenções e os resultados 

descritos. 

 

Tabela 8 – Sistema de Enfermagem: avaliação, contexto de intervenção e resultados 
Contextos de 

intervenção 
Avaliação Intervenções Resultados 

Pessoal 

Familiar 

Ambiental 

Social  

Multicultural 

Espiritual 

Saúde mental e física 

Cognitiva 

Experiência vivida 
Representações 

emocionais 

Funcionalidade 
Saúde espiritual 

 

Na morbilidade e mortalidade  

No autocuidado  

No declínio cognitivo 
No declínio funcional  

Papel de liderança  

Planeamento e intervenção 
individualizados 

Suporte educacional  

Intervenção ao nível espiritual, 
grupo de oração e leituras 

inspiradoras  

Aumento do autocuidado  

Alimentação saudável  
Diminuição da pressão arterial  

Gestão do regime terapêutico  

Prevenção de complicações  
Aumento da afetividade  

Aumento da participação em 

atividades  
Melhoria funcional e de mobilidade  

Melhoria da saúde física e espiritual  

Níveis elevados de satisfação  
Respeito intergeracional 

 

Podemos organizar os diversos estudos que abordam os cuidados de enfermagem ao nível 

do envelhecimento em contextos de intervenção, avaliação de necessidades, intervenção 

e resultados. Os resultados têm várias perspetivas e podem dividir-se em dois grupos de 
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variáveis: o autocuidado e a capacidade funcional das pessoas com 65 e mais anos de 

idade. 

A integração da Teoria do Autocuidado (Orem, 2001) no nosso modelo permite organizar 

os cuidados de enfermagem em função das necessidades das pessoas com 65 e mais anos 

de idade.  

 

2.2. AUTOCUIDADO 

 

O autocuidado é um termo que foi introduzido em 1959 por Orem, o qual desenvolveu 

um modelo de autocuidado que serviu como base para dele derivarem teorias de médio 

alcance. Essas teorias formam a moldura de referência de múltiplos estudos que 

descrevem as práticas de autocuidado, exploram fatores que influenciam o autocuidado e 

investigam o efeito das intervenções de enfermagem no autocuidado. 

Orem (2001) define o autocuidado como a prática de atividades que uma pessoa inicia e 

realiza por sua própria vontade para manter a sua vida, saúde e bem-estar. Afirma que o 

autocuidado é uma conduta aprendida e que resulta de experiências cognitivas, culturais 

e sociais. Na conceptualização da autora, o autocuidado é representado por dois conceitos 

distintos, ainda que correlacionados: o agente de autocuidado e o comportamento de 

autocuidado (Orem, 2001).  

O agente de autocuidado refere-se à capacidade de uma pessoa desenvolver 

comportamento de autocuidado (Orem, 2001), que envolve diversos domínios, incluindo 

o domínio cognitivo, através do conhecimento da condição de saúde, das capacidades de 

autogestão e de tomada de decisão; o domínio físico, que se traduz na capacidade física 

para levar a cabo as ações de autogestão; o domínio emocional ou psicossocial, que 

abrange atitudes, valores, desejos e motivação bem como competência percebida para 

desenvolver as ações de autogestão, e finalmente, o domínio comportamental, que se 

refere às capacidades necessárias para desenvolver o comportamento de autocuidado. 

O comportamento de autocuidado consiste na prática de atividades que as pessoas iniciam 

e executam num determinado período de tempo, no interesse próprio da manutenção da 

vida, do funcionamento saudável, da continuidade do desenvolvimento pessoal e do bem-

estar (Orem, 2001). 

Os domínios que compreendem o comportamento de autocuidado estão definidos em 

relação a requisitos universais, de desenvolvimento e requisitos dos desvios de saúde.Os 

requisitos universais debruçam-se sobre os processos básicos de vida, tais como manter 
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uma ventilação adequada e um balanço entre atividade e repouso. Os requisitos de 

desenvolvimento centram-se nas mudanças do ciclo de vida. Finalmente, os requisitos 

dos desvios de saúde relacionam-se com os cuidados de saúde apropriados, tais como 

vigilância de saúde, procura de cuidados de saúde de acordo com as necessidades e 

vivência com a doença. 

O autocuidado tem sido operacionalizado como a capacidade percebida e/ou a 

performance atual das ações ou comportamentos relacionados com a manutenção e 

promoção da saúde, prevenção da doença e autotratamento (Schub, 2012; Graham, 2006; 

Hohdorf, 2010; Renpenning et al., 2011). As ações específicas que refletem o 

autocuidado variam em função do propósito para o qual elas são levadas a cabo (e.g., 

promoção da saúde e prevenção da doença), da população alvo (e.g., crianças saudáveis 

e pessoas com doenças crónicas) e contextos de prestação de cuidados (e.g., comunidade 

em sentido lato, saúde domiciliar e cuidados de longa duração). 

A performance atual do comportamento de autocuidado está posicionada como sendo 

diretamente influenciada pela perceção pessoal do agente de autocuidado. Neste sentido, 

Schub (2012) propôs uma variedade de fatores que afetam o exercício do agente de 

autocuidado e/ou a performance de autocuidado. Os fatores foram classificados em cinco 

categorias: cognitivos, psicossociais, físicos, demográficos e socioculturais.  

Os fatores cognitivos incluem capacidades organizacionais, de aprendizagem e de 

resolução de problemas, memória e conhecimento, bem como a perceção da 

ação/comportamento ou tratamento. Os fatores psicossociais compreendidos na segunda 

categoria incluem o autoconceito, a autoestima, a autodisciplina, traços de personalidade, 

autocompetência percebida e motivação. A terceira categoria compreende fatores físicos, 

tais como destreza, capacidades psicomotoras, nível de atividade ou movimento, estado 

funcional de saúde e incapacidade ou lesão. Os fatores demográficos que compreendem 

a quarta categoria referem-se à idade ou maturidade, sexo, educação, estatuto 

socioeconómico e condições habitacionais. A última categoria envolve fatores 

socioculturais tais como o sistema familiar, crenças e práticas culturais, crenças e valores 

de saúde, suporte social e disponibilidade de recursos (Schub, 2012). 

De forma abreviada, todos estes fatores acima elencados podem ser assumidos como 

determinantes ou fatores de risco do autocuidado devendo, por isso, ser tomados em 

consideração quando avaliamos a performance no autocuidado e quando planeamos os 

cuidados de enfermagem. Deste modo, recomenda-se que os enfermeiros: apreciem esses 

fatores quando planeiam cuidados direcionados à promoção do autocuidado na prática 
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diária; desenhem os cuidados para se ajustarem às características demográficas, 

socioculturais, físicas, psicossociais e cognitivas das pessoas; considerem esses fatores 

quando monitorizam as práticas de autocuidado dos pacientes e quando avaliam os 

resultados dos cuidados na prática; examinem ou controlem a influência desses fatores 

nos resultados esperados do autocuidado nos cuidados/intervenções de enfermagem 

(Schub, 2012). 

A performance do comportamento de autocuidado é considerada benéfica para o paciente 

individual e para o sistema de saúde. As seguintes consequências são mencionadas como 

favoráveis para o comportamento de autocuidado: aquisição de resultados desejados; 

diminuição do risco de complicações; diminuição das taxas de readmissão; aumento da 

satisfação dos doentes; diminuição dos gastos em saúde; incremento do senso de 

responsabilidade, controlo, independência e autonomia; aperfeiçoamento do ajustamento 

ou da capacidade de lidar com a doença; aumento do senso de bem-estar, funcionamento 

e qualidade de vida; diminuição da utilização dos serviços de saúde; aperfeiçoamento da 

recuperação de cirurgia ou doença; controlo de sintomas (Schub, 2012). O autocuidado é 

considerado um resultado sensível aos cuidados de enfermagem (Hohdorf, 2010; 

Renpenning et al., 2011). Como um resultado, o autocuidado refere-se assim à capacidade 

percebida pela pessoa de desenvolver comportamento de autocuidado, bem como a 

performance da própria em ações ou comportamentos que tenham como finalidade a 

promoção e a manutenção da saúde, a prevenção da doença e a gestão ou tratamento da 

doença ou das mudanças nas funções corporais. 

O Modelo de Autocuidado proposto por Orem (2001) pretende descrever quais os níveis 

de cuidados de enfermagem para satisfazer as necessidades de autocuidado das pessoas 

nas várias fases do seu ciclo de vida. O autocuidado é o foco e a finalidade dos cuidados 

de enfermagem, dirigido à melhoria do estado de saúde, coping e funcionamento das 

pessoas. Além disso, o autocuidado representa o fundamento teórico para as intervenções 

educativas, cognitivas, comportamentais e de gestão de sintomas. Estas intervenções 

envolvem informar os pacientes acerca da sua condição e dos seus tratamentos, instrui-

los na automonitorização, perceção e identificação de mudanças no funcionamento; no 

julgar do significado e a severidade dessas mudanças; na apreciação de opções de ação 

para gerir essas mudanças e na seleção e desenvolvimento de ações apropriadas. Deste 

modo, o autocuidado é entendido como um resultado dos cuidados de enfermagem em 

que se espera que as pessoas selecionem e desenvolvam ações para manter a vida, o 

funcionamento saudável e o bem-estar. 
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Este modelo integra três teorias de enfermagem (Schub, 2012; Graham, 2006):  

• A Teoria de Autocuidado fundamenta a razão para a pessoa cuidar de si e manter a 

vida, no fundo, o essencial das funções físicas e mentais para o desenvolvimento da 

pessoa no seu contexto vivencial. Esta teoria observa e descreve o autocuidado como 

um conjunto de comportamentos individuais que regula os fatores que afetam o 

próprio desenvolvimento, funcionalidade, saúde ou bem-estar. O autocuidado é 

aprendido através de uma variedade de processos tais como a educação, a cultura e as 

experiências anteriores que permitem o crescimento individual complexo, a produção 

de julgamentos e a tomada de decisões sobre o processo de desenvolvimento pessoal. 

Nesta teoria, as necessidades de autocuidado podem ser divididas em três categorias: 

necessidades de autocuidado universal (e.g., atividades da vida diária, comer, tomar 

banho, dormir e interagir com os outros); necessidades de desenvolvimento (e.g., 

adaptação às mudanças de vida tais como a obtenção de um emprego ou o 

envolvimento emocional); necessidades decorrentes da ausência de saúde (e.g., 

convalescença de um tratamento cirúrgico, traumatismo ou acidente vascular 

cerebral). 

• A Teoria do Défice de Autocuidado explica as necessidades individuais de 

autocuidado quando as pessoas não têm capacidade para as satisfazer. Deste modo, 

quando as pessoas são incapazes de satisfazer as suas próprias necessidades e/ou as 

necessidades dos seus dependentes, carecem da ajuda de suportes estruturais como os 

serviços disponíveis na sua comunidade. De acordo com esta teoria, existem três 

métodos pelos quais os enfermeiros ajudam os pacientes a atender às suas 

necessidades: agir para fazer ou para orientar e dirigir, fornecer suporte físico ou 

psicológico e fornecer e manter um ambiente de apoio e ensino. 

• A Teoria dos Sistemas de Enfermagem descreve um conjunto de intervenções ao nível 

dos cuidados de enfermagem para ajudar as pessoas a recuperar o autocuidado: o 

sistema de apoio-educativo remete para a ajuda de um enfermeiro que, fornecendo a 

educação e o apoio psicológico, auxilia as pessoas a executar as suas tarefas de 

autocuidado; o sistema de compensação parcial é utilizado em pessoas que necessitam 

de um nível moderado de cuidados, sendo capazes de vir a assumir as 

responsabilidades pelo seu autocuidado, com a intervenção dos cuidados de 

enfermagem, num período transitório; o sistema totalmente compensatório é 

destinado às pessoas que são por completo incapazes de cuidar de si (e.g., pacientes 

comatosos ou minimamente conscientes) e, nele, o enfermeiro fornece todas as 
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atividades necessárias (e.g., cuidados de higiene, nutrição enteral ou parenteral) para 

manter a vida ou o funcionamento fisiológico da pessoa (figura 3). 

 

Figura 3 – Modelo de Autocuidado (Orem, 2001) 

 

 

 

A prática de enfermagem direciona-se para ajudar as pessoas a tornarem-se independentes 

dos cuidados de outros (Schub, 2012), o que implica um desenho específico para os 

cuidados ao nível do diagnóstico, do planeamento e da intervenção. O conceito de 

autocuidado está subjacente às intervenções a diversos níveis, no sentido de promover a 

capacidade funcional das pessoas e das suas famílias para assumirem as suas necessidades 

de autocuidado (Richard e Shea, 2011). O autocuidado é um conceito amplo, referindo-

se às responsabilidades individuais para comportamentos necessários ao 

desenvolvimento humano e ao funcionamento, remetendo também para as atividades 

necessárias para manter ou promover a saúde (Richard e Shea, 2011) quando existe 

diminuição ou perda de funcionalidade das pessoas com 65 e mais anos de idade. 

Designamos, neste modelo, como variável de resultado dos cuidados de enfermagem, o 

comportamento de autocuidado (Orem, 2001) das pessoas com 65 e mais anos de idade. 
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Para continuarmos o desenvolvimento do nosso modelo assente nas necessidades de 

autocuidado, importa perceber qual a influência dos cuidados de enfermagem nas pessoas 

com 65 e mais anos de idade, para compensar a perda de funcionalidade decorrente do 

processo de envelhecimento. 

 

2.3. CAPACIDADE FUNCIONAL 

 

As principais organizações internacionais (OMS, ONU) sustentam a reorganização dos 

cuidados de saúde com base no nível funcional das pessoas com 65 e mais anos de idade. 

O nível funcional influencia o comportamento de autocuidado e vice-versa. 

Paralelamente, outros fatores como a idade, o sexo, a cognição, o estado geral de saúde, 

a cultura, o sistema de apoio familiar e os fatores contextuais interferem de igual modo 

no planeamento das necessidades de cuidados de enfermagem. A intervenção dos 

cuidados deve, pois, ser orientada e programada ao nível dos sistemas de enfermagem 

(Orem, 2001), em linha com os défices de funcionalidade (Lopes et al., 2008).  

Neste sentido, realizámos uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), de forma a 

percebermos a influência dos cuidados de enfermagem ao nível do défice de 

funcionalidade. Definimos, como ponto de partida, a seguinte questão: em relação às 

pessoas com 65 e mais anos com défice de funcionalidade, quais os indicadores de 

resultado em saúde, dos cuidados de enfermagem? Assim, foi levada a cabo uma pesquisa 

em base de dados eletrónica, na EBSCO (CINAHL plus with full text, MEDLINE with 

full text). As palavras-chave utilizadas foram previamente validadas pelos descritores da 

United States National Library of National Institutes of Health, com a seguinte 

orientação: (Function OR Functional OR Functional capacity OR Functional status OR 

Activities of daily living OR Independent living) AND (Nursing care OR Nursing 

intervention OR Nursing OR Nursing assessment) AND (Nursing Practice Outcomes OR 

Nursing Outcomes). As palavras foram procuradas em texto integral no período temporal 

compreendido entre janeiro de 2000 e junho de 2011, tendo resultado 229 artigos no total, 

sobre os quais avaliámos os níveis de evidência (Melnyk e Fineout-Overholt, 2005). Os 

critérios de inclusão foram os seguintes: artigos com foco na problemática dos resultados 

sensíveis aos cuidados de enfermagem, em relação ao défice de autocuidado, com recurso 

a metodologia qualitativa, quantitativa, estudos de caso e assentes em revisão sistemática 

da literatura. Os critérios de exclusão incluíam todos os artigos com metodologia pouco 

clara, repetidos nas duas bases de dados, com data anterior a 2000, sem relação com o 
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objeto de estudo ou que não descrevessem a intervenção dos cuidados de enfermagem a 

pessoas com 65 e mais anos de idade. O percurso metodológico levado a cabo encontra-

se resumido na tabela 9. 

 

Tabela 9 – Processo de pesquisa e seleção da RSL 
 Protocolo 

 

Identificação: 

 N.º de registos identificados através de banco de dados de pesquisa (CINAHL, MEDLINE) – 255 

 N. º de registos identificados em texto completo, ano 2000-2010 – 229 

Triagem:  

 N.º de registos duplicados e removidos – 22  

 N.º de registos selecionados (título e resumo) – 156   

 N.º de registos excluídos (título e resumo) – 51 

Critérios de inclusão (leitura integral) 

 N.º de artigos em texto completo, sem critérios de inclusão – 142 

 N.º de artigos em texto completo, com critérios de inclusão – 14 

Artigos incluídos (níveis de evidência) 

Nível I – 2; nível II – 5; nível III – 1; nível IV – 4; nível V – 2 

 

Como resultados, observámos um conjunto de estudos que descrevemos de seguida. 

Griffiths e colaboradores (2000) determinaram a influência dos programas de liderança 

dos enfermeiros em relação aos processos de saúde. Analisaram diversos indicadores e 

perceberam a influência positiva em vários fatores como a duração da estadia, estado 

funcional, readmissão, complicações, satisfação do paciente e diminuição dos custos 

hospitalares. Os mesmos autores efetuaram um estudo numa unidade de recuperação para 

pessoas idosas com 24 camas e, através de uma intervenção estruturada dos cuidados de 

enfermagem, observaram-se ganhos positivos ao nível do tempo de permanência, estado 

de saúde, bem-estar psicológico, dependência funcional, mortalidade, readmissão, 

complicações, satisfação da pessoa e diminuição dos custos (Griffiths et al., 2001).  

Num outro estudo experimental, numa unidade de 19 camas de um hospital distrital e 

através de uma intervenção multidisciplinar programada a partir de enfermeiras de 

referência, os mesmos autores (Griffiths, Jayasuriya e Maitland, 2000) encontraram 

ganhos positivos ao nível do estado funcional, mortalidade, complicações e satisfação da 

pessoa. Por sua vez, Steiner e colaboradores (2001) desenvolveram um estudo numa 

unidade geriátrica com 10 camas, onde os enfermeiros lideravam a abordagem 

multidisciplinar. Foram observados ganhos positivos ao nível do tempo de permanência, 

dependência funcional e qualidade de atendimento.  

Noutro estudo efetuado por von Krogh, Dale e Naden (2005), é relatada uma técnica de 

consenso aplicada a 25 enfermeiras peritas, com o objetivo de descrever os métodos 

utilizados para compreender o desenvolvimento do raciocínio em enfermagem, em 
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relação às pessoas com défice de funcionalidade. Ficou evidente que, com base neste 

raciocínio, a estruturação da intervenção por parte dos enfermeiros é feita em oito 

domínios: fisiológicos, funcionais, psicocognitivos, de segurança, existenciais, estilo de 

vida, família e meio ambiente.  

Schein e colaboradores (2005) associaram as intervenções de enfermagem realizadas no 

âmbito da gestão da qualidade à capacidade funcional das pessoas idosas, traduzindo-se 

em ganhos muito significativos ao nível das atividades instrumentais de vida diária e 

estado funcional.  

Ouslander e colaboradores (2005) testaram, em 528 pessoas idosas residentes em lar de 

idosos, os efeitos de uma intervenção ao nível dos cuidados de enfermagem através de 

programas de reabilitação, resultando em efeitos positivos ao nível da incontinência, 

mobilidade e força muscular.  

Doran e colaboradores (2006) avaliaram as intervenções de enfermagem em relação à 

funcionalidade, com ganhos ao nível da promoção do exercício, posicionamento e estado 

funcional.  

Chang e colaboradores (2007) avaliaram a eficácia dos modelos de cuidados de 

enfermagem a pessoas em lares de idosos, através de um programa de intervenção 

estruturada, tendo observado o aumento dos níveis de satisfação, da independência 

funcional, das atividades de vida diárias e do conhecimento do regime terapêutico pelas 

pessoas. 

Krichbaum (2007) testou a eficácia de um modelo de intervenção dos cuidados de 

enfermagem no domicílio, na melhoria da funcionalidade e saúde de pessoas com fratura 

do colo do fémur. O grupo de intervenção apresentou, após 12 meses, melhorias ao nível 

das atividades de vida, atividades instrumentais e depressão. Poochikian-Sarkissian, 

Wennberg e Sidani (2008) realizaram um estudo sobre o atendimento, segundo as 

necessidades e preferências das pessoas, incentivando-as moderadamente a participarem 

nos cuidados, educação e aconselhamento. A perceção das pessoas sobre a gestão da sua 

situação de saúde aumentou de moderada para elevada, devido ao facto de serem 

valorizadas as suas necessidades, problemas de saúde e preferências. Assim, foi relatado 

um aumento do nível de capacidade de autocuidado e de autocontrolo.  

Sidani (2008) determinou de que forma os cuidados de enfermagem têm efeitos nas 

pessoas, ao nível da funcionalidade, autocuidado e satisfação com os cuidados. Fealy e 

colaboradores (2009) descreveram as intervenções de enfermagem e a sua eficácia 

dirigida a pessoas com 65 e mais anos de idade. Observaram que as intervenções de 
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enfermagem de avaliação e encaminhamento têm demonstrado eficácia na redução do uso 

de serviços de saúde e melhoria da funcionalidade das pessoas. Poslawsky e 

colaboradores (2010) perceberam, através do seu estudo, a contribuição da enfermagem 

para a reabilitação de pacientes com afasia, sendo a deteção precoce uma condição prévia 

para iniciar os exercícios de speech-language: observou-se uma melhoria significativa na 

funcionalidade ao nível da linguagem.  

Em vários estudos, podemos observar que, ao nível dos défices de funcionalidade, a 

intervenção dos cuidados de enfermagem promove a melhoria do autocuidado, a 

capacidade funcional, a capacidade de conhecimento e a predisposição para o 

comportamento de autocuidado. Na tabela 10, descrevemos as principais variáveis de 

resultado observadas. 

 

Tabela 10 – Relação entre as variáveis de resultados sensíveis aos cuidados de 

enfermagem 

 

Observámos a influência dos cuidados de enfermagem no autocuidado, capacidade 

funcional e de conhecimento das pessoas com 65 e mais anos de idade, relacionando-se 

estes indicadores com o comportamento de autocuidado.  

Ao longo deste capítulo, temos vindo a observar diversos autores e teorias que descrevem 

a variável da capacidade funcional, entre outras, como sensível aos cuidados de 

enfermagem. De facto, Doran e Pringle (2011) observam-na como um aspeto sensível aos 

cuidados de enfermagem. Diversas teorias ao nível dos cuidados de enfermagem 

identificam as variáveis de autocuidado, capacidade funcional e de conhecimento como 

um resultado do processo de cuidados, assumindo também os fatores contextuais onde a 

pessoa está inserida como parte integrante da programação dos cuidados de enfermagem. 

Orem (2001), de uma forma mais abrangente, desenvolveu um modelo que integra 

diversas perspetivas sobre o autocuidado, onde inclui a Teoria de Défice de Autocuidado 

Variáveis Resultados 

Autocuidado 

Atividades instrumentais de vida diária; Autocuidado; Desenvolvimento funcional; 

Habilidade para o autocuidado; Promoção do autocuidado terapêutico; Resolução de 

problemas; Aumento dos níveis de satisfação com o cuidado; Respeito; Aumento da 
qualidade de vida; Aumento do estado de saúde; Estilo de vida; Integração na família 

e meio-ambiente; Satisfação do paciente 

Capacidade funcional 

Aumento da função física; Aumento da independência física e funcional; Aumento da 
participação; Aumento das atividades de vida diárias; Capacidade de realizar 

atividades; Energia/Vitalidade; Posicionamento; Promoção do exercício; 

Funcionalidade ao nível da linguagem; Aumento da segurança; Diminuição da 
mortalidade; Diminuição de complicações; Diminuição de quedas; Função social 

Capacidade de conhecimento 

Aumento do conhecimento do regime terapêutico pelas pessoas; Comunicação; 

Conhecimento sobre a doença, aspetos fisiológicos da gestão de sintomas. Alta 
hospitalar para o domicílio; Diminuição dos custos hospitalares; Diminuição dos dias 

de internamento; Diminuição do número de internamentos e reinternamentos; 

Redução do uso de serviços 
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e a Teoria dos Sistemas de Enfermagem e nas quais se observa uma relação entre a 

funcionalidade e a capacidade de autocuidado. Com base nos estudos anteriores sobre a 

intervenção dos cuidados de enfermagem, em relação aos défices de funcionalidade das 

pessoas com 65 e mais anos de idade, encontramos uma relação direta com o 

comportamento de autocuidado. Na figura 4, observamos de forma esquemática a 

influência dos cuidados de enfermagem em relação aos défices de funcionalidade das 

pessoas com 65 e mais anos de idade.  

 

Figura 4 – Relação entre os défices de funcionalidade das pessoas com 65 e mais anos de 

idade e a intervenção dos cuidados de enfermagem 

 

 

Neste sentido, através da avaliação da capacidade funcional podemos descrever quais as 

necessidades de cuidados de enfermagem para pessoas com 65 e mais anos de idade. No 

modelo que estamos a desenvolver, consideramos o autocuidado, a capacidade funcional 

e a capacidade de conhecimento das pessoas com 65 e mais anos de idade como variáveis 

de resultado.  

Assim, importa que esta avaliação seja feita com base na avaliação da capacidade 

funcional, através de uma linguagem internacional classificada, pelo que é importante a 

sua seleção no decurso da construção do nosso modelo. Esta linguagem deve ser aceite 

por vários grupos profissionais e proposta por uma organização internacional, pois os 

resultados que enunciamos neste subcapítulo, embora sensíveis aos cuidados de 

enfermagem, são também manipulados por diversos grupos profissionais.  
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2.4. AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL 

 

A avaliação da capacidade funcional por parte dos enfermeiros deve ser feita com base 

na adoção de uma linguagem internacional que permita, de forma global, uma 

comunicação dos problemas das pessoas com 65 e mais anos de idade entre vários grupos 

de profissionais e os sistemas de saúde, para a programação de cuidados e de políticas de 

saúde. Deste modo, iniciamos esta abordagem pelas principais classificações descritas 

para a área dos cuidados de enfermagem. 

Tem-se desenvolvido, a nível internacional, na área dos cuidados de enfermagem, um 

vasto processo tendente à criação e adoção de uma linguagem classificada. Bulechek e 

McCloskey (1999), no âmbito do projeto Iowa, propuseram uma classificação das 

intervenções com base na qual desenvolveram a Classificação das Intervenções de 

Enfermagem (NIC). Neste sentido, propuseram a seguinte formulação: uma intervenção 

de enfermagem é qualquer cuidado direto que o enfermeiro desenvolve em favor de uma 

pessoa. Esses cuidados incluem cuidados iniciados pelo enfermeiro, resultantes de 

diagnósticos de enfermagem, e cuidados iniciados pelo médico, resultantes de 

diagnósticos médicos e execuções (desempenho) das funções diárias essenciais pela 

pessoa que não o conseguir fazer por si. Esta formulação é sobreponível com a expressa 

no Regulamento do Exercício da Prática de Enfermagem (Decreto-Lei 161/96). Aí se 

afirma que as intervenções dos enfermeiros podem ser autónomas e interdependentes. 

Johnson e Maas (1998), no âmbito do projeto que culminou no desenvolvimento da 

Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC), usaram técnicas de classificação e 

clusters hierárquicos para desenvolverem uma taxonomia com 24 classes e seis domínios. 

Estes domínios foram utilizados para classificar os mais de 200 indicadores de resultados 

desenvolvidos no referido projeto e referem-se a: saúde funcional, saúde fisiológica, 

saúde psicossocial, comportamento e conhecimento em saúde, saúde percebida e saúde 

familiar. O North American Nursing Diagnosis Association criou também um sistema de 

diagnósticos para uso, pese embora Boldt e colaboradores (2010) entendam que esta 

linguagem apenas permite o cumprimento dos requisitos que são exclusivamente dos 

cuidados de enfermagem. Na mesma linha, Mueller e colaboradores (2008) referem que 

as classificações de enfermagem utilizadas atualmente não se destinam à utilização 

interdisciplinar. Os países europeus adotaram predominantemente a proposta do 

International Council of Nurses para utilização da Classificação Internacional da Prática 

de Enfermagem (CIPE). A CIPE é um sistema de linguagem unificada que emprega uma 



55 

 

terminologia composta para a prática de enfermagem, a qual facilita o desenvolvimento 

e o cruzamento entre termos locais e terminologias existentes. É constituída pelos 

seguintes elementos: fenómenos de enfermagem (Diagnósticos de Enfermagem); ações 

de enfermagem e resultados de enfermagem.  

A OMS propõe WHO Family of International Classifications16, sendo que esta Família 

de Classificações é composta por classificações de referência, derivadas e relacionadas 

(figura 5). Neste sentido, definimos classificação como um conjunto exaustivo de 

categorias mutuamente exclusivas, com a agregação de dados e com níveis específicos 

pré-estabelecidos para uma determinada finalidade (IOS, 2000). 

 

Figura 5 – Representação esquemática das classificações da OMS 

 

 

A OMS designa como classificações de referência as que foram elaboradas e aprovadas 

para uso internacional pelos seus órgãos: International Classification of Diseases; 

International Classification of Functioning, Disability and Health; International 

Classification of Health Interventions. 

Descreve como classificações derivadas as que são baseadas nas classificações de 

referência, como sendo: International Classification of Diseases for Oncology; The ICD-

10 for Mental and Behavioural Disorders Clinical Descriptions and Diagnostic 

Guidelines; The ICD-10 for Mental and Behavioural Disorders Diagnostic Criteria for 

Research; Application of the International Classification of Diseases to Neurology; 

                                                           
16 http://www.who.int/classifications/en/ (Consultado em 28-08-2013) 

http://www.who.int/classifications/en/
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Application of the International Classification of Diseases to Dentistry and Stomatology; 

ICF Version for Children and Youth. 

Considera as classificações relacionadas como as que estão parcialmente associadas às 

classificações de referência, em níveis específicos de estrutura: International 

Classification of Primary Care; International Classification of External Causes of Injury; 

Technical aids for persons with disabilities: Classification and terminology; Anatomical 

Therapeutic Chemicals Classification with Defined Daily Doses; International 

Classification for Nursing Practice. 

A OMS propõe a CIF como uma classificação de referência para a avaliação da 

capacidade funcional. Boldt e colaboradores (2010) entendem que a CIF fornece uma 

estrutura de classificação comum para todos os profissionais de saúde. Assim, a CIF é 

uma linguagem que permite a formulação de diagnósticos de enfermagem e facilita a 

comunicação interprofissional (Boldt et al., 2010). Neste sentido, também Mueller e 

colaboradores (2008) propõem a utilização de uma classificação recomendada pela OMS 

(CIF, 2004) que estabeleça um processo de comunicação interprofissional na avaliação 

das necessidades de cuidados às pessoas idosas. De acordo com os argumentos 

apresentados, e de forma a integrarmos o modelo que aqui propomos, entendemos que 

devemos adotar uma linguagem de referência proposta pela OMS. 

Deste modo, a CIF pertence à família das classificações internacionais, desenvolvida pela 

OMS para aplicação em vários contextos da saúde (CIF, 2004; Mueller et al., 2008), 

inclusiva e inequivocamente ao nível dos cuidados de enfermagem. O seu principal 

objetivo é fornecer uma linguagem unificada e padronizada que sirva de referência 

conceptual à descrição da saúde e dos estados relacionados (Mueller et al., 2008). Esta 

classificação tem sido utilizada como uma ferramenta em vários níveis, nomeadamente 

no âmbito estatístico (na colheita e registo de dados da população), na investigação (para 

medir resultados, qualidade de vida ou fatores ambientais), na avaliação clínica (avaliar 

necessidades, aptidões profissionais, reabilitação e resultados), ao nível político (no 

planeamento de sistemas de segurança social e de saúde, de sistemas de compensação, 

nos projetos de investigação e no desenvolvimento de políticas) e como uma ferramenta 

pedagógica (na elaboração de programas educacionais para aumentar a 

consciencialização e ações sociais) (Bartholomeyczik et al., 2006; O'Donovan, Doyle e 

Gallagher, 2009). A sua utilização permite obter uma imagem instantânea do estado de 

saúde e bem-estar de uma pessoa (Dale et al., 2012), possibilitando a obtenção de um 

quadro completo das pessoas e a identificação de padrões de necessidades das populações 
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(Swanson et al., 2006). Permite ainda diagnosticar, examinar e/ou detetar a presença de 

problemas de saúde e identificar necessidades de cuidados com base na funcionalidade 

(Grill et al., 2007; Bartholomeyczik et al., 2006; O'Donovan, Doyle e Gallagher, 2009). 

A medição do estado de saúde impõe o uso de indicadores que revelem a 

presença/ausência de doença e que reflitam o estado de saúde na sua perspetiva mais 

positiva ou seja, aqueles que melhor espelham os níveis de bem-estar físico, psíquico e 

social da pessoa e das populações. Os indicadores de saúde permitem também uma análise 

das diferenças no estado de saúde, diagnóstico da doença, predição de necessidades de 

cuidados e avaliação de resultados dos cuidados de saúde (O'Donovan, Doyle e Gallagher, 

2009).  

Por outro lado, para classificar a saúde individual e das populações, a OMS desenvolveu 

a família de classificações que são compostas por duas classificações principais: a 

Classificação Internacional de Doenças (CID) e a CIF (Bartholomeyczik et al., 2006). 

Estas classificações fornecem um sistema para codificação de uma ampla gama de 

informações, padronizado para permitir a comunicação a nível internacional e entre várias 

disciplinas e ciências (Dale et al., 2012). A necessidade de complementaridade da CID e 

da CIF surge do facto de uma ser centrada nas causas da doença e a outra na saúde da 

pessoa, respetivamente. Deste modo, a CID é uma classificação internacional estatística 

de doença e problemas relacionados com a saúde que recorre a um modelo etiológico para 

a classificação por diagnóstico de doença e distúrbios de saúde, estando assim associada 

à causa de doença. A CIF, por sua vez, é a classificação de funcionalidade e incapacidade 

associadas às condições de saúde para medir a saúde e a incapacidade, tanto a nível 

individual como populacional (Dale et al., 2012). Se a CID classifica as doenças e as 

causas de morte, então a CIF classifica a saúde. Em conjunto, a aplicação destas duas 

classificações permite, de forma ampla e ao mesmo tempo fiável, conhecer a saúde de 

uma população e a forma como o ambiente interage com a pessoa, dificultando ou 

promovendo todo o seu potencial (Swanson et al., 2006). Na atual nomenclatura da CIF, 

o estado de saúde da pessoa é abordado segundo um conceito positivo, enfatizando os 

recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas tendo em conta os fatores 

contextuais (Swanson et al., 2006). Estes fatores representam o histórico completo da 

vida e do estilo de vida de uma pessoa, incluindo dois componentes que podem ter efeito 

nos estados relacionados com a sua saúde: os fatores ambientais e os fatores pessoais 

(figura 6).  
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Figura 6 – Interação entre os componentes da CIF 

 

 

Para se obter a integração das várias perspetivas de funcionalidade, a CIF utiliza uma 

abordagem biopsicossocial, tentando chegar a uma síntese que ofereça uma visão 

coerente das diferentes perspetivas de saúde: biológica, individual e social (Mueller et al., 

2008). Apesar de esta classificação assumir que não tem uma abordagem-tipo de 

determinantes em saúde ou fatores de risco, foi adotada pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas de forma a proporcionar uma base científica para a compreensão e o 

estudo dos determinantes de saúde, dos resultados e das condições relacionadas com a 

saúde, uma vez que inclui uma lista de fatores ambientais que descrevem o contexto onde 

a pessoa vive (Mueller et al., 2008). Em vários países como Alemanha, Austrália, Estados 

Unidos, França, Hungria, Itália e Finlândia (O'Donovan, Doyle e Gallagher, 2009), têm-

se desenvolvido um conjunto de estratégias de implementação da CIF. Estas assentam na 

criação de material de ensino, na aplicação da check-list, no desenvolvimento de core sets 

específicos para as doenças crónicas, no financiamento de projetos de investigação e na 

introdução da CIF nos curricula universitários.  

Em suma, os objetivos desta classificação podem resumir-se a proporcionar uma base 

científica para a compreensão e estudo da saúde e dos estados relacionados; estabelecer 

uma linguagem comum para descrever a saúde, melhorando a comunicação entre os 

profissionais da saúde, investigadores, gestores políticos e a população; permitir a 

comparação de dados entre países, entidades sanitárias e serviços, em diferentes 

momentos, e garantir um esquema de codificação sistematizado para ser aplicado nos 

sistemas de informação (CIF, 2004).  

Em Portugal, durante mais de uma década, têm sido feitas recomendações para a 

utilização da CIF como linguagem nacional de avaliação funcional da população 
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portuguesa. Em 2002, o Conselho Superior de Estatística, através da 240.ª Deliberação, 

aprovou a CIF para utilização no âmbito do Sistema Estatístico Nacional, indicando que 

a mesma deveria ser utilizada de forma faseada a partir de 1 de janeiro de 2003. Em 2004, 

a DGS publicou, em formato digital, a tradução da CIF para português (CIF, 2004) e, em 

2005, o Instituto Nacional para a Reabilitação traduziu o Guia do Participante para a CIF. 

Posteriormente, em 2008, o Ministério da Educação entendeu que do relatório técnico-

pedagógico de referenciação deveria fazer parte uma avaliação com dados obtidos através 

da CIF (Decreto-Lei n.º 3/2008). 

Pelas razões expostas, entendemos que estão criadas as bases para a aplicação da CIF em 

Portugal. Assim, torna-se necessário desenvolver um instrumento de avaliação para a 

faixa etária das pessoas com 65 e mais anos de idade (Dale et al., 2012; Grill et al., 2007), 

que venha a ser disseminado no sistema de saúde português e se configure como uma 

mais-valia no desenvolvimento e monitorização dos índices da saúde e das necessidades 

de cuidados de enfermagem. 

Neste sentido, no modelo que estamos a desenvolver, propomos a adoção da CIF (2004). 

Como se constata pelo anteriormente referido, a CIF resulta numa linguagem consensual 

por vários autores e organizações, sendo passível de utilização por um vasto conjunto de 

profissionais de saúde. Importa agora perceber como pode ser utilizada ao nível dos 

cuidados de enfermagem. Para a Ordem dos Enfermeiros (OE), o conceito de enfermagem 

toma por foco de atenção a promoção dos projetos de saúde que cada pessoa vive e 

persegue (OE, 2001). Neste contexto, procura-se, ao longo de todo o ciclo vital, prevenir 

a doença e promover os processos de readaptação após a doença, a satisfação das 

necessidades humanas fundamentais, a máxima independência na realização das 

atividades da vida diária, a adaptação funcional aos défices e a adaptação a múltiplos 

fatores através de processos de aprendizagem do cliente (OE, 2003). Os cuidados de 

enfermagem levados a cabo pelo enfermeiro devem ser desenvolvidos tendo em 

consideração a dimensão individual, grupal e comunitária em que cada pessoa se inscreve 

(OE, 2003). Se identificarmos as suas dimensões operativas, percebemos que prevenir a 

doença, promover os processos de readaptação, satisfazer as necessidades humanas 

fundamentais e fomentar a máxima independência na realização das atividades da vida 

diária resultam na promoção da adaptação funcional aos défices observados (Lopes et al., 

2008, 2013; Pereira et al., 2011).  

Segundo a CIF (2004), o conceito de funcionalidade permite agrupar diferentes domínios 

de uma pessoa com uma determinada condição de saúde. Deste modo, funcionalidade é 
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o termo que engloba todas as funções do corpo, atividades e participação. Por sua vez, 

incapacidade é um termo que inclui deficiências, limitação da atividade ou restrição na 

participação. Vários autores sustentam a ideia de que existem códigos da CIF sensíveis 

aos cuidados de enfermagem (Heinen et al., 2005; Boldt et al., 2005; Mueller et al., 2008; 

Boldt et al., 2010) em diversas áreas desta classificação: funções do corpo, estrutura do 

corpo, atividades de participação e fatores ambientais. Dado o facto de se observarem na 

CIF códigos sensíveis aos cuidados de enfermagem nas diversas áreas que a compõem, é 

recomendada a sua utilização em vários contextos de ação dos cuidados de enfermagem 

nomeadamente na avaliação, no planeamento, na intervenção e na descrição dos 

resultados dos próprios cuidados (Mueller et al., 2008; Boldt et al., 2010). Por outro lado, 

a CIF (2004) integra o conceito de autocuidado com variáveis como o lavar-se, secar-se, 

cuidar do corpo e de partes do corpo, vestir-se, comer, beber e cuidar da própria saúde, 

também elas sensíveis à intervenção dos cuidados de enfermagem.  

Orem (2001) propõe um conceito de autocuidado mais abrangente do que aquele 

preconizado pela CIF, descrevendo-o nas suas três teorias como sendo o conjunto de todas 

as ações que a pessoa adota no sentido de promover o funcionamento, o desenvolvimento 

e a saúde. Na CIF (2004), embora este conceito esteja descrito nos códigos ao nível das 

atividades e participação, ele está intimamente interligado com as estruturas e funções do 

corpo, bem como com fatores pessoais e ambientais. 

Tendo subjacente o anteriormente descrito, definimos conceito de cuidados de 

enfermagem às pessoas idosas como sendo um processo de cuidados levado a cabo pelo 

enfermeiro, em articulação com a restante equipa, dirigido à pessoa idosa no seu contexto, 

contemplando a interação ou relação complexa entre a condição de saúde e os fatores 

contextuais (e.g., fatores ambientais e pessoais). O processo de cuidados visa então a 

manutenção da autonomia e/ou a promoção dos processos de readaptação em relação aos 

défices de autocuidado e das atividades de participação, considerando as funções, as 

estruturas do corpo e os fatores ambientais. 

Com base nas várias vertentes, já relatadas, do uso desta linguagem, entendemos que a 

CIF é um instrumento singular para utilização ao nível dos cuidados de enfermagem, na 

avaliação de pessoas com 65 e mais anos de idade. Esta poderá contribuir para a 

determinação do perfil epidemiológico da funcionalidade das pessoas idosas e o 

redesenho das necessidades de cuidados de enfermagem e, de forma mais lata, do sistema 

de saúde em Portugal. 
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2.5. SÍNTESE DA ESTRUTURA CONCEPTUAL 
 

A estrutura conceptual do modelo de autocuidado para pessoas com 65 e mais anos de 

idade, necessidades de cuidados de enfermagem (M65+Autocuidado), sustenta-se no 

modelo de autocuidado (Orem, 2001) e nas várias teorias que o compõem, no continuum 

da funcionalidade/incapacidade proposto pela CIF (2004) e enquadra-se ainda no modelo 

de qualidade de cuidados (Irvine, Sidani e Hall, 1998; Donabedian, 2005; Doran e Pringle, 

2011). 

No processo (Donabedian, 2005), procuramos desenvolver estratégias para o 

planeamento e execução de cuidados assentes na avaliação da CIF (2004) e enraizadas no 

modelo de autocuidado proposto por Orem (2001). A CIF (2004) é utilizada para avaliar 

e definir perfis funcionais: não há problema (nenhum, ausente, insignificante - 0-4%); 

problema ligeiro (leve, pequeno - 5-24%); problema moderado (médio, regular - 25-

49%); problema grave (grande, extremo - 50-95%); problema completo (total - 96-100%). 

Propomos assim o M65+Autocuidado com o objetivo de estabelecer uma 

correspondência entre perfis funcionais e as necessidades de cuidados de enfermagem. 

Como observámos, Orem (2001) define autocuidado na atividade como a capacidade 

individual para executar as atividades, no sentido de promover e manter a saúde. 

Consideramos neste estudo a correspondência entre a definição de autocuidado na 

atividade e os perfis funcionais: não há problema (nenhum, ausente, insignificante - 0-

4%) e problema ligeiro (leve, pequeno - 5-24%).  

Orem (2001) define ainda défice de autocuidado terapêutico como as necessidades que 

vão além da capacidade da pessoa na atividade, o que se traduz em défice de autocuidado. 

Esta definição ajuda-nos a perceber, como propõe Orem (2001), que o autocuidado 

terapêutico é um vasto campo de necessidades de intervenção, sendo que a CIF (2004) 

especifica e categoriza essas mesmas necessidades.  

Definimos neste estudo défice de autocuidado terapêutico moderado como as 

necessidades para lá da capacidade da pessoa na atividade, o que se traduz em défice de 

autocuidado (Orem, 2001) moderado (CIF, 2004).  

Assumimos o défice de autocuidado grave/completo como as necessidades que vão além 

do défice de autocuidado terapêutico moderado, o que se traduz em défice de 

autocuidado grave/completo (CIF, 2004). O défice de autocuidado terapêutico moderado 

corresponde ao perfil funcional problema moderado (médio, regular - 25-49%) e o défice 
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de autocuidado grave/completo aos perfis funcionais problema grave (grande, extremo - 

50-95%) e problema completo (total - 96-100%).  

Na estrutura (Donabedian, 2005), remetemos para a condição e contexto dos cuidados, 

desenrolando-se os cuidados de enfermagem em contextos individuais, familiares, 

ambientais, sociais, económicos, multiculturais, espirituais e em vários locais de atuação. 

O foco de atenção destes cuidados varia consoante a condição de funcionalidade das 

pessoas com 65 e mais anos de idade e de acordo com o contexto referido. A educação 

para a saúde é um dos atributos dos cuidados, bem como a intervenção na melhoria dos 

perfis funcionais (Orem, 2001). Pretende-se, pois, que a prestação de cuidados de 

enfermagem ao agente de autocuidado seja sistematizada, tendo em conta a promoção 

dos comportamentos que operem no desenvolvimento do autocuidado. 

Nos resultados (Donabedian, 2005), decidimos adotar o comportamento de autocuidado 

das pessoas com 65 e mais anos de idade, com base em três conceitos: o autocuidado, a 

capacidade funcional e a capacidade de conhecimento. 

Para que os cuidados de enfermagem possam ser levados a cabo pelo enfermeiro, em 

relação às alterações sucedidas no processo de envelhecimento do ponto de vista 

biológico, psicológico e sociológico, necessitamos de um modelo, sendo que este que 

aqui propomos permite planear os cuidados com base numa avaliação da funcionalidade 

e dos défices de autocuidado. A promoção dos processos de readaptação em relação aos 

défices de autocuidado, ao nível das funções e estrutura do corpo, das atividades de 

participação e fatores ambientais só é possível se for feita de acordo com uma estrutura 

que tenha em conta os contextos onde a pessoa está inserida, com a intervenção dos 

cuidados de enfermagem para a adoção de comportamento de autocuidado (Orem, 2001).  

O modelo de autocuidado que propomos é sustentado em duas componentes. A primeira 

componente é composta pelo Modelo do Autocuidado de Orem (2001), onde observamos 

as três teorias que o fundamentam: a Teoria de Autocuidado, a Teoria de Défice de 

Autocuidado e a Teoria dos Sistemas de Enfermagem. Na Teoria de Autocuidado, 

observamos as necessidades universais de autocuidado, as necessidades de 

desenvolvimento e as necessidades de autocuidado, provocadas pela ausência de saúde. 

A Teoria de Défice de Autocuidado engloba a perceção do mesmo e o planeamento da 

ação dos enfermeiros, face aos défices observados ao nível psicológico, fisiológico, de 

suporte, do envolvimento e do ensino. Finalmente, a Teoria dos Sistemas de Enfermagem 

é composta por sistemas de suporte e educacionais, sistemas compensatórios parciais e 

sistemas totalmente compensatórios. 
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A segunda componente engloba o continuum de funcionalidade proposto pela CIF (2004), 

a descrição do nível funcional (não há problema, problema ligeiro, problema moderado, 

problema grave e problema completo) e, com base nesta relação, os défices de 

autocuidado: autocuidado na atividade; défice de autocuidado terapêutico (moderado); e 

défice de autocuidado terapêutico (completo e grave). Na figura 7, descrevemos de forma 

esquemática o modelo enunciado. 

 

Figura 7 – M65+Autocuidado 

 

 

Em suma, o M65+Autocuidado propõe o estudo do comportamento de autocuidado das 

pessoas com 65 e mais anos de idade, com base na avaliação da funcionalidade (CIF, 

2004), na teorização de Doran e Pringle (2011) e no modelo de autocuidado de Orem 

(2001). Estes constituem os três pilares teóricos deste modelo que utiliza os conceitos de 

autocuidado, capacidade funcional e capacidade de conhecimento a fim de observar 

défices e necessidades de cuidados de enfermagem, através do comportamento das 

pessoas com 65 e mais anos de idade.   
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CAPÍTULO II 

 

No capítulo anterior justificámos a necessidade de estudar o comportamento de 

autocuidado das pessoas com 65 e mais anos de idade, no sentido de definirmos 

necessidades de cuidados de enfermagem em vários contextos. Neste capítulo, 

pretendemos descrever os métodos, as técnicas e os procedimentos utilizados, de forma a 

darmos resposta à nossa pergunta de investigação. Para a consecução dos nossos 

objetivos, avaliar a funcionalidade das pessoas com 65 e mais anos de idade da região do 

Alentejo, padronizar a funcionalidade em função da idade e definir necessidades de 

cuidados de enfermagem em função dos diferentes níveis de funcionalidade, 

desenvolvemos dois estudos através de diferentes metodologias qualitativas e 

quantitativas. Em ambos os estudos utilizámos a CIF (2004), pois permite o diagnóstico 

do estado de saúde das pessoas com 65 e mais anos de idade e de necessidades de cuidados 

de enfermagem. O primeiro estudo, de base populacional na região do Alentejo, foi 

desenvolvido com a colaboração de vários doutorandos da área das Ciências da Saúde e 

permitiu criar uma primeira versão do CSI, instrumento de cariz multiprofissional que 

avalia a funcionalidade das pessoas com 65 e mais anos de idade. No seguimento deste 

primeiro estudo, e como base do segundo estudo, desenvolvemos o ENCS que permitiu 

a avaliação das necessidades de cuidados de enfermagem às pessoas com 65 e mais anos 

de idade, em contextos diversos. 

 

3. ESTUDO I - CONDIÇÃO DE SAÚDE DOS IDOSOS DO 

ALENTEJO 
 

Este estudo foi delineado para avaliar a funcionalidade das pessoas com 65 e mais anos 

de idade da região do Alentejo e padronizar a funcionalidade em função do grupo etário. 

No decurso do processo de decisão, foi escolhida a CIF para avaliarmos a funcionalidade 

ao nível das funções e estruturas do corpo, atividades e participação e fatores ambientais. 

Descrevemos, neste subcapítulo, os procedimentos de construção e a metodologia de 

aplicação do CSI. Este estudo inseriu-se num projeto mais abrangente denominado 

“Violência, abuso, negligência e condição de saúde dos idosos17”, financiado pelo Alto 

                                                           
17 Lopes M., Escoval A., Pereira. D., Pereira C., Carvalho C. e Fonseca C. (2013). Evaluation of elderly persons' functionality and 

care needs. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 21 Spec No52-60. (Anexo IX) 
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Comissariado da Saúde e da responsabilidade do Centro de Investigação em Ciências e 

Tecnologias da Saúde da Universidade de Évora, da Escola Nacional de Saúde Pública e 

da Administração Regional de Saúde do Alentejo (ARSA).  

 

3.1. TIPO DE ESTUDO, POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

O presente estudo classifica-se como transversal e descritivo. Apresenta-se transversal 

dado que tenta retratar a realidade num determinado momento e descritivo porque é um 

exercício exploratório que pretende descrever uma situação. A população do estudo foi 

constituída pelos idosos residentes na região do Alentejo (excluindo a Lezíria). Para 

definir a dimensão da amostra consideraram-se dados disponibilizados no sítio do INE 

sobre a População residente (número) por região, ao nível da Nomenclatura Comum das 

Unidades Territoriais Estatísticas (NUTS) II, sexo e grupo etário (65-74; 75-84; 85 e 

mais anos). O período de referência dos dados é 2009, uma vez que à data do estudo eram 

os últimos disponibilizados pelo INE. Considerou-se um nível de confiança de 95% e 

uma margem de erro de 2,5%, identificando-se uma amostra de 1518 pessoas com 65 e 

mais anos, de ambos os sexos e residentes na região do Alentejo. Para estratificar a 

amostra, recorreu-se aos seguintes critérios: intervalos etários (65-74, 75-84, 85 e mais 

anos); sexo; concelho de residência. A repartição da dimensão total da amostra pelos 

estratos foi feita pela afetação ótima de Neyman (1969). O dimensionamento inicial da 

amostra foi feito considerando a ponderação de cada estrato, em função da sua dimensão 

na base de amostragem e da variabilidade (o facto de não se conhecer a variância levou-

nos a usar variância máxima). A seleção da amostra foi efetuada mediante seleção 

aleatória simples sem reposição, com utilização de números aleatórios em cada estrato. 

Para a seleção da amostra foram utilizadas as bases de dados da ARSA. Após a inserção 

dos dados no software Statistical Package for the Social Sciences® (SPSS) versão 20, 

realizou-se a aleatorização, segundo os procedimentos apresentados no Anexo I. 

 

3.2. PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO CSI 

 

A CIF (2004) atribui uma gama de códigos aos estados da saúde, podendo ser tipificados 

em funcionalidade/incapacidade e fatores contextuais. O primeiro nível desta 

classificação é composto por 30 capítulos que englobam as suas determinantes gerais. O 

número total de códigos observados no segundo nível é de 362 e no terceiro e quarto 
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níveis observam-se 1424 códigos. Nas aplicações práticas da CIF, um conjunto de 3 a 18 

códigos de segundo nível pode ser utilizado nos inquéritos de avaliação clínica (CIF, 

2004). Na impossibilidade de utilizarmos os 362 códigos de segundo nível, e com base 

nas metodologias de seleção e na validação internacional para esta linguagem, decidimos 

utilizar várias técnicas no sentido de selecionarmos os códigos mais utilizados, as quais 

passamos a enumerar: RSL (Anexo II); técnica Delphi (Anexo III); técnica de grupo 

nominal (Anexo IV); aplicação do CSI (Anexo V) a uma amostra aleatorizada com 

significância estatística estratificada por idade, sexo e região na NUTS II do Alentejo – 

Alentejo Litoral (281 utentes), Alto Alentejo (373 utentes), Alentejo Central (500 utentes) 

e Baixo Alentejo (364 utentes). 

 

3.3. REVISÕES SISTEMÁTICAS DA LITERATURA  

 

Passamos a descrever as duas RSL realizadas no que respeita à sua finalidade, objetivo, 

pergunta, metodologia, critérios de inclusão, critérios de exclusão e principais conclusões.  

 

Identificação das categorias CIF relevantes no processo de envelhecimento 18 

Finalidade: Descrever o processo de identificação dos códigos da CIF, incapacidade e 

saúde, na avaliação das pessoas com 65 e mais anos de idade.  

Objetivo: Identificar os códigos da CIF mais utilizados na construção de instrumentos de 

avaliação aplicados, em termos internacionais, às pessoas com 65 e mais anos de idade.  

Pergunta: Em relação às pessoas com 65 e mais anos de idade, quais os códigos da CIF 

que são utilizados para avaliar as necessidades de cuidados de saúde?  

Metodologia: Pesquisa efetuada na EBSCO (CINAHL plus with full text, MEDLINE with 

full text). Foram pesquisados artigos publicados em texto integral (fevereiro de 2011) 

entre 2000/01/01 e 2010/01/31. Foram selecionados 17 artigos do total dos 505 

encontrados.  

Protocolo de pesquisa: [(MM "International Classification of Functioning, Disability, 

and Health") OR (ICF) OR (ICF core set)] AND [(AE "Aged, 65+ years") OR (Aged, 80 

and over) OR (Aged) OR (Elderly) OR (frail elderly) OR (elder*)]. Como critérios de 

inclusão privilegiaram-se os artigos que descrevessem os códigos de segundo e terceiro 

nível utilizados na avaliação das pessoas com 65 e mais anos de idade, com recurso a 

                                                           
18 Pereira C., Fonseca C., Escoval A., Lopes M. (2011). Contributo para a classificação da funcionalidade na população com mais de 

65 anos, segundo a classificação internacional de funcionalidade. Escola Nacional de Saúde Publica. Publicado por Elsevier España, 
S.L. Revista Portuguesa de Saúde Pública. 2011;19(1), p52-62. 
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metodologia quantitativa e/ou qualitativa ou revisão sistemática da literatura e que 

clarificassem o impacto das variáveis apresentadas nas seguintes componentes: funções 

e estruturas do corpo, atividades e participação e fatores ambientais.  

Definimos como critérios de exclusão todos os artigos com metodologia pouco clara, 

repetidos nas duas bases de dados, com data anterior ao ano 2000 e sem correlação com 

o objeto de estudo.  

Foram identificados 252 códigos diferentes, descritos nos artigos incluídos com uma 

frequência superior a 30%. Observámos 80 códigos que se encontram descritos na tabela 

11. 

 

Tabela 11 – Identificação dos códigos CIF relevantes no processo de envelhecimento, 

com frequência superior a 30% de descrição 
 Descrição dos códigos 

Funções do corpo 
b110, b114, b130, b134, b140, b144, b152, b167, b210, b230, b280, b310, b410, b420, 
b430, b435, b440, b510, b525, b620, b710, b730, b735, b770 

Estruturas do corpo s110, s410, s430, s760 

Atividades e participação 

d110, d155, d160, d166, d170, d175, d177, d220, d230, d240, d310, d315, d330, d335, 

d345, d350, d360, d410, d415, d420, d430, d440, d445, d450, d460, d465, d540, d550, 
d560, d570, d620, d640, d760, d910 

Fatores ambientais 
e110, e115, e120, e125, e150, e260, e310, e315, e320, e355, e360, e410, e415, e420, e450, 

e465, e575, e580 

 

A identificação destes códigos permitiu sustentar o apoio à decisão, através das técnicas 

de consenso, as quais desenvolvemos na fase seguinte deste estudo, com painel de peritos 

na área do envelhecimento. 

 

Identificação dos códigos da CIF usados nos core sets das doenças crónicas  

Finalidade: Descrever os códigos da CIF utilizados para avaliar a funcionalidade das 

pessoas com 65 e mais anos de idade, nos core sets das doenças crónicas.  

Objetivo: Identificar os códigos da CIF, internacionalmente mais referenciados, nos core 

sets das doenças crónicas em pessoas com 65 e mais anos de idade.  

Pergunta: Quais os códigos da CIF, utilizados em instrumentos validados 

internacionalmente (core sets), para avaliar pessoas com 65 e mais anos de idade? 

Metodologia: Pesquisa efetuada na EBSCO (CINAHL plus with full text, MEDLINE with 

full text). Foram pesquisados artigos publicados em texto integral (fevereiro de 2011), 

entre 2000/01/01 e 2010/01/31. Foram selecionados 34 artigos do total dos 483 

encontrados.  
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Protocolo de pesquisa: [(MM "International Classification of Functioning, Disability, 

and Health") OR (ICF) OR (ICF core set)] AND [(AE "Aged, 65+ years") OR (Aged, 80 

and over) OR (Aged) OR (frail elderly) OR (chronic diseases)].  

Como critérios de inclusão privilegiaram-se os artigos que descrevessem os códigos da 

CIF de segundo nível, referenciados em instrumentos validados internacionalmente, com 

recurso a metodologia quantitativa e/ou qualitativa ou revisão sistemática da literatura e 

que clarificassem o impacto das variáveis apresentadas nas seguintes componentes: 

funções, estruturas do corpo, atividades e participação, fatores ambientais, descritos nos 

core sets das doenças crónicas.  

Definimos como critérios de exclusão todos os artigos com metodologia pouco clara, 

repetidos nas duas bases de dados, com data anterior ao ano 2000 e sem correlação com 

o objeto de estudo.  

Resultados: Foram identificados 94 códigos, descritos nos artigos incluídos com uma 

frequência superior a 30% (tabela 12). 

 

Tabela 12 – Identificação dos códigos CIF usados nos core sets das doenças crónicas, 

com frequência superior a 30% de descrição 
 Descrição dos códigos 

Funções do corpo 
b126, b130, b134, b140, b152, b164, b180, b1801, b265, b410, b415, b420, b440, b450, b455, 

b530, b620, b640, b710, b715, b730, b735, b740, b770, b780 

Estruturas do corpo s410, s720, s730, s750, s760, s770, b810 

Atividades e participação 
d410, d415, d440, d445, d450, d455, d460, d465, d470, d475, d510, d520, d530, d540, d550, d570, 

d620, d630, d640, d650, d660, d710, d750, d760,  d770, d845,  d850 

Fatores ambientais 

e110, e115, e120, e125, e135, e150, e155, e225, e310, e315, e325, e320, e330, e340, e350, e355, 

e360, e410, e415, e420, e425, e430, e440, e450, e455, e460, e465, e540, e550, e555, e570, e575, 
e580, e585, e590 

 

Na tabela 13, podemos observar a distribuição dos 265 códigos diferentes que foram 

identificados nas duas RSL.  

 

Tabela 13 – Total de códigos identificados nas duas RSL 
Componentes n % 

Funções do corpo 115 43,39% 

Estruturas do corpo 28 10,56% 

Atividades e participação 73 27,54% 

Fatores ambientais 49 18,51% 

TOTAL 265 100% 

 

Dos códigos apresentados na tabela anterior, foram selecionados 98, cuja frequência de 

descrição foi superior a 30%, estando a sua distribuição descrita na tabela 14. 

 



69 

 

Tabela 14 – Total de códigos identificados nas RSL cuja frequência de descrição foi 

superior a 30% 
Componentes N % 

Funções do corpo 26 26,53% 

Estruturas do corpo 9 9,18% 

Atividades e participação 36 36,73% 

Fatores ambientais 27 27,56% 

TOTAL 98 100% 

 

3.4. TÉCNICAS DE CONSENSO  

 

Como forma de selecionar os códigos a aplicar no CSI, realizámos duas técnicas de 

consenso (técnica de Delphi e de Grupo Nominal), as quais passamos a descrever.  

 

Técnica de Delphi – Hierarquização dos códigos das RSL. 

Finalidade: Reunir um conjunto de peritos para hierarquizar, nas duas RSL descritas 

anteriormente, os códigos com uma frequência de descrição superior a 30%.  

Objetivo: Hierarquizar os códigos da CIF (com descrição superior a 30%), nas duas RSL.  

Pergunta: Qual o nível de concordância para a utilização dos códigos que resultaram das 

duas RSL, na avaliação do processo saúde-doença, das pessoas com 65 e mais anos de 

idade?  

Metodologia: O painel de Delphi é uma técnica que permite obter e analisar dados, 

compilando opiniões de especialistas através da realização de uma série de questionários 

(Wallengren, 2011). Quando combinado com o feedback de opinião controlada, permite 

um consenso objetivo das avaliações dos peritos sobre o objeto do estudo. Este método 

tem sido utilizado com sucesso para avaliar e combinar as opiniões dos peritos e é 

considerado um meio eficaz para reunir e analisar grupos de consenso em cuidados de 

saúde (Wallengren, 2011; Ratnapradipa, Brown e Wodika, 2011). O painel de Delphi 

possui numerosas vantagens como a realização de um estudo em locais geograficamente 

dispersos sem ser necessário reunir fisicamente os participantes, a discussão de problemas 

complexos e a relação custo-efetividade, a título de exemplo (Ratnapradipa, Brown e 

Wodika, 2011). Os participantes têm tempo suficiente para sintetizar as ideias, responder 

quando lhes convier e exprimir livremente as suas opiniões e posições, uma vez que é 

garantido o anonimato (Ratnapradipa, Brown e Wodika, 2011). Posteriormente, pode ser 

reavaliado o registo da atividade do grupo.  

No presente estudo, o painel de Delphi foi iniciado com um conjunto de itens 

cuidadosamente selecionados para a construção do primeiro questionário, com base na 
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metodologia de RSL (Suwaratchai et al., 2008). O painel de Delphi tem ainda vantagens 

adicionais, pois aumenta consideravelmente o número de respostas na primeira e segunda 

recolha de questionários, promovendo uma fundamentação sólida do trabalho 

previamente desenvolvido. Neste sentido, a técnica de Delphi foi desenvolvida em duas 

rondas: na primeira, foram selecionados todos os códigos cuja percentagem da soma do 

“concordo parcialmente” e “concordo totalmente”19 fosse superior a 80%; na segunda 

ronda, foram apresentados aos peritos os códigos identificados na primeira ronda, sujeitos 

a uma escala dicotómica (sim, não) e os códigos que na primeira ronda tinham obtido 

uma percentagem da soma do “concordo parcialmente” e “concordo totalmente” entre 70 

e 80%. Relativamente aos primeiros, foi pedido aos peritos que se pronunciassem sobre 

a sua permanência ou não; no que concerne aos segundos, foi solicitado que estes fossem 

pontuados de 0 a 8, tendo em consideração a sua importância para a integração do CSI.  

Participantes: Segundo a literatura, os três critérios de definição de perito assentam na 

experiência, formação específica, número de anos de experiência na área e publicações 

realizadas (Suwaratchai et al., 2008). Deste modo, procurámos um grupo de peritos com 

experiência na área da avaliação da funcionalidade, incapacidade, envelhecimento, 

epidemiologia e conceção do desenvolvimento de instrumento de medida. 

Na tabela 15 descrevemos algumas variáveis sociodemográficas e de experiência dos 

participantes em ambas as rondas. 

 

Tabela 15 – Descrição dos participantes da técnica de Delphi 

Ronda 

Habilitações académicas 
Número de anos de experiência 

nas áreas descritas 

Publicação de estudos na área 

do envelhecimento 

Bacharelato/ 

Licenciatura 

Mestrado/ 

Doutoramento 
< 5 anos >= 5 anos Não Sim 

Primeira (35 

participantes) 
60% 40% 22,90% 77,10% 48,5% 51,5% 

Segunda (21 

participantes) 
61,90% 38,10% 23,80% 76,20% 42,1% 57,9% 

 

Resultados: Com base na metodologia utilizada, descrevemos os 60 códigos selecionados 

nesta fase, obtidos através da soma dos pontos positivos do questionário da segunda ronda 

(tabela 16).  

 

 

 

                                                           
19 A escala utilizada remete para as seguintes opções de resposta: Concordo Totalmente; Concordo Parcialmente; Não Concordo 

Parcialmente; Não Concordo. 
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Tabela 16 – Descrição dos códigos da CIF selecionados na técnica de Delphi 
 Descrição dos códigos 

Funções do corpo 
b110, b114, b134, b140, b144, b164, b210, b230, b280, b420, b440, b455, b525, b620, b710, 

b715, b730, b735, b770 

Estruturas do corpo s430, s770, s610, s410, s730, s220, s320, s810, s750 

Atividades e participação 
d110,  d160,  d166,  d170,  d175,  d230,  d310,  d330,  d350,  d445,  d450,  d455,  d465,  d520,  
d530,  d540,  d550, d560,  d910 

Fatores ambientais e120,  e125,  e310,  e315,  e320,  e340,  e355,  e360,  e410,  e420,  e450,  e540,  e580 

 

Depois de hierarquizamos os códigos pelo nível de concordância dos participantes nas 

duas rondas, observámos a média dos códigos dos core sets já publicados e validados 

internacionalmente. No sentido de construirmos o CSI com a mesma proporção numérica 

ao nível dos conceitos da CIF, tomámos a decisão de, após a hierarquização, utilizar o 

número de códigos descritos na tabela 17 para as funções do corpo, estruturas do corpo, 

atividades e participação e fatores ambientais, tal como propõe a CIF (2004). 

 

Tabela 17 – Relação dos códigos do CSI e a CIF (técnica de Delphi) 

Componentes Códigos de CIF de II nível  
Futuro instrumento 

60 Códigos 

Funções do corpo 114 19 

Estruturas do corpo 56 9 

Atividades e participação 118 20 

Fatores ambientais 74 12 

TOTAL 362 60 

 

Técnica de grupo nominal 

Finalidade: Perceber se a técnica de Delphi anteriormente utilizada selecionou os códigos 

necessários para o CSI, se os códigos selecionados são mensuráveis e se a metodologia 

de quantificação dos códigos proposta é apropriada para este estudo.  

Objetivos: Clarificar a integração dos códigos selecionados pela técnica de Delphi e a 

metodologia de quantificação dos mesmos.  

Metodologia: A técnica de Grupo Nominal combina técnicas qualitativas e quantitativas 

e tem como objetivo consensualizar informação relevante sobre uma determinada matéria 

ou questão, no sentido de apoiar e facilitar a tomada de decisão. É utilizada sobretudo 

para identificar e caracterizar problemas, para desenvolver soluções e estabelecer 

prioridades através da classificação de diferentes alternativas, sendo muitas vezes 

utilizada na área da saúde (Harvey e Holmes, 2012). O processo que lhe está subjacente 

consiste numa reunião estruturada com especialistas próximos da área em estudo e com 

conhecimento relevante sobre a matéria em análise (Boddy, 2012). Assim, é gerado 
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individualmente um conjunto de ideias, sendo estas posteriormente analisadas no seio do 

grupo e devidamente priorizadas.  

Perguntas de investigação: A técnica Delphi selecionou todos os códigos necessários ao 

CSI? Todos os códigos selecionados pela técnica de Delphi são mensuráveis num trabalho 

desta natureza? Se a CIF propõe um conjunto de qualificadores a ser utilizados por 

profissionais de saúde no contexto da sua prática, neste caso, como quantificar estes 

códigos?  

Fases da técnica: Fase 1 – Geração de ideias – o moderador apresenta a questão ou 

problema ao grupo na forma escrita e formula a pergunta. Logo depois, solicita a todos 

os elementos do grupo que redijam as suas ideias (até 2 ou 3) em frases breves, 

trabalhando individualmente e em silêncio. Fase 2 – Registo de ideias – sem debate, as 

ideias geradas individualmente são registadas por cada um dos elementos do grupo nos 

terminais eletrónicos disponibilizados. No final, são apresentadas no monitor todas as 

ideias geradas pelo grupo, excluindo as ideias repetidas. No entanto, se o grupo entender 

que uma determinada ideia se distingue de outra similar, pela ênfase ou variação que 

atribui à matéria em causa, pode ser incluída. Fase 3 – Discussão de ideias – cada ideia 

registada é então discutida, com vista a determinar a sua clareza e importância. Esta etapa 

confere a oportunidade aos participantes de expressarem o seu entendimento da lógica e 

importância relativa de cada item. Por cada ideia, o moderador pergunta se há questões 

ou comentários que os elementos do grupo queiram fazer. A ideia pode ser clarificada por 

qualquer elemento do grupo e não necessariamente pelo seu autor. Fase 4 – Votação de 

ideias – cada participante deve, individualmente, selecionar as cinco ideias que lhe 

parecem mais importantes e priorizá-las, em formato escrito, de acordo com o critério 

apresentado pelo moderador. A ideia mais importante recebe a votação de 5 e a menos 

importante a votação de 1. Após a priorização em papel, cada participante regista-a nos 

terminais eletrónicos. Fase 5 – Breve discussão de ideias – após a visualização pelo grupo 

da pontuação global das ideias produzidas, toma lugar uma discussão sobre os itens com 

maior pontuação, com vista, mais uma vez, à sua clarificação. Fase 6 – Votação de ideias 

– as ideias são novamente votadas, pelo mesmo processo de pontuação (Boddy, 2012). 

Todo o procedimento foi gravado em áudio, o que possibilitou a sua audição posterior 

por parte dos investigadores.  

Participantes: Descrevemos na tabela 18 as características dos participantes. 
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Tabela 18 – Descrição dos participantes, técnica de Grupo Nominal 

Nome Título profissional Formação académica Área de investigação 

Nº de anos de 

experiência 

profissional 

Participante 1 Fisioterapia 
Mestrado em Ciências 

da Fisioterapia 
Funcionalidade 

Saúde do adolescente 
27 

Participante 2 Fisioterapia 
Doutoramento em 

Psicologia 

Funcionalidade 

Geriatria 
21 

Participante 3 
Médico 

reumatologista 
Doutoramento em 

Reumatologia 
Funcionalidade 
Reumatologia 

33 

Participante 4 Médico psiquiatra 
Mestrado em Saúde 

Mental 

Saúde mental 

Alcoolismo  
Gestão da doença crónica 

37 

Participante 5 Médica fisiatra 
Equiparação ao ciclo 

de estudos especiais 
Spina bífida 34 

Participante 6 
Enfermeira de 

reabilitação 
Equiparação ao ciclo 
de estudos especiais 

Dicotomia saúde e doença 22 

Participante 7 Terapeuta da fala 
Doutoramento em 

Gestão 

Geriatria 

Envelhecimento 
Funcionalidade 

29 

 

Resultados: A sessão de discussão teve uma duração aproximadamente de 5H30m e foi 

seguida a estruturação da metodologia descrita. Deste modo, foi proposta a introdução de 

15 novos códigos (b152, d410, d155, d640, e410, d177, d415, b510, b130, e325, s110, 

b310, b640, d430, d460) e a retirada de outros 15 códigos (b715, e315, e360, b420, s320, 

e125, b770, d445, d510, e540, d465, s810, d310, s730, s750), com base na hierarquização 

das votações realizadas, sendo decididas a introdução e a exclusão dos códigos que 

apresentassem uma percentagem superior a 90% de concordância entre os participantes. 

Assim, excluímos os códigos b715 e e360 e incluímos os códigos b152, d410 e d155. Em 

relação à metodologia de codificação e uso dos códigos e estratégias a seguir, foram feitas 

14 propostas, tendo existido um nível de concordância para apenas quatro: definir de 

forma clara muitos dos itens e qualificadores; adotar uma escala com 5 posições; tender 

à concordância das escalas em uso; utilizar uma classificação ao encontro daquela 

proposta pela CIF. Nesta fase, foi ainda considerado pelos peritos que os códigos s430, 

s770, s220, s610, s410, s730, s220, e420 e e450 seriam de difícil avaliação num estudo 

desta dimensão, pelo que foi proposta consensualmente a sua eliminação.  

 

3.5. INSTRUMENTO 

 

Com base nas técnicas descritas anteriormente, foram selecionados 53 códigos (19 

códigos relativos às funções do corpo; 4 códigos relativos às estruturas do corpo; 22 

códigos para as atividades e participação; 8 códigos para os fatores ambientais) descritos 

na tabela 19. 
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Tabela 19 – Códigos a integrar no CSI 
 Descrição dos códigos 

Funções do corpo 
b110, b114, b134, b140, b144, b152, b164, b210, b230, b280, b420, b440, b455, b525, 

b620, b710, b730, b735 e b770 

Estruturas do corpo s320, s730, s750 e s810 

Atividades e participação 
d110, d155, d160, d166, d170, d175, d230, d310, d330, d350, d410, d445, d450, d455, 

d465, d510, d520, d530, d540, d550, d560 e d910 

Fatores ambientais e120, e125, e310, e320, e340, e355, e540, e580 

 

Sendo um estudo pioneiro na classificação da funcionalidade em Portugal, não se 

encontrou nenhuma referência a instrumentos que classifiquem ou avaliem todas as 

dimensões da funcionalidade constantes na CIF. Para o efeito, utilizou-se o relatório da 

fase I do projeto denominado Estudo das Necessidades de Cuidados de Enfermagem da 

População Residente em Portugal (Lopes et al., 2008) e foi realizada uma pesquisa 

nacional no repositório dos Institutos/Escolas/Faculdades de ensino superior, a título 

geral, assim como a consulta do repositório de instrumentos de medidas e avaliação em 

saúde, da Faculdade de Economia de Coimbra. Esta pesquisa permitiu identificar vários 

instrumentos de avaliação utilizados para classificar ou avaliar diversas dimensões da 

funcionalidade, incluindo instrumentos validados para a população portuguesa. Com base 

nos procedimentos acima elencados e descritos, construiu-se assim, um instrumento que 

classifica a funcionalidade das pessoas com 65 e mais anos de idade (tabela 20). 

 

Tabela 20 – Dimensões, variáveis e instrumentos de referência para a construção do 

instrumento de recolha de dados 
Dimensão Variáveis Instrumentos de referência 

Caracterização da 

amostra 

Idade; sexo; estado civil; peso; altura; concelho de residência; 
n.º de anos de escolaridade; diagnósticos clínicos; filiação; 

coabitação; ocupação; subsidiação; acesso aos cuidados de 

saúde oral; situação financeira. 

Inquérito Nacional de Saúde 

Funções do corpo 

b110 Funções da consciência Escala de Glasgow 

b114 Funções da orientação Mini-mental, questão 1 

b134 Funções do sono  

b140 Funções da atenção Mini-mental, questão 2 

b144 Funções da memória Mini-mental, questões 4 e 5 

b152 Funções emocionais  

b164 Funções cognitivas de nível superior Mini-mental, questão 3 

b210 Funções da visão Índice de KATZ, item “Visão” 

b230 Funções auditivas Índice de KATZ, item “Audição” 

b280 Sensação de dor EVA 

b420 Funções da pressão arterial Esfigmomanómetro 

b440 Funções da respiração Frequência respiratória 

b455 Funções de tolerância ao exercício Escala de Borg modificada 

b525 Funções de defecação Índice de KATZ, item “Continência” 

b620 Funções miccionais Índice de KATZ, item “Continência” 

b710 Funções da mobilidade das articulações Goniómetria ocular 

b730 Funções da força muscular Teste muscular funcional 

b735 Funções do tónus muscular Escala de Ash Worth modificada 

b770 Funções relacionadas com o padrão de marcha  

s320 Estrutura da boca Odontograma 
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Estruturas do 

corpo 

s730 Estrutura do membro superior Segmentos anatómicos 

s750 Estrutura do membro inferior Segmentos anatómicos 

s810 Estrutura das áreas da pele  

Atividade e 

participação 

d110 Observar  

d155 Adquirir competências  

d160 Concentrar a atenção  

d166 Ler  

d170 Escrever  

d175 Resolver problemas  

d230 Realizar a rotina diária FIM, item “Comunicação, N, O“ 

d310 Comunicar e receber mensagens orais Índice de KATZ, item “Falar” 

d330 Falar  

d350 Conversação  

d410 Mudar a posição básica do corpo  

d445 Utilização da mão e do braço  

d450 Andar SF36, item “3.g, h, i” 

d455 Deslocar-se 
SF36, item “3.a, b, d, e, f, ” 

FIM, item “Locomoção, M” 

d465 Deslocar-se utilizando algum tipo de equipamento FIM, item “Locomoção, L” 

d510 Lavar-se  

 
d520 Cuidar de partes do corpo 

Índice de KATZ, itens “Tomar banho” e 

“Continência” 
SF36, item “3.j” 

FIM, item “Autocuidados B, C” 

d530 Cuidados relacionados com os processos de excreção 

Índice de KATZ, itens “Continência” e 

item “Casa de banho” 
FIM, itens “Autocuidados B, F,” e 

“Controlo dos esfíncteres” 

d540  Vestir-se 
Índice de KATZ, item “Vestir-se” 
SF36, item “3.j” 

FIM, item “Autocuidados B, D, E” 

d550 Comer Índice de KATZ, item “Alimentação” 

d560 Beber Índice de KATZ, item “Alimentação” 

d910 Vida comunitária FIM, item “Cognição social, P” 

Fatores ambientais 

e120 Produtos e tecnologias 
Older Americans Resources and 

Services Program (OARS) 

e125 Produtos e tecnologias para a comunicação OARS 

e310 Família próxima OARS 

e315 Família alargada OARS 

e340 Prestadores de cuidados pessoais OARS 

e355 Profissionais de saúde OARS 

e540 Serviços sistemas e políticas relacionadas com os 

transportes 
OARS 

e580 Serviços, sistemas e políticas relacionadas com a saúde OARS 

 

3.6. PROCEDIMENTOS DE ACESSO AO TRABALHO DE CAMPO 

 

A coleta de dados foi realizada pelos profissionais de saúde, através da técnica de 

entrevista estruturada com base no CSI. Os entrevistadores que recolheram a informação, 

sendo profissionais de saúde, foram sujeitos a formação presencial teórica e prática de, 

no mínimo, 16H, com os seguintes objetivos: proporcionar competências para a avaliação 

funcional de pessoas com 65 e mais anos de idade; capacitar os entrevistadores para o 

preenchimento do instrumento ao nível das funções, estruturas do corpo, atividades e 

participação e fatores ambientais; fornecer instrumentos conceptuais e operatórios 

promotores do desenvolvimento de conhecimento sobre as áreas enunciadas. Para apoiar 
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os entrevistadores, realizámos um manual de aplicação do CSI (Anexo VI) e foram 

disponibilizados os contactos de um dos investigadores, para esclarecimento de eventuais 

dúvidas. As pessoas selecionadas para a amostra foram convocadas pelos profissionais 

de saúde para efeitos específicos de avaliação da funcionalidade. Em alguns casos, a 

coleta de dados foi feita no domicílio das pessoas aquando de uma visita domiciliária. O 

tempo médio de aplicação do questionário foi de 45 minutos. A coleta de dados decorreu 

entre junho de 2010 e dezembro de 2011. 
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4. ESTUDO II – NECESSIDADES DE CUIDADOS DE 

ENFERMAGEM: VÁRIOS CONTEXTOS 
 

Na construção do M65+Autocuidado que descrevemos anteriormente, observámos a 

necessidade de avaliar o comportamento de autocuidado, como indicador de resultado 

dos cuidados de enfermagem, para a descrição das necessidades de cuidados de 

enfermagem em diferentes contextos das pessoas com 65 e mais anos de idade. Esta 

preocupação surgiu da análise às várias teorias sobre o envelhecimento já descritas, do 

modelo de qualidade de cuidados proposto por Donabedian (2005) e do modelo proposto 

por Orem (2001). Deste modo, de forma a criar um instrumento com indicadores sensíveis 

aos cuidados de enfermagem e que permitisse avaliar as necessidades em diversos 

contextos de cuidados, o ENCS foi desenvolvido a partir do CSI. Neste sentido, tivemos 

como objetivo deste estudo, definir necessidades de cuidados de enfermagem em função 

dos diferentes níveis de funcionalidade de pessoas com 65 e mais anos de idade, em 

diferentes contextos. 

 

4.1. TIPO DE ESTUDO, POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

O estudo classifica-se como transversal e descritivo. Decidimos aplicar o ENCS a uma 

amostra intencional de 427 idosos (65 anos e mais anos de idade), distribuídos por 

contextos de cuidados com diversas características. Selecionámos duas Equipas de 

Cuidados Continuados Integrados (ECCI), uma de natureza rural (ECCI do Alentejo 

Litoral – 180 idosos) e outra de natureza urbana (ECCI de Odivelas – 95 idosos). São 

equipas que integram a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e prestam 

cuidados de longa duração a idosos domiciliados. São critérios de inclusão nestas equipas 

a dependência funcional e/ou critérios de fragilidade; doenças crónicas evolutivas e 

dependência funcional grave por doença física progressiva ou permanente e doença em 

situação terminal.  

Selecionámos também uma Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) (Redondo – 69 

idosos) responsável pela prestação de cuidados a um determinado grupo populacional. 

Neste caso, escolhemos uma UCC que tinha à sua responsabilidade algumas aldeias do 

concelho de Redondo onde predominam pessoas idosas domiciliadas mas com razoável 

grau de autonomia. 
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Finalmente, selecionámos um Lar de Idosos, nomeadamente dos Serviços de Assistência 

Médico-Social (SAMS), associado a uma instituição bancária da região de Lisboa, onde 

residem permanentemente 83 idosos, ex-bancários ou seus familiares, por vontade própria 

ou por dependência funcional. Destes contextos, foram selecionados os idosos que se 

mostraram disponíveis para responder ao questionário, num determinado intervalo de 

tempo. 

 

4.2. PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO “ELDERLY NURSING CORE SET” 

 

No estudo anterior, através do recurso a duas RSL e a técnicas de consenso, que 

contribuíram para a construção do CSI, identificámos e selecionámos para utilização 53 

códigos da CIF. No entanto, e tal como descrito, estes códigos foram sintetizados para 

avaliar a funcionalidade das pessoas com 65 e mais anos de idade. A pergunta que se nos 

colocou nesta fase foi a seguinte: Quais os códigos do CSI que avaliam os resultados 

sensíveis aos cuidados de enfermagem? Para respondermos a esta questão utilizámos uma 

RSL e uma técnica de Delphi, as quais passamos a descrever. De facto, através da RSL, 

descrevemos os códigos CIF, descritos internacionalmente, como sensíveis aos cuidados 

de enfermagem. Através da técnica de Delphi, selecionámos os códigos descritos 

anteriormente, para integração no ENCS. 

 

Revisão Sistemática da Literatura 

Identificação dos códigos da CIF descritos internacionalmente, sensíveis aos cuidados de 

enfermagem.  

Finalidade: Descrever os códigos da CIF sensíveis aos cuidados de enfermagem. 

Objetivo: Identificar os códigos da CIF sensíveis aos cuidados de enfermagem.  

Pergunta: Quais os códigos da CIF descritos internacionalmente como sensíveis aos 

cuidados de enfermagem?  

Metodologia: Pesquisa efetuada na EBSCO (CINAHL plus with full text, MEDLINE with 

full text). Foram pesquisados artigos publicados em texto integral (janeiro de 2012), entre 

2001/01/01 e 2011/12/31. Foram selecionados 6 artigos de um total de 68 encontrados. 

Protocolo de pesquisa: [(Nursing) OR (ICF) OR (ICF core set)] AND [(AE "Aged, 65+ 

years") OR (Aged, 80 and over) OR (Aged) OR (frail elderly)]. Como critérios de 

inclusão, privilegiaram-se os artigos que descrevessem os códigos da CIF, descritos como 

sensíveis aos cuidados de enfermagem, de segundo nível, referenciados em instrumentos 
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validados internacionalmente, com recurso a metodologia quantitativa e/ou qualitativa e 

descritos como sensíveis aos cuidados de enfermagem. Definimos como critérios de 

exclusão todos os artigos com metodologia pouco clara, repetidos nas duas bases de 

dados, com data anterior ao ano 2001 e sem correlação com o objeto de estudo.  

Resultado: Nos 6 artigos incluídos, observámos 148 códigos descritos como sensíveis aos 

cuidados de enfermagem. Apresentamos na tabela 21 os códigos com frequência de 

descrição superior a 50% (58 códigos).  

 

Tabela 21 – Descrição dos códigos da CIF, sensíveis aos cuidados de enfermagem 
 Descrição dos códigos 

Funções do corpo 
b110, b114, b130, b134, b140, b144, b152, b164, b210, b230, b280, b410, b415, b420, b440, 

b455, b510, b525, b530, b620, b710, b730, b735, b770, b810, b820. 

Estrutura do corpo s320, s730, s750, s810. 

Atividades e participação 
d110, d155, d160, d166, d170, d175, d230, d310, d330, d350, d410, d415, d420, d445, d450, 

d455, d465, d510, d520, d530, d540, d550, d560, d760, d910. 

Fatores ambientais e120, e310, e355. 

 

Concluímos que o instrumento desenvolvido no Estudo I tem 81,1% dos códigos descritos 

como sensíveis aos cuidados de enfermagem, com frequência de descrição superior a 50% 

dos artigos incluídos nesta RSL. 

 

Técnica de Delphi  

Finalidade: Reunir um conjunto de peritos com formação em CIF, experiência na 

prestação de cuidados de enfermagem e participação no Estudo I para selecionarem os 

códigos a integrar no ENCS.  

Objetivo: Selecionar os códigos da CIF sensíveis aos cuidados de enfermagem e descritos 

no CSI e os códigos com frequência de descrição superior a 50%, obtidos através da RSL.  

Pergunta: Qual o nível de concordância para a utilização dos códigos que resultaram da 

RSL e do CSI, para avaliação das necessidades dos cuidados de enfermagem? 

Participantes: O grupo de peritos tinha formação em CIF, formação de pelo menos 16H 

(a referenciada no Estudo I), experiência na aplicação dos códigos do CSI e na prestação 

de cuidados de enfermagem. Passamos a descrever algumas variáveis sociodemográficas 

e de experiência dos participantes nas rondas 1 e 2 desta técnica de Delphi (tabela 22).  
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Tabela 22 – Descrição dos participantes da técnica de Delphi 

 
Primeira ronda (24 

participantes) 

Segunda ronda (32 

participantes) 

Sexo 
Masculino 17% 22% 

Feminino 83% 78% 

Idade 
Média 41,82 42,28 

DP 8,3 9,27 

Nível de formação 

académica 

Bacharelato 4% 0% 

Licenciatura 75% 81% 

Mestrado 21% 19% 

Anos de experiência 

profissional 

Média 18,6 18,62 

Desvio padrão 8,12 8,70 

Categoria profissional 

Enfermeiro 21% 22% 

Enfermeiro Graduado 33% 22% 

Enfermeiro Especialista 25% 25% 

Enfermeiro Chefe 21% 31% 

 

Na primeira ronda, considerámos os códigos que tinham sidos descritos na RSL com 

frequência de descrição superior a 50%, estando consignados no CSI. Na segunda ronda, 

foram considerados os códigos que, tendo uma frequência de descrição superior a 50% 

na RSL, não estavam mencionados no CSI.  

Resultados: Na primeira ronda da técnica de Delphi, selecionámos os códigos com nível 

de consenso dos pontos positivos da escala (totalmente sensível/parcialmente sensível)20, 

com scores superiores a 90% de consenso (29 códigos) (tabela 23).  

 

Tabela 23 – Descrição dos códigos a incluir no ENCS, através da técnica de Delphi (1.ª 

ronda) 
 Descrição dos códigos 

Funções do corpo b110, b114, b140, b144, b152, b164, b280, b420, b440, b525. 

Estrutura do corpo s810. 

Atividades e participação d230, d310, d330, d350, d410, d445, d450, d465, d510, d520, d530, d540, d550, d560. 

Fatores ambientais e310, e320, e340, e355. 

 

Na segunda ronda da técnica de Delphi, selecionámos os códigos com nível de consenso 

dos pontos positivos da escala (muito importante/parcialmente importante)21, com scores 

superiores a 90% de consenso: d415 – manter a posição do corpo – e d760 – 

relacionamentos familiares. 

Conclusão: Após a aplicação desta técnica, foram selecionados 31 códigos que integram 

o ENCS (10 códigos para avaliar as funções do corpo; 1 código para avaliar as estruturas 

                                                           
20 A escala utilizada remete para as seguintes opções de resposta: Totalmente Sensível; Parcialmente Sensível; Pouco Sensível; Nada 

Sensível. 
21 A escala utilizada remete para as seguintes opções de resposta: Muito Importante; Parcialmente Importante; Pouco Importante; 

Nada Importante. 
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do corpo; 16 códigos para avaliar as atividades e participação e 4 códigos para avaliar os 

fatores ambientais). 

A descrição que destacámos anteriormente esteve na base do processo de decisão em 

relação aos códigos a introduzir no ENCS. Para que o instrumento se torne mais eficiente 

na descrição dos estados de funcionalidade e possa vir a ser tomado em conta no 

planeamento das intervenções por parte dos enfermeiros, as hipóteses de resposta aos 

códigos descritos foram redigidas segundo a classificação proposta pela CIF (2004). Esta 

tomada de decisão teve por base os dados recolhidos no Estudo I, alguns parâmetros 

estatísticos, as recomendações dos peritos das técnicas de consenso, bem como a nova 

evidência publicada (Grill, Grimby e Stucki, 2011; Stier-Jarmer et al., 2011; Müller e 

Grill, 2011). Neste sentido, no Anexo VII apresentamos o instrumento que designamos 

por ENCS. 

 

4.3. PROCEDIMENTOS DE ACESSO AO TRABALHO DE CAMPO 

 

Os dados foram recolhidos por enfermeiros, com recurso à técnica de entrevista 

estruturada e com base no ENCS. Todos estes profissionais foram previamente sujeitos a 

formação presencial sobre avaliação da funcionalidade com base na CIF (2004). Foi-lhes 

ainda fornecido um manual de utilização do ENCS22 e disponibilizados os contactos de 

um dos investigadores para esclarecimento de eventuais dúvidas. Um total de 427 pessoas 

com 65 e mais anos, distribuídas pelas ECCI’s da região do Alentejo Litoral e de 

Odivelas, UCC do Redondo e Lar de Idosos dos SAMS, foram convocadas pelos 

profissionais de saúde para efeitos específicos de avaliação da funcionalidade. Em alguns 

casos, a coleta de dados foi feita no domicílio das pessoas aquando de uma visita 

domiciliária. O tempo médio de aplicação do questionário foi de 20 minutos. A coleta de 

dados decorreu entre agosto de 2012 e dezembro de 2012. O tratamento de dados foi 

realizado com recurso ao SPSS®, versão 20.  

                                                           
22 Lopes M., Fonseca C. (2013) The Construction of the Elderly Nursing Core Set. Journal of Aging & Inovation, 2 (1): 121-131. 

(Anexo X) 
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5. PROCEDIMENTOS CONJUNTOS AOS DOIS ESTUDOS 
 

5.1. QUESTÕES ÉTICAS 

 

Em ambos os estudos, foram previamente identificadas possíveis situações que pudessem 

comprometer a ética em investigação. Procurou-se, assim, balizar as possíveis questões 

éticas associadas a cada uma das fases do projeto, bem como as medidas a adotar para 

minimizar o risco de incumprimento legal, ofensa moral ou ofensa aos princípios da ética. 

Ao longo do desenho e desenvolvimento do projeto, e de forma a minimizar aqueles 

riscos, tentámos garantir a presença permanente dos princípios e valores da dignidade, 

justiça, equidade, solidariedade, participação e ética profissional, como sugere, de resto, 

Momberg (1998) (tabela 24). 

 

Tabela 24 – Possíveis questões éticas e procedimentos adotados 
FASES DO 

PROJETO 
POSSÍVEIS QUESTÕES ÉTICAS PROCEDIMENTOS ADOTADOS 

Aprovação do 

projeto 

 

Sendo um projeto para a obtenção do grau de doutor e 

financiado por capitais públicos, a redação e posterior 

desenvolvimento poderão ser feitos em função dos 
interesses do financiador, mais especificamente do 

interesse político no momento – pressão política 

(Warner e Gluck, 2003). 
O envolvimento dos investigadores no processo de 

investigação não permite distanciamento para analisar 

as possíveis violações éticas que dele decorrem. 

Análise das relações e dos tipos de 

envolvimento do financiador, investigadores e 

participantes, (Momberg, 1998). 
Realização de uma declaração de conflitos de 

interesse por todos os investigadores envolvidos 

no projeto. 
Apresentação do projeto a comissões de ética 

independentes (que não estejam associadas a 

nenhuma das entidades promotoras do estudo). 

Seleção da amostra 

 

A representatividade aleatória da amostra pode estar 

comprometida se não for garantido o acesso a todos os 
participantes, na medida em que estará condicionada 

pela capacidade de deslocação dos participantes e 

entrevistadores aos locais de recolha dos dados. 

Realizar um conselho consultivo constituído 

pelos diversos membros das organizações 

envolvidas. 
Garantir o acesso dos investigadores a todos os 

elementos da amostra, considerados relevantes. 

 
 

Recolha de dados 

 

Não definir ou contratualizar o nível de participação da 
amostra ou das instituições que irão facilitar o acesso 

à primeira e recolher os dados (e.g., UCC, Unidades de 

Saúde Familiar). 
Não recolher o consentimento informado da amostra 

nem a autorização das entidades envolvidas nem 
parecer da comissão de ética. 

Construir os instrumentos de recolha de dados sem 

garantir a confidencialidade e anonimato dos 
participantes e dos seus dados. 

 

Desenhar o manual de procedimentos 

necessários para a recolha de dados. Apresentar 

a declaração escrita de consentimento 
informado aos participantes, com garantias da 

inexistência de mecanismo de coação e a 

liberdade de desistir do estudo ou de remover a 
informação recolhida à qual o participante está 

associado, garantindo assim o anonimato. 

Desenhar um programa que inclua não só os 
aspetos técnicos associados ao instrumento, 

como também as questões éticas que podem ser 
desencadeadas e as estratégias para lidar com as 

mesmas. 

Como a recolha de dados será realizada por 
entrevistadores previamente formados para esse 

fim, durante a formação, além dos aspetos 

técnicos associados ao instrumento de recolha 
(questionário), os entrevistadores deverão ser 

alertados para o impacto que poderão provocar 

nos participantes, condicionando o processo de 
recolha de dados. 

 

Análise e 

tratamento de 

dados 

 

Sendo um trabalho de investigação colaborativa, pode 

surgir a tentação, por parte dos investigadores, de 

recusar a partilha de dados com os seus pares (Warner 
e Gluck, 2003). 

Partilhar dados com as instituições que fornecem a 

amostra. 

Promover os valores que são essenciais para o 

trabalho colaborativo tais como confiança, 

responsabilidade, respeito mútuo e justiça. 
Aplicar os códigos de condutas profissionais 

que obrigam ao sigilo. 
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O estudo foi sujeito à Comissão de Ética para as Ciências da Saúde da Universidade de 

Évora, a qual emitiu parecer positivo à sua realização. Foram pedidas autorizações a cada 

uma das instituições pretendidas e constantes no presente estudo e só após as mesmas foi 

iniciada a recolha de informação. Aos participantes e/ou familiares, foram explicados os 

objetivos do projeto e dadas garantias relativamente ao anonimato e à confidencialidade 

dos dados. Adicionalmente, foi explicado o procedimento associado ao tratamento e 

armazenamento dos dados, bem como a possibilidade da recusa ou interrupção da 

participação (Anexo VIII). 

 

5.2. PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS 

 

A informação recolhida foi analisada segundo procedimentos estatísticos (análise 

univariada, análise bivariada, análise multivariada contemplando a análise de 

componentes principais, análise de correspondências múltiplas e análise de clusters), com 

recurso ao software SPSS®, versão 20. No âmbito de cada uma destas análises 

distinguimos dois tipos de abordagem, nomeadamente os adequados à descrição da 

amostra (estatística descritiva) e os adequados à interpretação dos dados e à sua 

extrapolação para o universo (estatística indutiva). As técnicas de estatística descritiva 

incluem a construção de quadros de frequências e de gráficos (histogramas, gráficos de 

barras, etc.), assim como o cálculo de medidas sintetizadoras de informação, as quais 

facilitam a leitura dos dados, caracterizando-os simultaneamente. Utilizando métodos de 

inferência estatística, existe não só a possibilidade de responder a perguntas fundamentais 

sobre a população em estudo, como também a de validar pressupostos necessários para 

posterior aplicação de outras técnicas de inferência (especialmente verdade no que se 

refere à aplicação de testes paramétricos, os quais pressupõem a validade de certas 

asserções sobre a população) (Marôco, 2007). 

Tendo em conta que estamos em presença de uma amostra representativa do universo, , 

com este estudo, pretendemos  que os dados observados sejam extrapolados para a 

população (inferência estatística 23 ). Neste sentido, equacionamos alguns ensaios de 

hipóteses24 que estarão na base de decisão: a partir da hipótese assumida (H0), realiza-se 

                                                           
23 A inferência estatística tem como objetivo a extrapolação dos resultados amostrais para a população. Torna-se assim possível a 

estimação de parâmetros caracterizadores da população, o teste de hipóteses sobre valores desses mesmos parâmetros e os testes 

sobre outras características do universo (e.g., forma da distribuição). 
24 Os testes de hipóteses encontram-se divididos em dois grupos: 1. testes de hipóteses paramétricos (visa-se tomar uma decisão sobre 

valores propostos para um parâmetro da população, os quais se explicitam na hipótese nula); 2. testes de hipóteses não paramétricos 
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uma indução sobre as características da população com base na informação amostral 

obtida, rejeitando ou não a hipótese avançada, de acordo com a probabilidade que esta 

tem de ser verdadeira. No que concerne a este aspeto, importa evidenciar que, nos 

métodos indutivos (técnica de realização de ensaio de hipóteses), foram verificados os 

pressupostos inerentes aos respetivos testes estatísticos (independência25, normalidade26 

e homogeneidade de variâncias27), permitindo, dessa forma, o seu prosseguimento (Reis, 

1997; Carvalho, 2008). De acordo com Marôco (2007), quando se encontram satisfeitas 

as suposições associadas aos modelos estatísticos paramétricos, não se devem usar os 

testes não paramétricos. As provas paramétricas são mais potentes para uma mesma 

dimensão da amostra e um mesmo α, ou seja, conduzem com maior frequência à rejeição 

da hipótese nula quando ela é, de facto, falsa. Neste sentido, apenas quando não foi 

totalmente possível recorrer a testes de hipóteses paramétricos28, optou-se pelos testes de 

hipóteses não paramétricos29. De igual forma, fez-se também validação da relação entre 

duas variáveis categoriais, recorrendo-se ao teste de independência do qui quadrado30. 

Em todos os testes estatísticos assumiu-se como regra de decisão a admissão de um erro 

máximo admissível de 5% (α =.05)31.  

Aquando da realização dos testes estatísticos, e com o intuito de aferir e explorar a 

validação da relação entre as variáveis em estudo, procedeu-se à análise da intensidade e 

sentido dessa relação, recorrendo-se, para tal, às medidas de associação (i.e., Coeficiente 

V de Cramer; Coeficiente de Pearson; Coeficiente Rho de Spearman; Coeficiente Eta).  

                                                           
(não são especificadas quaisquer condições sobre a distribuição ou os parâmetros da população, não se podendo inferir sobre valores 
para os parâmetros, mas sim sobre outras características da variável no universo).  

25 Está-se perante uma amostra independente, quando um grupo é selecionado independentemente do outro. 
26 As populações a partir das quais foram retiradas as amostras seguem distribuições normais. Tem de se analisar a normalidade da 

variável dependente em cada uma das amostras independentes. 
27 As populações a partir das quais foram retiradas as amostras possuem variâncias iguais. Tem de se analisar a homogeneidade de 

variâncias (homoscedasticidade) da variável dependente em cada uma das amostras independentes. 
28 Implicações da violação dos pressupostos (necessários para se prosseguir com analise pelos testes paramétricos). Relativamente à 

normalidade: a violação deste pressuposto pode não ter consequências sérias se a dimensão das amostras for razoavelmente grande, 

n>30, sendo que neste caso poder-se-á alegar o teorema do limite central. Se as K amostras [ou alguma(s)] forem de pequena 
dimensão, ter-se-á de averiguar a normalidade da variável dependente nessas amostras, através do teste de Aderência de 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) (Maroco, 2007); Homogeneidade de variâncias: na prática, a homogeneidade da variância só se torna 

importante quando as dimensões das amostras forem muito diferentes isto é, quando a maior amostra tiver uma dimensão pelo 
menos dupla da dimensão da menor amostra. Quando as amostras não forem fortemente desequilibradas. Quando as amostras não 

são fortemente desequilibradas, o efeito da heterogeneidade da variância, mesmo se acentuada, é pouco significativo (Guimarães e 

Cabral, 1997). 
29 Foram efetuados quando não foi possível satisfazer os pressupostos subjacentes, por um lado, à análise da variância simples 

paramétrica (Oneway ANOVA) – comparação de K grupos – e, por outro ao teste t – comparação entre dois grupos. Também se 

recorreram a estes testes quando a variável dependente (ou a analisar) se tratava de uma variável ordinal, optando-se pelos testes 
Teste Kruskal-Wallis (em alternativa à Oneway ANOVA) e pelo Mann-Whitney (em alternativa ao teste t). 

30 Condições de aplicabilidade do teste do X2: não se deve interpretar este teste se existirem mais de 20% de células com frequência 

esperada inferior a 5 ou existir alguma frequência esperada inferior a 1. 
31 Regra de decisão: admite-se no máximo uma probabilidade de .05 de rejeitar H0 quando ela é verdadeira, o que significa que a 

probabilidade de não rejeitar H0 quando ela é verdadeira (probabilidade de erro tipo I) seria no mínimo de .95. * Se a significância 

(Sig.) ou p for <=.05 rejeita-se a hipótese nula (H0) e aceita-se a hipótese alternativa (H1). *Se a significância (Sig.) ou p for > .05 
não se rejeita a hipótese nula (H0). 
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Ao ser possível medir a associação entre ambas as variáveis qualitativas, recorreu-se ao 

Coeficiente V de Cramer32 . Utilizámos o Coeficiente de Pearson, quando ambas as 

variáveis eram quantitativas. A associação entre variáveis qualitativas ordinais e variáveis 

quantitativas foi medida, neste caso, através do Coeficiente Rho de Spearman que varia 

entre [-1;1], permitindo analisar a magnitude da associação assim como o sentido da 

relação e a intensidade da mesma. Deste modo, quanto mais próximo o Coeficiente Rho 

de Spearman estiver destes extremos, maior será a associação entre as variáveis. 

Finalmente, através do sinal do coeficiente, descreve-se o sentido da relação entre cada 

par de variáveis e, a partir do seu valor absoluto, analisa-se a intensidade da referida 

relação. Entre as variáveis qualitativas nominais e variáveis quantitativas, recorreu-se ao 

coeficiente Eta, o qual varia entre [0;1], podendo analisar-se igualmente a magnitude da 

associação. 

Para facilitar o tratamento dos dados em análise e sintetizar a informação (redução da 

escala de uma variável), optou-se pela recodificação de algumas variáveis dependentes, 

(i.e., “b280 sensação de dor – escala numérica”, “b152 funções emocionais – positivas”, 

“b152 funções emocionais – negativas” e “b230 funções auditivas”), tendo sido 

recodificadas de cinco para três níveis33.  

Dando continuidade aos procedimentos estatísticos, refere-se ainda que a estrutura 

relacional dos itens do CSI e do ENCS foi submetida a uma Análise Fatorial de 

Componentes Principais (ACP), da qual se extraíram os conceitos (também designados 

por componentes), segundo o critério de Kaiser, uma vez que a seleção dos conceitos foi 

feita tendo em conta o valor próprio superior à unidade – cada valor próprio quantifica a 

parte da variância (do total das variáveis) que é explicada por cada um dos conceitos. 

Foram realizados testes de Análise de Sensibilidade aos conceitos extraídos da ACP, bem 

como ao Total Global, por via do teste Kolmogorov-Smirnov (K-S), de forma a avaliar a 

existência de uma distribuição normal. De igual modo, realizou-se a Análise de 

Fidelidade, por via do método alpha de Cronbach, de forma a avaliar a consistência 

interna dos instrumentos. Por fim, procedeu-se à Análise de Validade com o intuito de 

averiguar a validade de constructo das escalas submetendo-se, para tal, os dados da ACP 

a uma rotação Varimax. 

Com vista a avaliar o comportamento de autocuidado das pessoas com 65 e mais anos de 

idade nos dois estudos, recorreu-se à utilização da Análise de Correspondências Múltiplas 

                                                           
32 Considera-se uma associação fraca quanto mais os valores apurados se afastam de 1. 
33 “Não há problema/problema ligeiro”; “Problema moderado”; “Problema grave/completo”. 
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(ACM)34. Por fim, e utilizando os planos da ACM, aplicámos uma análise de clusters em 

que foi utilizado o método exploratório não-hierárquico de agrupamento de clusters35, 

dado estarmos em condições de indicar previamente o número de clusters pretendido e 

ainda de utilizarmos a configuração topológica.  

  

                                                           
34 Técnica que visa reduzir os dados de forma a representar a estrutura da relação entre variáveis qualitativas (categóricas) em 

dimensões. Conduz à formação de subgrupos distintos, através dos quais é possível identificar as associações, afastamentos e 

oposições entre variáveis (Carvalho, 2008).  
35 Método não-hierárquico adequado para bases de dados de dimensão moderada: variáveis quantitativas; definição prévia, pelo 

investigador, do número de clusters. 
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CAPÍTULO III 

 

6. ESTUDO I – CONDIÇÃO DE SAÚDE DOS IDOSOS DO 

ALENTEJO 
 

Começamos por fazer referência aos critérios de inclusão requeridos para participar neste 

estudo, os quais foram cumpridos por 931 pessoas, representando o total da amostra. 

Verifica-se, assim, uma ligeira diferença face ao cálculo inicial da dimensão da amostra, 

a qual, estratificada por concelho, idade e sexo, era de 1518 pessoas, para um intervalo 

de confiança de 95% e um erro máximo admissível de 2,5%36. O facto de a amostra 

recolhida ser inferior à amostra inicial remete para dificuldades na recolha de dados que 

advieram, essencialmente, de termos realizado a aleatorização da amostra com base nas 

pessoas com 65 e mais anos de idade inscritas nos centros de saúde.  

No decurso do nosso estudo, observámos que cerca de 30% das pessoas listadas já não se 

encontravam na sua residência, ausência esta relacionada com morte, mudança de 

residência ou erros do sistema de codificação da ARSA. De forma a colmatar esta 

situação, efetuaram-se cálculos para analisar estatisticamente se a discrepância existente 

entre ambas as amostras (expected e observed) era significativa (tabela 25).  

 

Tabela 25 – Distribuição da amostra projetada e da amostra real, por grupos etários e sexo 

Sexo Grupo etário 

Dimensão da 

amostra inicial 

(Expected) – n 

Dimensão da 

amostra 

recolhida 

(Observed) – n 

% da dimensão da 

amostra inicial 

% da dimensão 

da amostra 

recolhida 

H 65 – 74 anos 320 178 21,08% 19,11% 

H 75 – 84 anos 258 183 17,00% 19,66% 

H 85 e mais anos 68 43 4,48% 4,62% 

M 65 – 74 anos 404 222 26,61% 23,85% 

M 75 – 84 anos 353 239 23,25% 25,67% 

M 85 e mais anos 115 66 7,58% 7,09% 

 Total 1518 931 100% 100% 

Paired Samples Statistics 

 Mean n Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Observed n 16,6683 6 8,76897 3,57992 

Expected n 16,6667 6 8,86432 3,61884 

Paired Samples Correlations 

 n Correlation Sig. 

Pair 1 Observed n & Expected n 6 ,968 ,001 

 

                                                           
36 Valor do erro máximo entre o estimado e o verdadeiro parâmetro da população. 
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Verificou-se que tal discrepância não era significativa, uma vez que se assiste a uma 

correlação muito forte (.968; p =.001) entre a amostra observada e a inicialmente 

programada, rejeitando-se assim qualquer hipótese de não haver associação entre as 

variáveis. Neste sentido, no presente estudo, a dimensão da amostra inicial (expected) foi 

determinada em função da dimensão populacional do Alentejo existente em três grupos 

etários.  

Assim, a dimensão final da amostra estratificada por concelho, idade e sexo foi de 931 

pessoas, para um intervalo de confiança de 95% e um erro máximo admissível de 3,2%37. 

É importante referirmos que, no inquérito levado a cabo neste trabalho, algumas questões 

não foram respondidas. A variável que apresentou uma taxa maior de não resposta foi 

“Mudar a posição básica do corpo”, com 11,7%. Saliente-se, ainda, que, em termos 

médios, a taxa de não respostas foi de 3,04% do conjunto das variáveis consideradas neste 

estudo. De facto, variáveis com taxas de não resposta inferiores a 20%, em estudos com 

amostras aleatórias, representam um fator de não enviesamento dos resultados (Pestana e 

Gageiro, 2008). Observando os outliers (n.º of extremes) por via da caixa de bigodes, os 

mesmos sugerem-nos uma distribuição simétrica, em que a Mediana divide a referida 

caixa em iguais partes (Pestana e Gageiro, 2008).  

 

6.1. ANÁLISE DAS VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS38  

 

Na análise sociodemográfica, além das variáveis de caracterização social [i.e., idade, 

sexo, estado civil, Índice de Massa Corporal (IMC), concelho de residência e nível de 

escolaridade], incluímos também um conjunto de variáveis relacionadas com a 

autoperceção das pessoas quanto ao nível de satisfação perante algumas das necessidades 

básicas fundamentais (i.e., alimentação, habitação e saúde).  

Relativamente à idade, esta varia entre os 65 e os 96 anos, existindo portanto uma 

diferença de 31 anos entre o valor mais elevado e o mais baixo desta variável (range = 

31) (gráfico 4). A média das idades (mean) é de 76,25, sendo que as idades mais 

frequentes (mode bimodal) são os 71 e os 77 anos. A dispersão relativamente à média, 

em termos médios, é de 6,617 anos (std. deviation). 

 

                                                           
37 Os cálculos foram realizados com recurso ao software R Project, Versão 2.15.1 – R Development Core Team – 2005.  
38 A informação estatística relativa aos dados apresentados, por uma questão de gestão do espaço e organização do texto, será descrita 

no Anexo XI. 
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Gráfico 4 – Distribuição da variável idade 

 

 

Pela leitura do histograma, verificamos que a variável idade se aproxima de uma 

distribuição normal. Relativamente a esta variável, e de forma a facilitar a sua análise, 

procedemos à sua recodificação em grupos etários39. Assim, a maioria das pessoas (422) 

está posicionada no escalão etário dos 75 aos 84 anos (45,3%), seguindo-se as com idades 

compreendidas entre os 65 e os 74 anos (43%), sendo que as com 85 e mais anos de idade 

se situam nos 11,7%. Nesta amostra a maioria das pessoas (527) são do sexo feminino 

(56,6%), sendo 43,4% do sexo masculino. A maioria das pessoas (572) é casada (61,4%), 

31,1% detêm o estado civil de viuvez e 5,6% das pessoas são solteiras. Uma pequena 

parcela, apenas 18 pessoas (1,9%), detém outro estado civil. 

No que concerne ao IMC, este foi calculado com base na fórmula IMC = Peso 

(kg/Altura(m)2, verificando-se que a amostra apresenta valores entre 13,33 e 44,30 kg/m2, 

tendo o valor médio de 27,03 kg/m2 e desvio-padrão de 4,4340. Assim, a maioria das 

pessoas (502) apresenta valores de sobrepeso (66,9%) (peso acima de 25 kg/m2) e 

aproximadamente 32% das pessoas apresentam um peso considerado saudável. Apenas 

cerca de um 1% apresentam um IMC baixo peso. 

Verificamos que cerca de 38% das pessoas (352) são provenientes do Alentejo Central, 

35% do Baixo Alentejo, 20% do Alentejo Litoral e 7% do Norte Alentejano. 

Em termos de escolaridade, destacam-se as pessoas que fizeram o exame da 4.ª classe 

(35%), enquanto as que não frequentaram a escola e não sabem ler nem escrever 

representam 31% da amostra. Apenas 2,4% das pessoas completaram o ensino superior. 

                                                           
39 Esta variável foi recodificada em três escalões etários, de acordo com a seguinte escala: 1. De 65 a 74 anos; 2. De 75 a 84 anos; 3. 

85 e mais anos. 
40 Considera-se como baixo peso um valor de IMC inferior a 18,5kg/m2, peso saudável entre os 18,6 e 24,9 kg/m2, acima do peso de 

25 a 29,9 kg/m2, obesidade grau I de 30,0 a 34,9 kg/m2, obesidade grau II (severa) de 35,0 a 39,9 kg/m2 e obesidade grau III 
(mórbida) ≥ 40,0 kg/m2 (Shiwaku et al., 2004). 
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Desta forma, estamos na presença de uma amostra com baixas qualificações escolares. 

De modo a facilitar a análise dos dados acima elencados, procedeu-se à recodificação da 

variável anos de escolaridade 41 . A partir desta recodificação, constatamos que a 

esmagadora maioria (69,5%) das pessoas sabe ler, enquanto 30,5% refere que não sabe 

ler. Assim, poder-se-á retirar a ilação de que, não obstante o facto de não estarmos na 

presença de uma amostra bastante escolarizada, a maioria das pessoas são alfabetizadas. 

Relativamente às necessidades de alimentação, a maioria das pessoas (81,3%) considera 

as suas necessidades satisfeitas ou regularmente satisfeitas. Apenas 18,7% afirmam que 

estas necessidades não estão satisfeitas. No que concerne às necessidades de habitação, 

80,2% das pessoas afirmam estar satisfeitas ou relativamente satisfeitas, enquanto 19,8% 

afirmam que estas necessidades não estão supridas. Por último, e no que diz respeito às 

necessidades de saúde, 73,1% das pessoas consideram-se satisfeitas ou relativamente 

satisfeitas, sendo que 26,9% afirmam que as mesmas não estão satisfeitas.    

A apresentação da caracterização da amostra está sintetizada na tabela 26, com a 

evidência das características com maior frequência, utilizando para tal uma medida de 

tendência central: Moda (Mo).  

 

Tabela 26 – Caracterização sociodemográfica 

Grupo etário 

75 a 84 anos 

Moda 

422 (45,3%) 

Sexo 

Feminino 

Moda 

527 (56,6%) 

Estado civil 

Casado 

Moda 

572 (61,4%) 

Índice de Massa Corporal (IMC) 

Sobrepeso 

Moda 

502 (66,9%) 

Concelho de residência 

Alentejo Central 

Moda 

352 (37,8%) 

N.º de anos de escolaridade 

“fez exame da 4ª classe” 

Moda 

326 (35%) 

Nível de escolaridade 

“sabe ler” 

Moda 

647 (69,5%) 

Situação financeira 

Satisfação alimentação 

Sim e regular 

Moda 

737 (81,3%) 

Satisfação habitação 

Sim e regular 

Moda 

721 (80,2%) 

Satisfação saúde 

Sim e regular 

Moda 

660 (73,1%) 

 

                                                           
41 Esta variável foi recodificada em dois níveis, de acordo com a seguinte escala: 1. Não sabe ler; 2. Sabe ler. 
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Para permitir uma melhor observação, foi feita uma análise bivariada entre as variáveis 

sexo e idade (gráfico 5), podendo assim verificar-se maior distribuição de pessoas do sexo 

feminino à medida que a idade avança, em relação às pessoas do sexo masculino. 

 

Gráfico 5 – Distribuição da amostra quanto ao sexo e à idade 

 

Analisando os escalões etários segundo o sexo, é possível observar que as pessoas com 

idades acima dos 85 anos são maioritariamente do sexo feminino (60,6%), verificando-

se assim que a feminização da amostra se acentua à medida que a idade evolui (tabela 

27). 

 

Tabela 27 – Distribuição da amostra quanto ao sexo e à idade 

Sexo 

Escalão etário 

65–74 anos 

 (n=400; 43,0%) 

75–84 anos  

(n=422; 45,3%) 

85 e mais anos 

(n=109; 11,7%) 

Masculino 44,5% 43,4% 39,4% 

Feminino 55,5% 56,6% 60,6% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

No que respeita ao estado civil, a grande maioria das pessoas deste estudo é casada 

(61,5%), seguindo-se as pessoas viúvas (31%) e, por último, as solteiras (5,6%) (tabela 

28). Verifica-se, de igual forma, uma predominância de mulheres viúvas (79,9%) e 

inclusivamente um aumento da percentagem de mulheres à medida que avançamos no 

escalão etário, o que nos indica também uma crescente feminização de uma sociedade 

cada vez mais envelhecida.  
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Tabela 28 – Caracterização da amostra segundo o estado civil e sexo 

Sexo 

Estado civil 

Outro 

 (n=18; 1,9%) 

Solteiro 

(n=52; 5,6%) 

Casado 

(n=572; 61,5%) 

Viúvo 

   (n=289; 31,0%) 

Masculino 55,6% 44,2% 54,7% 20,1% 

Feminino 44,4% 55,8% 45,3% 79,9% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

 

Tendo por base a medida de associação assente na redução proporcional do erro de 

previsão (Lambda), caso se defina a idade como variável independente e o estado civil 

como variável dependente, podemos reduzir o erro de previsão sobre o estado civil em 

9,5%, denotando uma associação fraca entre o grupo etário e o estado civil. Por outro 

lado, rejeita-se a hipótese de não haver associação entre as variáveis no grupo em estudo 

(p<.001), sendo este um resultado estatisticamente significativo. Neste sentido, a análise 

do Coeficiente de Goodman and Kruskal tau (p<.001) vem reforçar este mesmo resultado. 

Por outras palavras, a pequena variação explicada não se deve a erros amostrais. Podemos 

observar graficamente estas diferenças, tendo em conta o estado civil de casado e solteiro, 

pelo sexo e idade (gráfico 6). Deste modo, verificamos um maior número de pessoas do 

sexo feminino em relação à viuvez.  

 

Gráfico 6 – Distribuição da amostra segundo o estado civil, sexo e idade 

 

 

Analisando o estado civil de acordo com o IMC, constatamos que as pessoas solteiras 

apresentam predominantemente um IMC saudável (61,1%), enquanto as pessoas casadas 

e viúvas apresentam predominantemente um IMC de sobrepeso (71,6% e 61,9%, 

respetivamente).  
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Após esta observação meramente descritiva, tentámos perceber se existia alguma relação 

entre as variáveis em análise, tendo-nos demonstrado a medida de associação a existência 

de uma associação fraca (Coeficiente V de Cramer =.137), mas estatisticamente 

significativa (p<.001). 

Ainda relativamente a esta variável (IMC), optámos pela sua recodificação em dois 

níveis, a saber, saudável e sobrepeso, permitindo assim observar graficamente um maior 

número de pessoas do sexo feminino em sobrepeso (gráfico 7).  

 

Gráfico 7 – Distribuição da amostra segundo o IMC, sexo e idade 

 

 

Relativamente ao nível de escolaridade (tabela 29), são diversos os aspetos que merecem 

destaque. As pessoas que completaram o 9.º ano, antigo 5.º ano do curso geral do liceu, 

são maioritariamente (62,5%) do sexo masculino. Verifica-se que a maior percentagem 

das pessoas que não sabem ler nem escrever é do sexo feminino (70,4%). Esta associação 

é significativa42 (x2(7) = 76,509; p<.001), pelo que nos permite concluir que existe relação 

entre o sexo e nível de escolaridade. Estamos perante uma relação fraca (Coeficiente V de 

Cramer =.287, p<.001), mas estatisticamente significativa (p<.001). 

 

                                                           
42 Tendo em conta a natureza nominal das variáveis, optou-se pela realização do teste de independência Qui-Quadrado, onde se 

equacionaram as seguintes hipóteses: H0: O nível de escolaridade é independente do sexo; H1: O nível de escolaridade é dependente 
do sexo. 
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Tabela 29 – Distribuição da variável nível de escolaridade em função do sexo 
 

   

Nível de escolaridade 

Total 
Nível de 

ensino 

completado 

na idade 

adulta 

Não 

frequentou 

a escola, 

não sabe 

ler nem 

escrever 

Não 

frequentou 

a escola, 

mas sabe 

ler e 

escrever 

Frequentou 

a escola, 

mas não 

completou 

a 4.ª classe 

Fez exame 

da 4.ª 

classe 

Completou 

o 9.º ano, 

(antigo 5.º 

ano do 

curso geral 

do liceu) 

Completou o 

antigo 7.º ano 

(curso 

complementar 

do liceu) 

Completou 

o ensino 

superior 

 

S
e
x
o
 

M
a
sc

u
li

n
o

 

Count 
 

5 84 20 57 190 25 12 11 404 

% within 

Nível de 

escolarida

de 

 

71,40% 29,60% 37,00% 31,50% 58,30% 62,50% 70,60% 50,00% 43,40% 

S
e
x
o
 

F
e
m

in
in

o
 Count 2 200 34 124 136 15 5 11 527 

% within 

Nível de 

escolarida

de 

 

28,60% 70,40% 63,00% 68,50% 41,70% 37,50% 29,40% 50,00% 56,60% 

TOTAL 

Count 7 284 54 181 326 40 17 22 931 

% within 

Nível de 

escolarida

de 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Rejeita-se a hipótese da inexistência de associação entre as variáveis na amostra em 

estudo (λ =.137; p<.001), o que permite referir que a redução do erro de previsão de 

13,7% é estatisticamente significativa. Assim, a pequena variação explicada não resulta 

de erros amostrais. De igual forma, a análise do Coeficiente de Goodman and Kruskal tau 

(p<.001) vem reforçar este mesmo resultado, o que nos conduz igualmente à rejeição da 

hipótese de não haver associação entre as variáveis.  

Quando analisamos os resultados relativos ao nível de escolaridade em função da idade e 

do sexo (tabela 30), constatamos que as pessoas que não sabem ler nem escrever são 

pessoas com idades acima dos 75 anos de idade, com predominância para pessoas do sexo 

feminino. Tendencialmente, quem tem mais idade apresenta um maior grau de 

analfabetismo. 

 

Tabela 30 – Distribuição da variável grupo etário em função do nível de escolaridade e 

sexo 

Sexo 

Grupo etário 

TOTAL 
 

65 a 74 anos 
de idade 

75 a 84 anos 
de idade 

85 e mais 

anos de 

idade 

Masculino 
Nível de 

escolaridade 

Não sabe ler 
Count 25 46 13 84 

% within 

Grupo etário 14,0% 25,1% 30,2% 20,8% 

Sabe ler 
Count 153 137 30 320 

% within 

Grupo etário 86,0% 74,9% 69,8% 79,2% 

TOTAL 
Count 178 183 43 404 

% within 
Grupo etário 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Feminino 
Nível de 

escolaridade 

Não sabe ler 
Count 60 106 34 200 

% within 

Grupo etário 27,0% 44,4% 51,5% 38,0% 

Sabe ler 
Count 162 133 32 327 

% within 

Grupo etário 73,0% 55,6% 48,5% 62,0% 

TOTAL 
Count 222 239 66 527 

% within 

Grupo etário 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Podem observar-se estas diferenças entre o nível de escolaridade (sabe ler, não sabe ler), 

sexo e anos de vida no gráfico 8. Assim, as pessoas do sexo feminino apresentam-se em 

maior número relativamente ao nível de escolaridade “não sabe ler”.  

 

Gráfico 8 – Distribuição da amostra segundo o nível de escolaridade, sexo e idade 

 

 

No que concerne à dimensão financeira, quisemos saber até que ponto as pessoas idosas 

consideram que os seus recursos financeiros satisfazem as suas necessidades básicas de 

alimentação, habitação e saúde. Tal como se pode observar pela análise da tabela 31, 

18,7% das pessoas dizem não ter as suas necessidades de alimentação satisfeitas. Do 

grupo de pessoas que não sabe ler, 25,1% não têm esta necessidade satisfeita, o que 

contrasta com o grupo dos que sabem ler (16%). 

  

Tabela 31 – Distribuição da variável nível de escolaridade em função da situação 

financeira (alimentação) 

 
Nível de escolaridade TOTAL 

Não sabe ler Sabe ler  

Alimentação 

Sim 
Count 86 318 404 

% within Nível de 

escolaridade 
32,2% 49,8% 44,6% 

Não 
Count 67 102 169 

% within Nível de 

escolaridade 
25,1% 16,0% 18,7% 

Regular 
Count 114 219 333 

% within Nível de 

escolaridade 
42,7% 34,2% 36,7% 

TOTAL 
Count 267 639 906 

% within Nível de 

escolaridade 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Verifica-se a existência de uma relação fraca (Coeficiente V de Cramer =.166; p<.001), 

mas estatisticamente significativa (x2(2) = 25,069; p<.001), entre a existência de recursos 

financeiros que satisfaçam as necessidades básicas de alimentação e o nível de 

escolaridade.   

Podemos observar estas diferenças, quanto à satisfação das necessidades de alimentação, 

segundo o nível de escolaridade e anos de vida, no gráfico 9. 

 

Gráfico 9 – Distribuição da amostra segundo o nível de escolaridade, sexo e idade em 

função da situação financeira (alimentação) 

 

 

No que respeita às condições de habitação (tabela 32), a maioria das pessoas considera 

ter as suas necessidades satisfeitas ou regularmente satisfeitas. Observamos que os níveis 

de escolaridade influenciam de forma positiva esta necessidade. Após esta observação 

descritiva, utilizámos o teste Qui-Quadrado43, que nos permitiu aferir a existência de 

dependência entre as variáveis em estudo, nomeadamente o facto de a existência de 

recursos financeiros que satisfazem as necessidades básicas de habitação relacionar-se 

com o nível de escolaridade44.  

                                                           
43 Considerando que estamos perante duas variáveis nominais (nível de escolaridade e habitação), foi aplicado o teste de Qui-

Quadrado, no qual foram formuladas as seguintes hipóteses a testar: H0: Os recursos financeiros satisfazem as necessidades básicas 
de habitação e são independentes dos níveis de escolaridade; H1: Os recursos financeiros satisfazem as necessidades básicas de 

habitação e são dependentes dos níveis de escolaridade. 
44 Existência de uma relação muito fraca (Coeficiente V de Cramer =.110; p<.001), embora estatisticamente significativa (x2(2) = 

10,786; p<.001). 
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Tabela 32 – Distribuição da variável nível de escolaridade em função da situação 

financeira (habitação) 

 
  

Nível de escolaridade  

Não sabe ler Sabe ler TOTAL 

Habitação 

Sim 
Count 104 327 431 

% within Nível de 

escolaridade 
39,5% 51,4% 47,9% 

Não 
Count 63 115 178 

% within Nível de 

escolaridade 
24,0% 18,1% 19,8% 

Regular 
Count 96 194 290 

% within Nível de 

escolaridade 
36,5% 30,5% 32,3% 

TOTAL 
Count 263 636 899 

% within Nível de 

escolaridade 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

A maioria das pessoas refere que as necessidades de saúde (tabela 33) estão satisfeitas ou 

regularmente satisfeitas, sendo que a não satisfação desta necessidade está relacionada 

com o nível de escolaridade. Assim, no grupo de pessoas que não sabem ler, esta diferença 

torna-se mais evidente. Verifica-se que ambas as variáveis são dependentes (x2(2) = 

38,078; p<.001), existindo uma relação fraca mas estatisticamente significativa entre 

ambas (Coeficiente V de Cramer =.205; p<.001). Ocorre portanto uma relação entre o 

nível de escolaridade e as necessidades básicas de saúde.  

 

Tabela 33 – Distribuição do nível de escolaridade em função da situação financeira 

(saúde) 

 
Nível de escolaridade 

TOTAL 
Não sabe ler Sabe ler 

Saúde 

Sim 
Count 56 270 326 

% within Nível de 

escolaridade 
21,1% 42,4% 36,1% 

Não 
Count 94 149 243 

% within Nível de 

escolaridade 
35,3% 23,4% 26,9% 

Regular 
Count 116 218 334 

% within Nível de 

escolaridade 
43,6% 34,2% 37,0% 

TOTAL 
Count 266 637 903 

% within Nível de 

escolaridade 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

No gráfico 10, podemos observar estas diferenças relatadas, quanto às necessidades 

básicas de saúde segundo o nível de escolaridade e idade. 
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Gráfico 10 – Distribuição da amostra segundo o nível de escolaridade, sexo e idade em 

função das necessidades de saúde 

 
 

O IMC está diretamente relacionado com a satisfação das necessidades de saúde, na 

medida em que 75,2% das pessoas com sobrepeso consideram ter este tipo de 

necessidades satisfeitas. Este facto contrasta com os 80% de pessoas que apresentam 

baixo peso e que referem não ter estas necessidades satisfeitas. Constatamos que as 

variáveis são dependentes (x2(2) = 16,498; p<.001), existindo uma relação 

estatisticamente significativa, ainda que fraca, entre ambas (Coeficiente V de Cramer 

=.150; p<.001).  

 

Tabela 34 – Distribuição da variável IMC em função da satisfação das necessidades de 

saúde 

   

  

IMC 
TOTAL 

Baixo peso Saudável Sobrepeso 

Satisfação das 

necessidades de saúde 

Sim e Regular 
Count 2 160 370 532 

% within IMC 20,0% 69,9% 75,2% 72,8% 

Não 
Count 8 69 122 199 

% within IMC 80,0% 30,1% 24,8% 27,2% 

TOTAL 
Count 10 229 492 731 

% within IMC 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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6.2. ANÁLISE DA SENSIBILIDADE, FIDELIDADE E VALIDADE DO CSI 

 

A estrutura relacional dos itens do CSI foi submetida a uma ACP45 . Desta análise, 

extraíram-se seis conceitos (também designados por componentes), segundo o critério de 

Kaiser, para uma dimensão de 931 pessoas, uma vez que a seleção dos conceitos foi feita 

tendo em conta o valor próprio superior à unidade – cada valor próprio quantifica a parte 

da variância (do total das variáveis) que é explicada por cada um dos conceitos. Convém 

notar que, segundo o critério do Scree Test (análise do Scree Plot), poder-se-iam extrair 

sete conceitos, dado que podemos extrair conceitos até ao ponto em que a linha (curva) 

do gráfico tende a ficar paralela ao eixo horizontal. Não obstante, foram extraídos seis 

conceitos que explicam aproximadamente 77% da variância total, tendo sido os mesmos 

construídos com um peso superior a .5. No pressuposto de que, quanto maior a 

percentagem de variância explicada maior a diferenciação, estes seis conceitos têm 

associado um grau de importância decrescente relativamente às necessidades funcionais 

das pessoas com 65 e mais anos de idade.  

 

Análise de Sensibilidade 

Foram testados os seis conceitos extraídos da ACP, bem como o Total Global, com o 

intuito de perceber se seguiam uma distribuição normal. O teste K-S revelou que nenhum 

conceito, nem o Total Global (p<.001), segue uma distribuição normal. 

Ao analisar a assimetria das distribuições, verificamos que todos os conceitos possuem 

uma distribuição assimétrica positiva, logo, um enviesamento à esquerda da distribuição. 

Quanto à análise do achatamento, aferimos que os conceitos 1, 2, 3, 4, 5, bem como o 

Total Global, revelam uma distribuição leptocúrtica, com curva menos achatada, mais 

delgada e com caudas leves. O conceito 6 apresenta uma distribuição platicúrtica, com 

curva muito achatada, pouco delgada e com caudas pesadas (tabela 35). 

 

 

                                                           
45 Técnica de redução de dados que procura, a partir de um conjunto inicial de variáveis (correlacionadas entre si), identificar um 

conjunto menor de variáveis hipotéticas (não correlacionadas entre si), sem que tal acarrete perdas de informação. Esta ACP, com 
rotação varimax, resultou numa matriz de adequabilidade muito boa (KMO =.903) e o Teste de Bartlett (X2

(435) = 24880,381, p<.001) 

mostra-nos que a matriz das correlações não é uma matriz de identidade, uma vez que a significância é < 5%. Assim, e tendo em 

conta a análise de ambos os testes, concluímos que estamos em condições adequadas para a prossecução da análise fatorial. Toda a 
análise referente a este capítulo encontra-se descrita no Anexo XII. 
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Tabela 35 – Valores do Teste K-S, Assimetria, Curtose e estatísticas descritivas 

Conceitos K-S e P 
Coef. 

Assimetria 

Coef. 

Curtose 
Média D.P. Mediana Moda 

Conceito 1 – Autocuidado 
K-S=7,869, 

p=.000 
2,750 7,960 1,45 .767 1,20 1 

Conceito 2 – Aprendizagem, 

comunicação e funções mentais 

K-S=6,732,  
p=.000 

2,330 6,425 1,51 .694 1,29 1 

Conceito 3 – Funções relacionadas com 

o movimento dos membros inferiores 

K-S=12,887, 

p=.000 
1,810 2,055 1,54 1,027 1,00 1 

Conceito 4 – Funções relacionadas com 

o movimento dos membros superiores 

K-S=11,092, 
p=.000 

3,214 11,471 1,25 .577 1,00 1 

Conceito 5 – Tónus muscular 
K-S=10,642, 

p=.000 
1,953 3,376 1,54 .925 1,00 1 

Conceito 6 – Aprendizagem, aplicação 

de conhecimentos 

K-S=7,215,  
p=.000 

.114 -1,703 2,97 1,702 2,50 5 

GLOBAL 
K-S=4,051,  

p=.000 
1,411 2,617 1,7021 .6746 1,5857 1 

 

Análise de Fidelidade 

A fidelidade da escala foi determinada pelo método alpha de Cronbach. Foi calculada a 

consistência interna para a globalidade da escala e seguidamente para cada um dos seus 

conceitos constituintes. O alpha Global (para os 30 itens) tem um valor de .950, 

demonstrando uma excelente consistência interna. Foram também calculados os alphas 

para os seis conceitos extraídos da análise de conceitos principais, sendo o conceito de 

funções relacionadas com o movimento dos membros inferiores aquele que apresenta um 

alpha mais elevado (α =.976), demonstrando assim uma excelente consistência interna 

(tabela 36). 

 

Tabela 36 – Coeficientes alpha para a escala e por conceito 
Conceitos N.º Itens Alpha obtido 

Autocuidado 10 .946 

Aprendizagem, comunicação e funções mentais 7 .914 

Funções relacionadas o com movimento dos membros inferiores 4 .976 

Funções relacionadas com o movimento dos membros superiores 4 .831 

Tónus muscular 3 .852 

Aprendizagem, aplicação de conhecimentos 2 .936 

GLOBAL 30 .950 

 

Análise de Validade 

Como referimos anteriormente, com o objetivo de averiguar a validade de constructo da 

escala, submetemos os nossos dados a uma análise fatorial pelo método das componentes 

principais com rotação Varimax (tabela 37). 
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Tabela 37 – Aspetos funcionais das pessoas com 65 e mais anos de idade, via análise 

fatorial de componentes principais 
 CONCEITOS 

INDICADORES 
Autocuidad

o 

Aprendizagem

, 

comunicação 

e 

funções 

mentais 

Funções 

relacionada

s com o 

movimento 

dos 

membros 

inferiores 

Funções 

relacionada

s com o 

movimento 

dos 

membros 

superiores 

Tónus 

muscu-

lar 

Aprendizagem, 

aplicação de 

conhecimentos 
h2 

d510 Lavar-se ,810 ,327 ,189 ,134 ,110 ,101 ,840 

d540 Vestir-se ,800 ,350 ,199 ,207 ,080 ,009 ,852 

d530 Cuidados relacionados com 

os processos de excreção 
,771 ,295 ,166 ,205 ,011 -,052 ,754 

d520 Cuidar de partes do corpo ,749 ,316 ,165 ,125 ,142 ,136 ,742 

d550 Comer ,740 ,307 ,160 ,339 ,036 -,078 ,790 

d560 Beber ,720 ,321 ,126 ,372 ,007 -,092 ,785 

d465 Deslocar-se utilizando algum 

tipo de equipamento 
,719 ,181 ,230 ,144 ,137 ,203 ,683 

d450 Andar ,691 ,222 ,350 ,144 ,153 ,166 ,721 

d230 Realizar a rotina diária ,683 ,217 ,217 ,129 ,244 ,313 ,734 

d410 Mudar a posição básica do 

corpo 
,552 ,193 ,328 ,050 ,206 ,290 ,578 

d160 Concentrar a atenção ,231 ,849 ,111 ,162 ,046 ,119 ,828 

b140 Funções da atenção ,193 ,842 ,149 ,124 ,085 ,150 ,814 

d330 Falar ,277 ,763 ,075 ,231 ,007 ,008 ,718 

d350 Conversação ,391 ,759 ,065 ,138 ,064 ,028 ,758 

d155 Adquirir competências ,298 ,757 ,141 ,095 ,087 ,281 ,777 

b114 Funções da orientação ,389 ,634 ,077 ,102 ,015 ,210 ,614 

b144 Funções da memória ,236 ,611 ,081 ,050 ,108 ,244 ,509 

b710 Funções da mobilidade das 

articulações: Membros inferiores 
,284 ,121 ,868 ,190 ,192 ,100 ,932 

b730 Funções da força muscular: 

Membros inferiores 
,288 ,135 ,867 ,196 ,150 ,115 ,927 

b710 Funções da mobilidade das 

articulações: Tronco 
,269 ,127 ,867 ,189 ,204 ,094 ,926 

b730 Funções da força muscular: 

Tronco 
,277 ,140 ,863 ,207 ,165 ,109 ,923 

b710 Funções da mobilidade das 

articulações: Membros superiores 
,208 ,214 ,214 ,808 ,098 -,020 ,798 

b730 Funções da força muscular: 

Membros superiores 
,225 ,217 ,203 ,761 ,193 ,044 ,757 

d445 Utilização da mão e do braço ,178 ,209 ,183 ,716 ,069 ,022 ,626 

s730 Estrutura do membro 

superior 
,208 ,009 ,083 ,614 ,118 ,188 ,576 

b735 Funções do tónus muscular: 

Tronco 
,137 ,098 ,418 ,067 ,835 ,013 ,906 

b735 Funções do tónus muscular: 

Membros inferiores 
,146 ,102 ,418 ,097 ,830 ,009 ,677 

b735 Funções do tónus muscular: 

Membros superiores 
,175 ,055 -,023 ,357 ,715 ,071 ,905 

d170 Escrever ,124 ,283 ,123 ,076 ,012 ,874 ,869 

d166 Ler ,113 ,294 ,151 ,094 ,040 ,858 ,881 

Alpha de Cronbach .946 .914 .976 .831 .852 .936  

Kaiser- Meyer-Olkin  .929 .902 .546 .759 .606 .500  

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. 

Chi-

Square 

8349,118 4653,084 7224,742 1592,024 
2596,

771 
1332,448  

df 45 21 6 6 3 1  

Sig. .000 .000 .000 .000 .000 .000  

Initial Eigenvalues 

Total 6,478 5,111 4,096 3,000 2,310 2,104  

% 

Variânci

a 

explicada 

21,595 17,035 13,652 9,999 7,700 7,013  

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
 

a. Rotation converged in 7 interactions.  
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O primeiro conceito extraído está associado a conceitos que têm a ver diretamente com 

os cuidados pessoais, pelo que assume a designação de autocuidado, explicando uma 

maior percentagem de variância total (21,595%). Tendo-se observado um valor de KMO 

=.929, a recomendação face à análise fatorial é excelente. O teste de esfericidade de 

Bartlett's apresenta um p<.001, pelo que rejeitamos a hipótese nula e concluímos que as 

variáveis estão correlacionadas significativamente. Observamos que os dez indicadores 

que constituem esta componente apresentam uma excelente consistência interna, 

resultado da medição feita através do alpha de Cronbach (α =.946). 

O segundo conceito é constituído por elementos associados à aprendizagem, 

comunicação e funções mentais, pelo que se adota esta designação, explicando 17,035% 

da variância total (no global, os primeiros dois conceitos explicam 38,63% da variância 

total). Tendo-se observado um valor de KMO =.902, a recomendação face à análise 

fatorial é excelente. O teste de esfericidade de Bartlett's apresenta um p<.001, pelo que 

rejeitamos a hipótese nula e concluímos que as variáveis estão correlacionadas 

significativamente. Observamos que os sete indicadores que constituem esta componente 

apresentam uma excelente consistência interna (α =.914). 

O terceiro conceito está genericamente associado a conceitos de mobilidade e força, pelo 

que assumirá a designação de funções relacionadas com o movimento dos membros 

inferiores, explicando aproximadamente 13,652% da variância total (no global, os 

primeiros três conceitos explicam 52,272% da variância total). O teste de esfericidade de 

Bartlett's apresenta um p<.001, pelo que rejeitamos a hipótese nula e concluímos que as 

variáveis estão correlacionadas significativamente. Observamos também que os quatro 

indicadores que constituem esta componente apresentam uma excelente consistência 

interna (α =.976). 

O quarto conceito está associado a funções como o movimento de membros superiores, 

pelo que se adotou a designação de funções relacionadas com o movimento dos membros 

superiores, explicando cerca de 10% da variância total (no global, os primeiros quatro 

conceitos explicam 62,271% da variância total). O teste de esfericidade de Bartlett's 

apresenta um p<.001, pelo que rejeitamos a hipótese nula e concluímos que as variáveis 

estão correlacionadas significativamente. Verificamos que os quatro indicadores que 

constituem esta componente apresentam uma boa consistência interna (α =.831). 

O quinto conceito remete para o tónus muscular, pelo que toma exatamente essa 

designação, a qual explica 7,7% da variância total (no global, os primeiros cinco conceitos 

explicam 69,971% da variância total). O teste de esfericidade de Bartlett's apresenta um 
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p<.001, pelo que rejeitamos a hipótese nula e concluímos que as variáveis estão 

correlacionadas significativamente. Observamos que os três indicadores que constituem 

esta componente apresentam uma boa consistência interna (α =.852). 

O sexto conceito está associado a noções relacionadas com o conhecimento da escrita e 

da leitura, pelo que se designou por aprendizagem, aplicação de conhecimentos, 

explicando 7,013% da variância total (no global, os seis conceitos explicam 76,984% da 

variância total). O teste de esfericidade de Bartlett's apresenta um p<.001, ao que 

rejeitamos a hipótese nula e concluímos que as variáveis estão correlacionadas 

significativamente. Observamos que os dois indicadores que constituem esta componente 

apresentam uma excelente consistência interna (α =.936). 

Esta análise vem demonstrar-nos que os aspetos relacionados com o autocuidado 

assumem maior destaque, sendo os que mais se evidenciam no comportamento das 

pessoas com 65 e mais anos de idade, de acordo com a amostra estudada. 

Por forma a complementarmos a análise feita anteriormente, e analisando a matriz das 

correlações, a qual mede a associação linear entre as variáveis através do Coeficiente de 

Pearson, e considerando ainda que as correlações significativas ao nível de significância 

de 5% devem ter uma probabilidade inferior a .05/435 =.00011446, pode então referir-se 

que todas as variáveis pertencentes às dimensões extraídas da ACP apresentam relações 

significativas (p<.001): as variáveis que fazem parte da dimensão de autocuidado 

apresentam entre si associações fortes a muito fortes, uma vez que estão patentes 

coeficientes entre .7 a .9; as variáveis constituintes do conceito de aprendizagem, 

comunicação e funções mentais apresentam entre si associações moderadas a fortes, com 

coeficientes entre .5 a .8. É possível, de igual modo, detetar uma associação muito forte 

entre algumas variáveis pertencentes a outras dimensões, nomeadamente: “utilização da 

mão e do braço” com “funções da força muscular: membros inferiores” (r=.968; p<.001); 

“funções do tónus muscular: tronco” com “funções tónus muscular: membros inferiores” 

(r=.967; p<.001); “ler” com “escrever” (r=.884; p<.001). Esta análise vem reforçar a 

consistência interna e ao mesmo tempo relacional, entre as variáveis que compõem os 

constructos. 

 

 

                                                           
46 As trinta variáveis geram 435 correlações [(30 x 30) – 30] / 2, onde 30 x 30 resulta no número de elementos da matriz das correlações, 

a que se reduzem os 30 elementos da diagonal (variâncias), dividindo o total anterior por 2, visto a matriz ser simétrica. 
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6.2.1. Conceito de autocuidado47 

 

No CSI, o conceito de autocuidado é constituído por dez indicadores com escala tipo 

Likert com 5 pontos (1. Não há problema: 0-4%; 2. Problema ligeiro: 5-24%; 3. Problema 

moderado: 25-49%; 4. Problema grave: 50-95%; 5. Problema completo: 96-100%) (tabela 

38). 

 

Tabela 38 – Indicadores que constituem o conceito de autocuidado, CSI 
Indicadores de avaliação 

Conceito de autocuidado 

d510 Lavar-se; d540 Vestir-se; d530 Cuidados relacionados com os processos de 

excreção; d520 Cuidar de partes do corpo; d550 Comer; d465 Deslocar-se utilizando 

algum tipo de equipamento; d560 Beber; d450 Andar; d230 Realizar a rotina diária; d410 
Mudar a posição básica do corpo. 

 

As hipóteses de resposta deste conceito, tendo em conta o M65+Autocuidado, foram 

recodificadas em três categorias, tendo as mesmas demonstrado que 85,3% das pessoas 

apresentam autocuidado na atividade, 5,5% apresentam défice de autocuidado 

terapêutico (completo e grave) e 9,2% apresentam défice de autocuidado terapêutico 

(moderado). 

Na tabela 39, observamos maior percentagem de pessoas do sexo feminino com défice de 

autocuidado terapêutico (moderado) (10,5%), sendo que as pessoas com mais anos de 

vida e as que não são casadas apresentam maiores défices em relação ao autocuidado. 

 

Tabela 39 – Relação do conceito de autocuidado, com o sexo, grupo etário e estado civil 

  

Conceito de autocuidado 

TOTAL Autocuidado na 
atividade 

Défice de 

autocuidado 
terapêutico 

(moderado) 

Défice de 
autocuidado 

terapêutico 

(completo e 
grave) 

Sexo 
Masculino 87,3% 7,5% 5,2% 100% 

Feminino 83,8% 10,5% 5,7% 100% 

Grupo Etário 

65 a 74 anos de Idade 93,9% 4,1% 2,0% 100% 

75 a 84 anos de Idade 84,9% 9,7% 5,4% 100% 

85 e mais anos de Idade 56,4% 25,5% 18,1% 100% 

Estado Civil 

Solteiro 81,8% 6,8% 11,4% 100% 

Casado 89,1% 8,0% 2,9% 100% 

Viúvo 79,1% 11,2% 9,7% 100% 

TOTAL DO CONCEITO 85,3% 9,2% 5,5% 100% 

 

De seguida, analisamos a relação entre o conceito de autocuidado e as variáveis em 

estudo, tendo como objetivo explorar as respetivas associações. Importa notar que, para 

todos os conceitos e variáveis em estudo, a análise será feita de modo interrogativo isto 

                                                           
47 A informação estatística relativa aos dados apresentados, por uma questão de gestão do espaço e organização do texto, será descrita 

no Anexo XIII. 
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é, tentaremos discorrer a partir de uma questão elaborada para o efeito. Adicionalmente, 

chamamos a atenção para o facto de termos padronizado a apresentação, por uma questão 

de organização do texto e facilitação da compreensão escrita, tentando utilizar uma 

linguagem semelhante e uniforme para as descrições dos testes efetuados e seus 

resultados referentes a todas as variáveis em estudo, como descrito no capítulo da 

metodologia. 

Qual a relação entre o autocuidado e o sexo? Com recurso ao teste T, numa escala de 5 

pontos, verificamos que as pessoas do sexo masculino apresentam em média cerca de 

1,35 de problemas ao nível do autocuidado, enquanto as pessoas do sexo feminino 

apresentam 1,53. Esta análise descritiva é confirmada pelo valor do teste (t(804)= -3,234; 

p =.001)48, verificando-se evidências estatisticamente significativas em termos médios, 

entre os dois grupos, o que nos permite rejeitar a H0. Para este nível de significância, 

aceita-se que o nível médio de problemas apresentados relativos ao autocuidado é 

diferente nos dois grupos49, tendo as pessoas do sexo feminino maior nível de problema 

em relação ao autocuidado. 

O nível de alfabetização tem relação com os níveis de autocuidado? Com recurso ao teste 

T, numa escala de 5 pontos, observamos que as pessoas que sabem ler apresentam, em 

média, cerca de 1,32 de problemas ao nível do autocuidado e as pessoas que não sabem 

ler apresentam 1,76. Esta análise descritiva é confirmada pelo valor do teste (t(339,358)= 

6,714; p<.001)50 , uma vez que verificamos que existem evidências estatisticamente 

significativas em termos médios entre os dois grupos, o que nos permite rejeitar a H0. 

Para este nível de significância, aceita-se que o nível médio de problemas apresentados 

ao nível do autocuidado é diferente entre os dois grupos51, sendo que as pessoas que não 

sabem ler são as que demonstram maior nível de problema. 

Qual é a relação entre o conceito de autocuidado e a frequência do ensino? Com recurso 

ao teste T, nceiuma escala de 5 pontos, verificamos que as pessoas que frequentaram a 

escola apresentam, em média, cerca de 1,31 de problemas ao nível do autocuidado e as 

que não frequentaram,1,70. Esta análise descritiva é confirmada pelo valor do teste 

                                                           
48 Cumpre-se o pressuposto da normalidade (alegando o teorema do limite central) e o da homogeneidade de variâncias (teste F de 

Levene =1,553; p >.05). Hipóteses do teste t: H0: O nível médio de problemas apresentados ao nível do autocuidado é igual nos dois 

grupos; H1: O nível médio de problemas apresentados ao nível do autocuidado é diferente nos dois grupos. 
49 Estamos perante uma relação muito fraca (Eta =.113), mas estatisticamente significativa (p<.001), entre o nível de autocuidado e o 

sexo. 
50 Cumpre-se o pressuposto da normalidade (alegando o teorema do limite central), mas não se cumpre o da homogeneidade de 

variâncias (teste F de Levene = 67,342; p<.001) sendo que neste sentido, a interpretação do teste t é feita segundo o “Equal variances 

not assumed”. Hipóteses do teste t: H0: O nível médio de problemas apresentados ao nível do autocuidado é igual nos dois grupos; 

H1: O nível médio de problemas apresentados ao nível do autocuidado é diferente nos dois grupos. 
51 Verificamos a existência de uma associação fraca (Eta =.269), mas estatisticamente significativa (p<.001). 
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(t(445,002)= 6,570; p<.001) 52 , na medida em que verificamos que existem evidências 

estatisticamente significativas em termos médios entre os dois, o que nos permite rejeitar 

a H0. Para este nível de significância, aceita-se que o nível médio de problema em relação 

a este conceito é diferente 53 , sendo que as pessoas que apresentam maior nível de 

problema são as que não frequentaram o ensino. 

Os níveis de autocuidado têm afinidade com o grupo etário? Com recurso ao teste de 

Kruskal-Wallis54, observamos que as pessoas com 85 e mais anos de idade apresentam 

mais problemas relativamente ao autocuidado (564,72). Existe evidência estatística que 

permite afirmar que há pelo menos um grupo cujo nível de problemas relacionados com 

o autocuidado é diferente dos restantes (K-W(2)= 80,184; p<.001). Verificamos ainda a 

existência de uma associação fraca em sentido direto (Coeficiente Rho de Spearman 

=.302), mas estatisticamente significativa (p<.001), entre o nível de autocuidado e o 

grupo etário a que as pessoas pertencem, ou seja, quem tem mais idade tem mais 

problemas ao nível do autocuidado. 

O IMC que a pessoa apresenta tem influência nos problemas apresentados ao nível do 

autocuidado? Como o teste de Kruskal-Wallis55, percebemos que as pessoas com IMC 

de baixo peso são as que apresentam mais problemas no autocuidado (440,21), seguindo-

se as pessoas com sobrepeso (335,58). Existe evidência estatística que permite afirmar 

que existe pelo menos um grupo cujo nível de problemas relacionados com o autocuidado 

é diferente dos restantes (K-W(2)= 7,580; p =.023)56, com maior nível de problema para 

as pessoas com baixo peso. 

Qual a relação entre o estado civil a que a pessoa pertence e o nível de autocuidado? Da 

análise do teste de Kruskal-Wallis57 , observamos que as pessoas viúvas são as que 

apresentam mais problemas ao nível do autocuidado (474,58), seguidas das solteiras 

(444,11) e, por último, das casadas (361,52). Existe pelo menos um grupo cujo nível de 

                                                           
52 Cumpre-se o pressuposto da normalidade (alegando o teorema do limite central), mas não se cumpre o da homogeneidade de 

variâncias (teste F de Levene = 61,800; p<.001) sendo que neste sentido, a interpretação do teste t é feita segundo o “Equal variances 

not assumed”. Hipóteses do teste t: H0: O nível médio de problemas apresentados ao nível do autocuidado é igual nos dois grupos; 
H1: O nível médio de problemas apresentados ao nível do autocuidado é diferente nos dois grupos. 

53 Observamos a existência de uma associação fraca (Eta =.250), mas estatisticamente significativa (p<.001). 
54Como referimos na metodologia, utilizamos o K-W: H0: Os três grupos etários têm distribuições idênticas no que se refere aos 

problemas relacionados com o autocuidado; H1: Existe pelo menos um grupo, cujo nível de problemas relacionados com o 

autocuidado é diferente dos restantes.  
55Como referimos na metodologia, utilizamos o K-W: H0: Os três grupos de IMC têm distribuições idênticas no que se refere aos 

problemas relacionados com o autocuidado; H1: Existe pelo menos um grupo, cujo nível de problemas relacionados com o 

autocuidado é diferente dos restantes. 
56 Observamos a existência de uma associação muito fraca em sentido direto (Rho de Spearman =.069), mas estatisticamente 

significativa (p<.05), entre o nível de autocuidado e o IMC. 
57Como referimos na metodologia, utilizamos o K-W: H0: As médias das ordenações dos valores da variável dependente nas várias 

categorias da variável independente são iguais. H1: Em pelo menos uma das categorias da variável independente, a média das 
ordenações da variável dependente é diferente das restantes. 
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problemas relacionados com o autocuidado é diferente dos restantes (K-W(3)= 43,477; 

p<.001)58, sendo este o das pessoas viúvas. 

As funções emocionais positivas têm influência nos problemas apresentados ao nível do 

autocuidado? Com recurso ao teste Kruskal-Wallis59, verificamos que as pessoas com 

“problema grave/completo” ao nível das funções emocionais positivas são as que 

apresentam mais problemas ao nível do autocuidado (502,19), seguidas das pessoas com 

“problema moderado” (418,87) e, por último, as que se avaliam como “não há 

problema/problema ligeiro” (341,80). Observamos evidência estatística que nos permite 

afirmar que há pelo menos um grupo cujo nível de problemas relacionados com o 

autocuidado difere dos restantes (K-W(2)= 53,793; p<.001), sendo este o grupo das 

pessoas com “problema grave/completo” a nível das funções emocionais positivas. A 

correlação entre ambas as variáveis é fraca em sentido direto (Coeficiente Rho de 

Spearman60 =.257), mas estatisticamente significativa (p<.001). Assim, as pessoas com 

funções emocionais positivas com “problema grave/completo” apresentam, 

tendencialmente, mais problemas associados ao autocuidado. 

De que forma as funções emocionais negativas têm influência nos níveis de autocuidado? 

Recorrendo ao teste de Kruskal-Wallis61 , observa-se que as pessoas com “problema 

grave/completo” ao nível das funções emocionais negativas são as que apresentam mais 

problemas ao nível do autocuidado (547,50), seguidas das com “problema moderado” 

(450,72) e, por último, das que se avaliam como “não há problema/problema ligeiro” 

(352,27). Desta forma, existe evidência estatística que nos permite afirmar que há pelo 

menos um grupo cujo nível de problemas relacionados com o autocuidado é diferente dos 

restantes (K-W(2)= 71,673; p<.001), sendo este o das pessoas com “problema 

grave/completo” ao nível das funções emocionais negativas. Contudo, a correlação entre 

ambas as variáveis é fraca em sentido direto (Coeficiente Rho de Spearman =.293), mas 

estatisticamente significativa (p<.001). Assim, tendencialmente, quem sente mais 

emoções negativas com “problema grave/completo”, apresenta mais problemas ao nível 

do autocuidado. 

                                                           
58Verifica-se que a associação é fraca (Eta =.207), mas estatisticamente significativa (p<.001). 
59Como referimos na metodologia, utilizamos o K-W: H0: Os três grupos têm distribuições idênticas no que se refere aos problemas 

relacionados com o autocuidado; H1: Existe pelo menos um grupo, cujo nível de problemas relacionados com o autocuidado é 
diferente dos restantes. 

60Para a validação entre uma variável qualitativa ordinal e uma variável quantitativa, recorre-se ao coeficiente Rho de Spearman. Para 

ser decidido se a correlação é estatisticamente significativa: H0: p = 0; H1: p > 0, estando portanto a admitir-se correlação positiva 
entre as duas variáveis. 

61Como referimos na metodologia, utilizamos o K-W: H0: Os três grupos têm distribuições idênticas no que se refere aos problemas 

relacionados com o autocuidado; H1: Existe pelo menos um grupo, cujo nível de problemas relacionados com o autocuidado é 
diferente dos restantes. 
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As funções auditivas têm relação com o nível de autocuidado? Por meio do teste de 

Kruskal-Wallis62, apurámos que as pessoas com “problema grave/completo” ao nível da 

avaliação das funções auditivas são as que apresentam mais problemas ao nível do 

autocuidado (549,15), seguindo-se as com “problema moderado” (425,66) e, por fim, as 

que se avaliam como “não há problema/problema ligeiro” (369,61). Sendo a evidência 

estatisticamente significativa (K-W(2)= 54,565; p<.001), é-nos possível afirmar que há 

pelo menos um grupo cujo nível de problemas relacionados com o autocuidado é 

diferente dos restantes. Estamos perante uma correlação fraca em sentido direto, mas 

estatisticamente significativa (Coeficiente Rho de Spearman =.237), entre o nível de 

autocuidado e as funções auditivas. Quem sente mais problemas ao nível das funções 

auditivas tende a apresentar mais problemas ao nível do autocuidado. 

 

6.2.2. Conceito de aprendizagem, comunicação e funções mentais63 

 

O conceito de aprendizagem, comunicação e funções mentais é constituído por sete 

indicadores com escala tipo Likert com 5 pontos (1. Não há problema: 0-4%; 2. Problema 

ligeiro: 5-24%; 3. Problema moderado: 25-49%; 4. Problema grave: 50-95%; 5. Problema 

completo: 96-100%) (tabela 40). 

 

Tabela 40 – Indicadores que constituem o conceito de aprendizagem, comunicação e 

funções mentais, CSI 
Indicadores de avaliação 

Conceito de aprendizagem, 

comunicação e funções mentais 

d160 Concentrar a atenção; b140 Funções da atenção; d330 Falar; d350 Conversação; 

d155 Adquirir competências; b114 Funções da orientação; b144 Funções da memória 

 

As hipóteses de resposta deste conceito, tendo em conta o M65+Autocuidado, foram 

recodificadas em três categorias, sendo que 82,6% das pessoas apresentam autocuidado 

na atividade, apenas 5,3% exibem défice de autocuidado terapêutico (completo e grave) 

e 12,1% demonstram défice de autocuidado terapêutico (moderado).  

 

                                                           
62Como referimos na metodologia, utilizamos o K-W: H0: Os três grupos têm distribuições idênticas no que se refere aos problemas 

relacionados com o autocuidado; H1: Existe pelo menos um grupo, cujo nível de problemas relacionados com o autocuidado é 

diferente dos restantes. 
63 A informação estatística relativa aos dados apresentados, por uma questão de gestão do espaço e organização do texto, será descrita 

no Anexo XIV. 
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Percebemos, na tabela 41, que o aumento da idade influencia o défice de autocuidado 

terapêutico (completo e grave), apresentando também as pessoas solteiras e do sexo 

feminino maiores défices em relação a este conceito. 

 

Tabela 41 – Relação do conceito de aprendizagem, comunicação e funções mentais, com 

o sexo, grupo etário e estado civil 

  

Conceito de aprendizagem, comunicação e funções 

mentais 

TOTAL 
Autocuidado na 

atividade 

Défice de 

autocuidado 
terapêutico 

(moderado) 

Défice de 
autocuidado 

terapêutico 

(completo e 
grave) 

Sexo 
Masculino 84,0% 10,8% 5,2% 100% 

Feminino 81,4% 13,2% 5,4% 100% 

Grupo Etário 

65 a 74 anos de Idade 91,0% 6,9% 2,1% 100% 

75 a 84 anos de Idade 80,1% 14,7% 5,2% 100% 

85 e mais anos de Idade 58,2% 23,1% 18,7% 100% 

Estado Civil 

Solteiro 64,6% 20,8% 14,6% 100% 

Casado 88,6% 7,9% 3,5% 100% 

Viúvo 74,8% 17,7% 7,5% 100% 

TOTAL DO CONCEITO 82,6% 12,1% 5,3% 100% 

 

O estado civil tem influência nos problemas apresentados ao nível do conceito de 

aprendizagem, comunicação e funções mentais? Recorrendo ao teste de Kruskal-Wallis64, 

verificamos que, em termos médios, as pessoas cujo estado civil é “solteiro” apresentam 

mais problemas relativamente à aprendizagem, comunicação e funções mentais (531,71). 

Existe evidência para a existência de, pelo menos, um grupo cujo nível de problemas 

relacionados com a aprendizagem, comunicação e funções mentais é diferente dos 

restantes (K-W(3)= 33,539; p<.001). Observa-se a existência de uma associação fraca (Eta 

=.214), mas estatisticamente significativa (p<.001), entre este conceito e o estado civil, 

sendo as pessoas solteiras as que têm maior nível de problemas relacionados com a 

aprendizagem, comunicação e funções mentais. 

A frequência do ensino tem uma relação com o nível de aprendizagem, comunicação e 

funções mentais que as pessoas apresentam? Com recurso ao teste T, numa escala de 5 

pontos, sabemos que as pessoas que frequentaram a escola apresentam, em média, cerca 

de 1,33 de problemas, sendo que as que não frequentaram a escola demonstram maior 

nível de problemas (1,82). Esta análise é confirmada pelo valor do teste (t(477,476)= 9,523; 

p<.001)65, pois verificamos que existem evidências estatisticamente significativas em 

                                                           
64 Como referimos na metodologia, utilizamos o K-W: H0: Os quatro estados civis têm distribuições idênticas no que se refere aos 

problemas relacionados com a aprendizagem, comunicação e funções mentais; H1: Existe pelo menos um grupo, cujo nível de 

problemas relacionados com a aprendizagem, comunicação e funções mentais é diferente dos restantes. 
65 Cumpre-se o pressuposto da normalidade (alegando o teorema do limite central), mas não se cumpre o da homogeneidade de 

variâncias (teste F de Levene =47,966; p<.001), sendo que, neste sentido, a interpretação do teste t é feita segundo o “Equal 
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termos médios entre os dois, o que nos permite rejeitar a H0. Para este nível de 

significância, aceita-se que o nível médio de problemas apresentados relativamente a este 

conceito é diferente entre as pessoas que não frequentaram a escola e as que frequentaram. 

Verificamos ainda a existência de uma associação fraca (Eta =.339), mas estatisticamente 

significativa (p<.001), sendo que as pessoas que não frequentaram a escola têm maior 

nível de problemas relacionados com a aprendizagem, comunicação e funções mentais. 

O nível da aprendizagem, comunicação e funções mentais têm relação com o nível de 

alfabetização? Recorreu-se ao teste T, numa escala de 5 pontos, sendo verificado que as 

pessoas que sabem ler apresentam, em média, cerca de 1,35 de problemas ao nível da 

aprendizagem, comunicação e funções mentais e as que não sabem ler, mais problemas a 

este nível (1,89). Esta análise descritiva é confirmada pelo valor do teste (t(362,43)= 9,589; 

p<.001)66, dado que verificamos que existem evidências estatisticamente significativas 

em termos médios entre os dois grupos, o que nos permite rejeitar a H0. Para este nível 

de significância, aceita-se que o nível médio de problemas em relação a este conceito é 

diferente entre as pessoas que não sabem ler e as que sabem ler. Verificamos a existência 

de uma associação média/moderada (Eta =.357), sendo que as pessoas que não sabem ler 

são as que apresentam maior nível de problemas relacionados com o conceito de 

aprendizagem, comunicação e funções mentais. 

O grupo etário tem influência nos problemas apresentados ao nível da aprendizagem, 

comunicação e funções mentais? Recorrendo ao teste de Kruskal-Wallis67, observamos 

que as pessoas com “85 e mais anos idade” são as que apresentam mais problemas ao 

nível da aprendizagem, comunicação e funções mentais (582,15), seguidas das com “75 

a 84 anos de idade” (454,16) e, por último, das que têm entre “65 a 74 anos” (357,34). 

Existe evidência estatística que permite afirmar que há pelo menos um grupo cujo nível 

de problemas relacionados com a aprendizagem, comunicação e funções mentais é 

diferente dos restantes (K-W(2)= 73,800; p<.001). Verificamos a existência de uma 

correlação fraca em sentido direto, ainda que estatisticamente significativa, entre o nível 

                                                           
variances not assumed”. Hipóteses do teste t: H0: O nível médio de problemas apresentados relacionados com a aprendizagem, 
comunicação e funções mentais é igual nos dois grupos; H1: O nível médio de problemas apresentados quanto à aprendizagem, 

comunicação e funções mentais é diferente nos dois grupos. 
66 Cumpre-se o pressuposto da normalidade (alegando o teorema do limite central), mas não se cumpre o da homogeneidade de 

variâncias (teste F de Levene =53,219; p<.001). Neste sentido, a interpretação do teste t é feita segundo o “Equal variances not 

assumed”. Hipóteses do teste t: H0: O nível médio de problemas apresentados relacionados com a aprendizagem, comunicação e 

funções mentais é igual nos dois grupos; H1: O nível médio de problemas apresentados relacionados com a aprendizagem, 
comunicação e funções mentais é diferente nos dois grupos. 

67 Como referimos na metodologia, utilizamos o K-W: H0: Os três grupos etários têm distribuições idênticas no que se refere aos 

problemas relacionados com a aprendizagem, comunicação e funções mentais; H1: Existe pelo menos um grupo, cujo nível de 
problemas relacionados com a aprendizagem, comunicação e funções mentais é diferente dos restantes. 
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de aprendizagem e o grupo etário (Coeficiente Rho de Spearman 68  =.287; p<.001). 

Assim, quem tem maior idade apresenta também um maior nível de problemas 

relacionados com a aprendizagem, comunicação e funções mentais. 

Qual a relação entre as funções emocionais positivas e os problemas apresentados ao 

nível da aprendizagem, comunicação e funções mentais? Recorrendo ao teste de Kruskal-

Wallis 69 , verificamos que as pessoas com “problema grave/completo” ao nível da 

avaliação das funções emocionais positivas são as que apresentam mais problemas ao 

nível da aprendizagem, comunicação e funções mentais (531,04), seguidas das com 

“problema moderado” (431,00) e finalmente das que se avaliam como “não há 

problema/problema ligeiro” (370,30). Assim, percebe-se que existe evidência estatística 

que permite afirmar que há pelo menos um grupo cujo nível de problemas relacionados 

com a aprendizagem, comunicação e funções mentais difere dos restantes (K-W(2)= 

47,907; p<.001). Estamos perante uma relação fraca em sentido direto (Coeficiente Rho 

de Spearman =.230; p<.001), porém estatisticamente significativa (p<.001), entre o nível 

de aprendizagem e as funções emocionais positivas.  

Tendencialmente, quem sente menos emoções positivas tem mais problemas ao nível da 

aprendizagem, comunicação e funções mentais.  

As funções emocionais negativas têm influência nos problemas apresentados ao nível da 

aprendizagem, comunicação e funções mentais? Recorrendo ao teste de Kruskal-Wallis70, 

verificamos que as pessoas com “problema grave/completo” ao nível da avaliação das 

funções emocionais negativas são as que apresentam mais problemas ao nível da 

aprendizagem, comunicação e funções mentais (597,13), seguidas das com “problema 

moderado” (484,41) e, por fim, das que se avaliam como “não há problema/problema 

ligeiro” (364,90). Desta forma, existe evidência estatística que permite afirmar que há 

pelo menos um grupo cujo nível de problemas relacionados com a aprendizagem, 

comunicação e funções mentais difere dos restantes (K-W(2)= 92,149; p<.001). Estamos 

perante uma relação fraca em sentido direto (Coeficiente Rho de Spearman =.324; 

p<.001), embora estatisticamente significativa (p<.001), entre o nível de aprendizagem e 

                                                           
68 Para a validação entre uma variável qualitativa ordinal e uma variável quantitativa, recorre-se ao coeficiente Rho de Spearman. Para 

decidir se a correlação é estatisticamente significativa: H0: p = 0; H1: p > 0 estando portanto a admitir-se correlação positiva entre 
as duas variáveis. 

69 Como referimos na metodologia, utilizamos o K-W: H0: Os três grupos têm distribuições idênticas no que se refere aos problemas 

relacionados com a aprendizagem, comunicação e funções mentais; H1: Existe pelo menos um grupo, cujo nível de problemas 
relacionados com a aprendizagem, comunicação e funções mentais é diferente dos restantes. 

70 Como referimos na metodologia, utilizamos o K-W: H0: Os três grupos têm distribuições idênticas no que se refere aos problemas 

relacionados com a aprendizagem, comunicação e funções mentais; H1: Existe pelo menos um grupo, cujo nível de problemas 
relacionados com a aprendizagem, comunicação e funções mentais é diferente dos restantes. 
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as funções emocionais negativas. Tendencialmente, quem sente mais emoções negativas 

tem mais problemas ao nível da aprendizagem, comunicação e funções mentais. 

Qual a relação entre as funções auditivas e os problemas apresentados ao nível da 

aprendizagem, comunicação e funções mentais? Recorrendo ao teste de Kruskal-Wallis71, 

observamos que as pessoas com “problema grave/completo” ao nível da avaliação das 

funções auditivas são as que apresentam mais problemas ao nível da aprendizagem, 

comunicação e funções mentais (631,11), seguindo-se as com “problema moderado” 

(493,38) e, por fim, as que se avaliam como “não há problema/problema ligeiro” (366,96). 

Sendo a evidência estatística significativa (K-W(2)= 119,200; p<.001), é-nos possível 

afirmar que há pelo menos um grupo cujo nível de problemas relacionados com este 

conceito é diferente dos restantes. Observa-se, assim, uma correlação média/moderada 

em sentido direto e estatisticamente significativa (Coeficiente Rho de Spearman =.364; 

p<.001) entre o nível de aprendizagem e as funções auditivas. Tendencialmente, quem 

sente mais problemas ao nível das funções auditivas tem mais problemas relacionados 

com a aprendizagem, comunicação e funções mentais. 

 

6.2.3. Conceito de funções relacionadas com o movimento dos membros 

inferiores72  

 

O conceito de funções relacionadas com o movimento dos membros inferiores é 

constituído por quatro indicadores com escala tipo Likert com 5 pontos (1. Não há 

problema: 0-4%; 2. Problema ligeiro: 5-24%; 3. Problema moderado: 25-49%; 4. 

Problema grave: 50-95%; 5. Problema completo: 96-100%) (tabela 42). 

 

Tabela 42 – Indicadores que constituem o conceito de funções relacionadas com o 

movimento dos membros inferiores, CSI 
Indicadores de avaliação 

Conceito de funções relacionadas com o 

movimento dos membros inferiores 

b710 funções da mobilidade das articulações: membros inferiores; b730 funções 
da força muscular: membros inferiores; b710 funções da mobilidade das 

articulações: tronco; b730 funções da força muscular: tronco. 

 

As hipóteses de resposta deste conceito, tendo em conta o M65+Autocuidado, foram 

recodificadas em três categorias de resposta, sendo que 75,7% das pessoas observadas 

                                                           
71 Como referimos na metodologia, utilizamos o K-W: H0: Os três grupos têm distribuições idênticas no que se refere aos problemas 

relacionados com a aprendizagem, comunicação e funções mentais; H1: Existe pelo menos um grupo, cujo nível de problemas 

relacionados com a aprendizagem, comunicação e funções mentais é diferente dos restantes. 
72 A informação estatística relativa aos dados apresentados, por uma questão de gestão do espaço e organização do texto, será descrita 

no Anexo XV. 
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apresentam autocuidado na atividade e 15,8% apresentam défice de autocuidado 

terapêutico (completo e grave). Encontramos 8,5% de pessoas que referem défice de 

autocuidado terapêutico (moderado).  

Mais uma vez, o aumento da idade tem uma influência determinante nos défices 

observados, destacando-se ainda neste aspeto as pessoas do sexo feminino e as solteiras 

(tabela 43).  

 

Tabela 43 – Relação do conceito de funções relacionadas com o movimento dos membros 

inferiores, com o sexo, grupo etário e estado civil 

  

Conceito de funções relacionadas com o movimento dos 

membros inferiores  

TOTAL 
Autocuidado na 

atividade 

Défice de 

autocuidado 

terapêutico 
(moderado) 

Défice de 

autocuidado 
terapêutico 

(completo e 

grave) 

Sexo 
Masculino 83,9% 4,5% 11,6% 100% 

Feminino 69,5% 11,6% 18,9% 100% 

Grupo Etário 

65 a 74 anos de Idade 86,4% 3,5% 10,1% 100% 

75 a 84 anos de Idade 72,0% 10,7% 17,3% 100% 

85 e mais anos de Idade 50,9% 18,5% 30,6% 100% 

Estado Civil 

Solteiro 60,8% 9,8% 29,4% 100% 

Casado 82,3% 6,4% 11,3% 100% 

Viúvo 64,6% 12,6% 22,8% 100% 

TOTAL DO CONCEITO 75,7% 8,5% 15,8% 100% 

 

Seguidamente, analisamos a relação entre o conceito de funções relacionadas com o 

movimento dos membros inferiores e as variáveis em estudo, com o intuito de explorar as 

respetivas associações.  

Qual a relação entre os problemas ao nível do movimento dos membros inferiores e o 

sexo? Para responder a esta questão recorreu-se ao teste T, em que, numa escala de 5 

pontos, as pessoas do sexo masculino apresentam em média cerca de 1,39 de problemas 

no que respeita ao movimento dos membros inferiores, sendo que as pessoas do sexo 

feminino apresentam mais problemas a este nível (1,66). Esta análise descritiva é 

confirmada pelo valor do teste (t(902,643)= -4,042; (p<.001)) 73 , uma vez verificada a 

existência de evidências estatisticamente significativas em termos médios entre os dois 

grupos, o que nos permite rejeitar a H0. Para este nível de significância, aceita-se que o 

nível médio de problemas apresentados ao nível deste conceito é diferente entre as 

                                                           
73 Cumpre-se o pressuposto da normalidade (alegando o teorema do limite central), mas não se cumpre o da homogeneidade de 

variâncias (teste F de Levene =36,270; p<.001), sendo que neste sentido a interpretação do teste t é feita segundo o “Equal variances 

not assumed”. Hipóteses do teste t: H0: O nível médio de problemas apresentados ao nível das funções relacionadas com o 

movimento dos membros inferiores é igual nos dois grupos; H1: O nível médio de problemas apresentados ao nível das funções 
relacionadas com o movimento dos membros inferiores é diferente nos dois grupos. 



114 

 

pessoas do sexo masculino e do feminino, sendo que as últimas apresentam maior nível 

de problema relacionado com o movimento dos membros inferiores. 

O estado civil tem influência nos problemas apresentados ao nível do movimento dos 

membros inferiores? Recorrendo ao teste de Kuskal Wallis74, verificamos que as pessoas 

cujo estado civil é “solteiro” apresentam mais problemas relativamente ao movimento 

dos membros inferiores (542,51). Existe evidência estatística que permite afirmar que há 

pelo menos um grupo cujo nível de problemas relacionados com o movimento dos 

membros inferiores é diferente dos restantes (K-W(3)= 39,964; p<.001). Verificamos a 

existência de uma associação fraca (Eta =.205), mas estatisticamente significativa 

(p<.001), entre o movimento dos membros inferiores e o estado civil, sendo as pessoas 

solteiras as que apresentam maior nível de problema. 

O grupo etário tem relação com o nível do movimento dos membros inferiores? Com 

recurso ao teste de Kruskal-Wallis75, observa-se que as pessoas com “85 e mais anos 

idade” são as que apresentam mais problemas ao nível do movimento dos membros 

inferiores (575,04), seguidas das que têm “75 a 84 anos de idade” (470,82) e, por último, 

aquelas cujas idades se situam entre os “65 e 74 anos” (411,51). Existe evidência 

estatística que permite afirmar que há pelo menos um grupo cujo nível de problemas 

relacionado com o movimento dos membros inferiores é diferente dos restantes (K-W(2)= 

55,772; p<.001). Observamos também a existência de uma correlação fraca em sentido 

direto e estatisticamente significativa, entre o nível de movimento e o grupo etário 

(Coeficiente Rho de Spearman76 =.233; p<.001). Deste modo, quem tem mais idade 

apresenta mais problemas associados ao movimento dos membros inferiores. 

Qual a relação entre a dor e o movimento dos membros inferiores? Recorrendo ao teste 

de Kruskal-Wallis77, percebemos que as pessoas com “problema grave/completo” ao 

nível da avaliação da dor são as que apresentam mais problemas no que concerne ao 

movimento dos membros inferiores (319,69), seguidas das com “problema moderado” 

(301,06) e, por último, das que se avaliam como “não há problema/problema ligeiro” 

                                                           
74 Como referimos na metodologia, utilizamos o K-W: H0: Os estados civis têm distribuições idênticas no que se refere aos problemas 

relacionados com o movimento (membros inferiores); H1: Existe pelo menos um grupo cujo nível de problemas relacionados com 

o movimento (membros inferiores) é diferente dos restantes. 
75 Como referimos na metodologia, utilizamos o K-W: H0: Os três grupos etários têm distribuições idênticas no que se refere aos 

problemas relacionados com as funções relacionadas com o movimento dos membros inferiores; H1: Existe pelo menos um grupo, 

cujo nível de problemas relacionados com as funções relacionadas com o movimento dos membros inferiores é diferente dos 
restantes. 

76 Para a validação entre uma variável qualitativa ordinal e uma variável quantitativa, recorre-se ao coeficiente Rho de Spearman. 

Para decidir se a correlação é estatisticamente significativa: H0: p = 0; H1: p > 0 estando portanto a admitir-se correlação positiva 
entre as duas variáveis. 

77 Como referimos na metodologia, utilizamos o K-W: H0: Os três grupos têm distribuições idênticas no que se refere aos problemas 

ligados as funções relacionadas com o movimento dos membros inferiores; H1: Existe pelo menos um grupo, cujo nível de problemas 
relacionados com as funções relacionadas com o movimento dos membros inferiores é diferente dos restantes. 
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(269,98). Verificamos assim que existe evidência estatística que permite afirmar que há 

pelo menos um grupo cujo nível de problemas relacionados com o movimento dos 

membros inferiores é diferente dos restantes (K-W(2)= 13,121; p =.001)78, sendo que as 

pessoas com maior nível de dor apresentam maior nível de problema relativamente a este 

conceito. 

As funções auditivas têm influência nos problemas apresentados ao nível do movimento 

dos membros inferiores? Utilizando o teste de Kruskal-Wallis79 , verificamos que as 

pessoas com “problema grave/completo” ao nível da avaliação das funções auditivas são 

as que apresentam mais problemas relacionados com o movimento dos membros 

inferiores (536,17), seguindo-se as com “problema moderado” (470,40) e, por fim, as que 

se avaliam como “não há problema/problema ligeiro” (439,10). Sendo a evidência 

estatística significativa (K-W(2)= 21,504; p<.001), é-nos possível afirmar que há pelo 

menos um grupo cujo nível de problemas relacionados com o movimento dos membros 

inferiores é diferente dos restantes80, o que significa que as pessoas com maior nível de 

problema nas funções auditivas apresentam menos movimento dos membros inferiores. 

 

6.2.4. Conceito de funções relacionadas com o movimento dos membros 

superiores81  

 

O conceito de funções relacionadas com o movimento dos membros superiores é 

constituído por quatro indicadores com escala tipo Likert com 5 pontos (1. Não há 

problema: 0-4%; 2. Problema ligeiro: 5-24%; 3. Problema moderado: 25-49%; 4. 

Problema grave: 50-95%; 5. Problema completo: 96-100%) (tabela 44).  

As hipóteses de resposta deste conceito, tendo em conta o M65+Autocuidado, foram 

recodificadas em três categorias de resposta, sendo que a esmagadora maioria (89,7%) 

das pessoas apresenta autocuidado na atividade e uma pequena minoria (4%), 

autocuidado terapêutico (completo e grave). 

 

                                                           
78 Verificamos que ocorre uma correlação muito fraca em sentido direto (Coeficiente Rho de Spearman =.147), mas estatisticamente 

significativa (p<.001). 
79 Como referimos na metodologia, utilizamos o K-W: H0: Os três grupos têm distribuições idênticas no que se refere aos problemas 

relacionados com as funções relacionadas com o movimento dos membros inferiores; H1: Existe pelo menos um grupo, cujo nível 

de problemas relacionados com as funções relacionadas com o movimento dos membros inferiores é diferente dos restantes. 
80 Estamos perante uma correlação muito fraca, em sentido direto (Coeficiente Rho de Spearman =.140), porém estatisticamente 

significativa (p<.001). 
81 A informação estatística relativa aos dados apresentados, por uma questão de gestão do espaço e organização do texto, será descrita 

no Anexo XVI. 
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Tabela 44 – Indicadores que constituem o conceito de funções relacionadas com o 

movimento dos membros superiores, CSI 
Indicadores de avaliação 

Conceito de funções relacionadas com 

o movimento dos membros superiores 

b710 Funções da mobilidade das articulações: Membros Superiores; b730 Funções da 

força muscular: Membros Superiores; d445 Utilização da mão e do braço; s730 

Estrutura do membro superior 

 

Encontramos, contudo, 6,3% de pessoas que referem défice de autocuidado terapêutico 

(moderado). De forma global, observam-se menores níveis de incapacidade em relação 

às variáveis designadas na tabela 45, no que respeita ao conceito de funções relacionadas 

com o movimento dos membros superiores. 

 

Tabela 45 – Relação do conceito de funções relacionadas com o movimento dos membros 

superiores, com o sexo, grupo etário e estado civil 

 

Conceito de funções relacionadas com o movimento 

dos membros superiores 

TOTAL 
Autocuidado na 

atividade 

Défice de 
autocuidado 

terapêutico 
(moderado) 

Défice de 

autocuidado 
terapêutico 

(completo e 

grave) 

Sexo 
Masculino 90,3% 6,3% 3,4% 100% 

Feminino 89,2% 6,3% 4,5% 100% 

Grupo Etário 

65 a 74 anos de Idade 91,9% 5,5% 2,6% 100% 

75 a 84 anos de Idade 89,8% 6,1% 4,1% 100% 

85 e mais anos de Idade 81,0% 10,0% 9,0% 100% 

Estado Civil 

Solteiro 83,0% 10,6% 6,4% 100% 

Casado 91,8% 5,0% 3,2% 100% 

Viúvo 86,7% 8,5% 4,8% 100% 

TOTAL DO CONCEITO 89,7% 6,3% 4% 100% 

 

De seguida, analisamos a relação entre o conceito de funções relacionadas com o 

movimento dos membros superiores e as variáveis em estudo.  

O nível do movimento dos membros superiores está relacionado com o nível de 

escolaridade? Com recurso ao teste T, numa escala de 5 pontos, observamos que as 

pessoas que sabem ler apresentam, em média, cerca de 1,20 de problemas relativos ao 

movimento dos membros superiores, sendo que as que não sabem ler demonstram mais 

problemas ao mesmo nível (1,36). Esta análise descritiva também é confirmada pelo valor 

do teste (t(399,086)= 3,585; p<.001)82, uma vez que verificamos que existem evidências 

estatisticamente significativas em termos médios entre os dois grupos, o que nos permite 

rejeitar a H0. Neste sentido, concluímos que, para este nível de significância, se aceita que 

                                                           
82 Cumpre-se o pressuposto da normalidade, n1=264 e n2=608 (alegando o teorema do limite central), mas não se cumpre o da 

homogeneidade de variâncias (teste F de Levene =29,101; p<.001), sendo que neste sentido a interpretação do teste t é feita segundo 

o “Equal variances not assumed”. Hipóteses do teste t: H0: O nível médio de problemas apresentados ao nível das funções 

relacionadas com o movimento dos membros superiores é igual nos dois grupos; H1: O nível médio de problemas apresentados ao 
nível das funções relacionadas com o movimento dos membros superiores é diferente nos dois grupos. 
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o nível médio de problemas apresentados no que concerne ao movimento dos membros 

superiores é diferente83, sendo mais evidente nas pessoas que não sabem ler. 

Qual a relação entre o nível do movimento dos membros superiores e a frequência de 

ensino? Com recurso ao teste T, numa escala de 5 pontos, verificamos que as pessoas que 

frequentaram a escola apresentam, em média, cerca de 1,19 de problemas relacionados 

com o movimento dos membros superiores; já as pessoas que não frequentaram a escola 

apresentam mais problemas a este mesmo nível (1,34). Esta análise descritiva é também 

confirmada pelo valor do teste (t(536,785)= 3,367; p =.001)84, podendo ser observadas 

evidências estatisticamente significativas em termos médios entre os dois, o que nos 

permite rejeitar a H0. Concluímos assim, que, para este nível de significância, se aceita 

que o nível médio de problemas apresentados no que respeita ao movimento dos membros 

superiores é diferente85, sendo mais evidente nas pessoas que não frequentaram o ensino. 

As funções emocionais negativas têm influência nos problemas apresentados ao nível do 

movimento dos membros superiores? Através do teste Kruskal-Wallis86 , observamos 

diferenças estatisticamente significativas (K-W(2)= 39,339; p<.001), verificando-se que, 

em termos médios, as pessoas com “problema grave/completo” ao nível da avaliação das 

funções emocionais negativas são as que apresentam mais problemas no movimento dos 

membros superiores (540,73), seguidas das com “problema moderado” (457,90) e, por 

último, das que se avaliam como “não há problema/problema ligeiro” (407,18). Desta 

forma, encontramos evidências estatísticas que nos permitem afirmar que existe pelo 

menos um grupo cujo nível de problemas relacionados com o movimento dos membros 

superiores difere dos restantes. Ao analisarmos a intensidade desta relação, entre o 

movimento dos membros dos membros superiores e as funções emocionais negativas, 

verificamos que a mesma é fraca em sentido direto e estatisticamente significativa 

(Coeficiente Rho de Spearman =.200; p<.001). Podemos assim concluir que, 

tendencialmente, quem sente mais emoções negativas, tem mais problemas ao nível do 

movimento dos membros superiores.  

                                                           
83 Estamos perante uma relação muito fraca, embora estatisticamente significativa (Eta =.134).  
84 Cumpre-se o pressuposto da normalidade (n1=314 e n2=558) (alegando o teorema do limite central), mas não o da homogeneidade 

de variâncias (teste F de Levene =23,716; p<.001), sendo que neste sentido a interpretação do teste t é feita segundo o “Equal 
variances not assumed”. Hipóteses do teste t: H0: O nível médio de problemas apresentados ao nível das funções relacionadas com 

o movimento dos membros superiores é igual nos dois grupos; H1: O nível médio de problemas apresentados ao nível das funções 

relacionadas com o movimento dos membros superiores é diferente nos dois grupos. 
85 Estamos perante uma relação muito fraca (Eta =.121), mas estatisticamente significativa (p<.001). 
86 Como referimos na metodologia, utilizamos o K-W: H0: Os três grupos de funções emocionais têm distribuições idênticas no que se 

refere aos problemas relacionados com o movimento dos membros superiores; H1: Existe pelo menos um grupo, cujo nível de 
problemas relacionados com o movimento dos membros superiores é diferente dos restantes. 
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Qual a influência das funções auditivas no movimento dos membros superiores? O teste 

Kruskal-Wallis87 demonstrou-nos que ocorrem diferenças estatisticamente significativas 

(K-W(2)= 49,228; p<.001), o que significa que, em termos médios, as pessoas com 

“problema grave/completo” ao nível das funções auditivas são as que apresentam mais 

problemas ao nível do movimento dos membros superiores (552,33), seguindo-se as com 

“problema moderado” (461,34) e, finalmente, as que se avaliam como “não há 

problema/problema ligeiro” (407,89). Neste sentido, existe evidência estatística que nos 

permite afirmar que há pelo menos um grupo cujo nível de problemas relacionados com 

o movimento dos membros superiores é diferente. Ao analisarmos a intensidade desta 

relação, observamos a existência de uma relação fraca em sentido direto e estatisticamente 

significativa (Coeficiente Rho de Spearman =.222; p<.001) entre o movimento dos 

membros superiores e as funções auditivas. Deste modo, concluímos que, 

tendencialmente, quem sente mais problemas no que respeita às funções auditivas tem 

também mais problemas ao nível do movimento dos membros superiores.  

 

6.2.5. Conceito de tónus muscular88 

 

No CSI, o conceito de tónus muscular é constituído por três indicadores com escala tipo 

Likert com 5 pontos (1. Não há problema: 0-4%; 2. Problema ligeiro: 5-24%; 3. Problema 

moderado: 25-49%; 4. Problema grave: 50-95%; 5. Problema completo: 96-100%) (tabela 

46). 

 

Tabela 46 – Indicadores que constituem o conceito tónus muscular, CSI 
Indicadores de avaliação 

Conceito de tónus muscular b735 funções do tónus muscular: tronco; b735 funções do tónus muscular: membros 
inferiores; b735 funções do tónus muscular: membros superiores. 

 

As hipóteses de resposta deste conceito, tendo em conta o M65+Autocuidado, foram 

recodificadas em três categorias, sendo que a esmagadora maioria (75,3%) das pessoas 

observadas apresenta autocuidado na atividade, 11,4% apresentam défice de autocuidado 

terapêutico (completo e grave) e 13,3% referem défice de autocuidado terapêutico 

(moderado).  

                                                           
87 Como referimos na metodologia, utilizamos o K-W: H0: Os três grupos de funções auditivas têm distribuições idênticas no que se 

refere aos problemas relacionados com das funções relacionadas com o movimento dos membros superiores; H1: Existe pelo menos 

um grupo, cujo nível de problemas relacionados com o movimento dos membros superiores é diferente dos restantes. 
88 A informação estatística relativa aos dados apresentados, por uma questão de gestão do espaço e organização do texto, será descrita 

no Anexo XVII. 
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Na tabela 47, podemos verificar que as pessoas do sexo feminino têm maiores défices de 

autocuidado terapêutico (completo e grave) (13,7%), em relação ao sexo masculino 

(8,3%). O aumento da idade é um fator determinante de incapacidade ao nível do tónus 

muscular, bem como o estado de viuvez. 

 

Tabela 47 – Relação do conceito de tónus muscular, com o sexo, grupo etário e estado 

civil 

  

Conceito de tónus muscular 

TOTAL Autocuidado na 
atividade 

Défice de 

autocuidado 
terapêutico 

(moderado) 

Défice de 
autocuidado 

terapêutico 

(completo e 
grave) 

Sexo 
Masculino 81,1% 10,6% 8,3% 100% 

Feminino 70,9% 15,4% 13,7% 100% 

Grupo Etário 

65 a 74 anos de Idade 82,8% 10,4% 6,8% 100% 

75 a 84 anos de Idade 73,3% 15,3% 11,4% 100% 

85 e mais anos de Idade 55,5% 16,7% 27,8% 100% 

Estado Civil 

Solteiro 68,6% 21,6% 9,8% 100% 

Casado 79,9% 10,5% 9,6% 100% 

Viúvo 67,8% 16,8% 15,4% 100% 

TOTAL DO CONCEITO 75,3% 13,3% 11,4% 100% 

 

De seguida analisamos a relação entre o conceito de tónus muscular e as variáveis em 

estudo, no sentido de explorar as respetivas associações estatísticas.  

Qual a relação entre o tónus muscular e o sexo? Para esta análise recorremos ao teste T, 

numa escala de 5 pontos, e percebemos que as pessoas do sexo feminino se destacam, 

apresentando mais problemas ao nível do tónus muscular (1,63), em comparação com as 

do sexo masculino (1,41). Esta análise descritiva é confirmada pelo valor do teste 

(t(891,507)= -3,617; (p<.001)) 89 , uma vez que verificamos que existem evidências 

estatisticamente significativas em termos médios entre os dois grupos, o que nos permite 

rejeitar a H0. Concluímos pois, que, para este nível de significância, se aceita que o nível 

médio de problemas apresentados ao nível do tónus muscular apresenta diferenciação 

segundo o sexo da pessoa90, sendo mais evidente no sexo feminino. 

O estado civil tem influência nos problemas apresentados ao nível do tónus muscular? 

Recorrendo ao teste Kruskal-Wallis 91 , observamos diferenças estatisticamente 

                                                           
89 Cumprem-se os pressupostos da normalidade, n1=396 e n2=518 (alegando o teorema do limite central), e da independência mas 

não se cumpre o da homogeneidade de variâncias (teste F de Levene =13,722; p<.001), sendo que neste sentido a interpretação do 
teste t é feita segundo o “Equal variances not assumed”. Hipóteses do teste t: H0: O nível médio de problemas apresentados ao nível 

do tónus muscular é igual nos dois grupos; H1: O nível médio de problemas apresentados ao nível do tónus muscular é diferente nos 

dois grupos. 
90 Estamos perante uma relação muito fraca (Eta =.117), mas estatisticamente significativa (p<.001). 
91 Como referimos na metodologia, utilizamos o K-W: H0: Os quatro grupos do estado civil têm distribuições idênticas no que se refere 

aos problemas relacionados com o tónus muscular; H1: Existe pelo menos um grupo, cujo nível de problemas relacionados com o 
tónus muscular é diferente dos restantes. 
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significativas (K-W(2)= 19,742; p<.001) que nos permitem referir que, em termos médios, 

as pessoas solteiras são as que apresentam mais problemas ao nível do tónus muscular 

(505,80), seguidas das viúvas (500,25), com o estado civil de “outro” (461,22) e, por 

último, das casadas (431,23). Desta forma, existe evidência estatística que nos permite 

afirmar que há pelo menos um grupo cujo nível de problemas relacionados com o tónus 

muscular difere dos restantes92, sendo descrito um maior nível de problema em relação 

ao grupo das pessoas solteiras. 

Qual a relação entre o tónus muscular e o nível de escolaridade? Para levar a cabo esta 

análise recorremos ao teste T, numa escala de 5 pontos, sendo possível aferir que, em 

termos médios, as pessoas que não sabem ler evidenciam mais problemas ao nível do 

tónus muscular (1,78) do que as que sabem ler (1,43). Esta análise descritiva é confirmada 

pelo valor do teste (t(483,633)= 5,092; p<.001)) 93 , sendo verificadas evidências 

estatisticamente significativas em termos médios entre os dois grupos, facto que nos 

permite rejeitar a H0. Assim, concluímos que, para este nível de significância, se aceita 

que o nível médio de problemas apresentados no que respeita ao tónus muscular apresenta 

alguma diferenciação em termos de iliteracia, ainda que estejamos perante uma relação 

fraca (Eta =.173), porém estatisticamente significativa (p<.001). 

Qual a relação entre a frequência de ensino e o tónus muscular? Recorrendo ao teste T, 

numa escala de 5 pontos, é-nos possível observar que, em termos médios, as pessoas que 

não frequentaram a escola evidenciam mais problemas ao nível do tónus muscular (1,74) 

quando comparadas com as que a frequentaram (1,42). Esta análise descritiva é também 

corroborada pelo valor do teste (t(642,824)= 4,917; p<.001) 94 , na medida em que 

verificamos que existem evidências estatisticamente significativas em termos médios 

entre os dois grupos, o que nos permite rejeitar a H0. Desta forma, concluímos que, para 

este nível de significância, se aceita que o nível médio de problemas apresentados 

relativamente ao tónus muscular é diferente entre as pessoas que frequentaram a escola e 

as que não a frequentaram, pese embora esta relação se apresente fraca (Eta =.164), mas 

ainda assim estatisticamente significativa (p<.001). 

                                                           
92 Estamos perante uma associação muito fraca, porém estatisticamente significativa (Eta =.138). 
93 Cumprem-se os pressupostos da normalidade, n1=278 e n2=636 (alegando o teorema do limite central) e da independência, mas 

não se cumpre o da homogeneidade de variâncias (teste F de Levene =15,351; p<.001), sendo que, neste sentido, a interpretação do 

teste t é feita segundo o “Equal variances not assumed”. Hipóteses do teste t: H0: O nível médio de problemas apresentados ao nível 
do tónus muscular é igual nos dois grupos; H1: O nível médio de problemas apresentados ao nível do tónus muscular é diferente nos 

dois grupos. 
94 Cumprem-se os pressupostos da normalidade, n1=332 e n2=582 (alegando o teorema do limite central) e da independência, mas 

não se cumpre o da homogeneidade de variâncias (teste F de Levene =16,124; p<.001), sendo que, neste sentido, a interpretação do 

teste t é feita segundo o “Equal variances not assumed”. Hipóteses do teste t: H0: O nível médio de problemas apresentados ao nível 

do tónus muscular é igual nos dois grupos; H1: O nível médio de problemas apresentados ao nível do tónus muscular é diferente nos 
dois grupos. 
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O grupo etário a que a pessoa pertence tem influência nos problemas apresentados ao 

nível do tónus muscular? O teste Kruskal-Wallis 95  demonstrou-nos que ocorrem 

diferenças estatisticamente significativas (K-W(2)= 55,368; p<.001), sendo que, em 

termos médios, as pessoas com “85 e mais anos” são as que apresentam mais problemas 

ao nível do tónus muscular (584,07), seguindo-se as com “75 a 84 anos” (473,61) e, por 

fim, as com “65 a 74 anos” (406,13). Assim, existe evidência estatística que nos permite 

afirmar que há pelo menos um grupo etário cujo nível de problemas relacionados com o 

tónus muscular é diferente dos restantes. Porém, a relação que ocorre entre ambas as 

variáveis, no sentido direto, é fraca mas estatisticamente significativa (Coeficiente Rho 

de Spearman =.235; p<.001). Deste modo, tendencialmente quem tem mais idade 

evidencia possuir mais problemas ao nível do tónus muscular. 

A sensação de dor tem relação com os problemas apresentados ao nível do tónus 

muscular? Com o teste Kruskal-Wallis 96 , verificamos que ocorrem diferenças 

estatisticamente significativas (K-W(2)= 19,231; p<.001), sendo que, em termos médios, 

as pessoas com “problema grave/completo” relativamente à sensação de dor são as que 

apresentam mais problemas ao nível do tónus muscular (323,41), seguindo-se as com 

“problema moderado” (306,89) e, por fim, as que avaliam a dor em “não há 

problema/problema ligeiro” (258,92). Assim, encontramos evidência estatística que nos 

permite afirmar que há pelo menos um grupo cujo nível de problemas relacionados com 

o tónus muscular é diferente dos restantes. A relação existente entre ambas as variáveis é 

fraca, em sentido direto e estatisticamente significativa (Coeficiente Rho de Spearman 

=.173; p<.001). Desta forma, podemos inferir que, tendencialmente, quem sente mais dor 

apresenta mais problemas ao nível do tónus muscular.  

As funções emocionais negativas têm influência nos problemas apresentados ao nível do 

tónus muscular? A partir do teste Kruskal-Wallis97, verificamos que ocorrem diferenças 

estatisticamente significativas (K-W(2)= 28,895; p<.001), o que nos permite referir que, 

em termos médios, as pessoas com “problema grave/completo” ao nível da avaliação das 

funções emocionais negativas são as que apresentam mais problemas ao nível do tónus 

muscular (543,73), sucedendo-lhes as com “problema moderado” (487,14) e, por fim, as 

                                                           
95 Como referimos na metodologia, utilizamos o K-W: H0: Os três grupos etários têm distribuições idênticas no que se refere aos 

problemas relacionados com o tónus muscular; H1: Existe pelo menos um grupo etário, cujo nível de problemas relacionados com 
o tónus muscular é diferente dos restantes. 

96 Como referimos na metodologia, utilizamos o K-W: H0: Os três grupos têm distribuições idênticas no que se refere aos problemas 

relacionados com o tónus muscular; H1: Existe pelo menos um grupo, cujo nível de problemas relacionados com o tónus muscular 
é diferente dos restantes. 

97 Como referimos na metodologia, utilizamos o K-W: H0: Os três grupos de funções emocionais negativas têm distribuições idênticas 

no que se refere aos problemas relacionados com o tónus muscular; H1: Existe pelo menos um grupo, cujo nível de problemas 
relacionados com o tónus muscular é diferente dos restantes. 
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que se avaliam como “não há problema/problema ligeiro” (426,72). Desta forma, existe 

evidência estatística que nos permite afirmar que há pelo menos um grupo cujo nível de 

problemas relacionados com o tónus muscular é diferente dos restantes. Assim, 

tendencialmente, quem tem mais problemas na avaliação das emoções negativas possui 

mais problemas ao nível do tónus muscular, sendo a relação existente entre ambas as 

variáveis fraca em sentido direto e estatisticamente significativa (Coeficiente Rho de 

Spearman =.175; p<.001).  

Qual a influência das funções auditivas nos problemas apresentados ao nível do tónus 

muscular? Com recurso ao teste Kruskal-Wallis98, percebemos que ocorrem diferenças 

estatisticamente significativas (K-W(2)= 20,980; p<.001), o que nos permite referir que, 

em termos médios, as pessoas com “problema grave/completo” ao nível da avaliação das 

funções auditivas são as que apresentam mais problemas no que concerne ao tónus 

muscular (539,49), seguindo-se as com “problema moderado” (477,02) e, por fim, as que 

se avaliam como “não há problema/problema ligeiro” (436,41). Deste modo, observamos 

evidência estatística que nos permite afirmar que há pelo menos um grupo cujo nível de 

problemas relacionados com o tónus muscular difere dos restantes. Neste sentido, quem 

tem mais problemas ao nível das funções auditivas tem também mais problemas ao nível 

do tónus muscular99. 

 

6.2.6. Conceito de aprendizagem, aplicação de conhecimentos100 

 

O conceito de aprendizagem, aplicação de conhecimentos é constituído por dois 

indicadores com escala tipo Likert com 5 pontos (1. Não há problema: 0-4%; 2. Problema 

ligeiro: 5-24%; 3. Problema moderado: 25-49%; 4. Problema grave: 50-95%; 5. Problema 

completo: 96-100%) (tabela 48).  

As hipóteses de resposta deste conceito, tendo em conta o M65+Autocuidado, foram 

recodificadas em três categorias, em que 48,9% das pessoas observadas apontam ter 

défice de autocuidado terapêutico (completo e grave), 15,3% referem défice de 

autocuidado terapêutico (moderado) e 35,8% apresentam autocuidado na atividade em 

relação à aprendizagem, aplicação de conhecimentos. 

                                                           
98 Como referimos na metodologia, utilizamos o K-W: H0: Os três grupos de funções auditivas têm distribuições idênticas no que se 

refere aos problemas relacionados com o tónus muscular: H1: Existe pelo menos um grupo, cujo nível de problemas relacionados 

com o tónus muscular é diferente dos restantes. 
99 Estamos perante uma relação muito fraca em sentido direto, contudo estatisticamente significativa (Rho de Spearman =.143;  

p<.001). 
100 A informação estatística relativa aos dos dados apresentados, por uma questão de gestão do espaço e organização do texto, será 

descrita no Anexo XVIII. 



123 

 

 

Tabela 48 – Indicadores que constituem o conceito de aprendizagem, aplicação de 

conhecimentos, CSI 
Indicadores de avaliação 

Conceito de aprendizagem, aplicação de 

conhecimentos 
d170 Escrever; d166 Ler 

 

Verificamos que mais de 50% das pessoas do sexo feminino têm défice de autocuidado 

terapêutico (completo e grave), sendo que as com idade superior a 85 anos e as solteiras 

apresentam também maiores índices de problema a este nível (tabela 49). 

 

Tabela 49 – Relação do conceito de aprendizagem, aplicação de conhecimentos, com o 

sexo, grupo etário e estado civil 

  

Conceito de aprendizagem, aplicação de conhecimentos 

TOTAL Autocuidado na 

atividade 

Défice de 
autocuidado 

terapêutico 

(moderado) 

Défice de 

autocuidado 

terapêutico 
(completo e 

grave) 

Sexo 
Masculino 43,0% 16,0% 41,0% 100% 

Feminino 30,3% 14,8% 54,9% 100% 

Grupo Etário 

65 a 74 anos de Idade 47,5% 15,9% 36,6% 100% 

75 a 84 anos de Idade 30,5% 14,1% 55,4% 100% 

85 e mais anos de Idade 12,4% 18,1% 69,5% 100% 

Estado Civil 

Solteiro 19,6% 11,8% 68,6% 100% 

Casado 42,7% 15,8% 41,5% 100% 

Viúvo 25,3% 14,2% 60,5% 100% 

TOTAL DO CONCEITO 35,8% 15,3% 48,9% 100% 

 

Analisamos agora a relação entre o conceito de aprendizagem, aplicação de 

conhecimentos e as variáveis em estudo. 

Qual a relação entre o nível da aprendizagem e o sexo das pessoas? De forma a 

concretizar esta análise recorremos ao teste T, numa escala de 5 pontos, verificando que 

as pessoas do sexo feminino apresentam, em média, mais problemas ao nível da 

aprendizagem (3,22) comparativamente com as do sexo masculino (2,64). Esta análise 

descritiva é confirmada pelo valor do teste (t(844,902)= -5,186; p<.001)101, constatando-se 

que existem evidências estatisticamente significativas em termos médios entre os dois 

grupos, o que nos permite rejeitar a H0. Assim, para este nível de significância, aceita-se 

que o nível médio de problemas apresentados relativamente à aprendizagem é diferente 

nos dois grupos. As variáveis apresentam-se com uma relação fraca (Eta =.170), mas 

                                                           
101 Cumprem-se os pressupostos da independência e da normalidade (alegando o teorema do limite central), mas não se cumpre o da 

homogeneidade de (teste F de Levene =5,170; p=.023), sendo que, neste sentido, a interpretação do teste t é feita segundo o “Equal 

variances not assumed”. Hipóteses do teste t: H0: O nível médio de problemas apresentados ao nível da aprendizagem, aplicação 

de conhecimentos é igual nos dois grupos; H1: O nível médio de problemas apresentados ao nível da aprendizagem, aplicação de 
conhecimentos é diferente nos dois grupos. 
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estatisticamente significativa (p<.001), sendo então evidente que as pessoas do sexo 

feminino apresentam maior nível de problemas no que concerne à aprendizagem. 

De que forma a alfabetização está relacionada com o nível de aprendizagem? 

Recorrendo ao teste T, numa escala de 5 pontos, verificamos que as pessoas que não 

sabem ler apresentam, em média, mais problemas a nível da aprendizagem (4,98) se 

comparadas com as que sabem ler (2,09). Tal análise descritiva é confirmada pelo valor 

do teste (t(729,540)= 55,064; p<.001) 102 , podendo ser observadas evidências 

estatisticamente significativas em termos médios entre os dois grupos, o que nos permite 

rejeitar a H0. Para este nível de significância, aceita-se que o nível médio de problemas 

apresentados ao nível da aprendizagem é diferente entre as pessoas que não sabem e as 

que sabem ler. Neste sentido, é-nos possível aferir a existência de uma forte relação entre 

a alfabetização e o nível de aprendizagem (Eta =.783), sendo aquela estatisticamente 

significativa (p<.001). 

Os níveis de aprendizagem estão relacionados com a frequência do ensino? Para a 

concretização desta análise adotou-se o teste T, numa escala de 5 pontos, tendo sido 

verificado que as pessoas que não frequentaram a escola atribuem, em média, cerca de 

4,73 de problemas ao nível da aprendizagem, comparativamente com aquelas que 

frequentaram a escola, que atribuem, em média, cerca de 1,97. Esta análise descritiva é 

confirmada pelo valor do teste (t(883,848)= 42,114; p<.001)103, sendo observadas evidências 

estatisticamente significativas em termos médios entre os dois grupos, o que nos permite 

rejeitar a H0. Para este nível de significância, aceita-se que o nível médio de problemas 

apresentados ao nível da aprendizagem é diferente entre as pessoas que não frequentaram 

a escola e as que a frequentaram. Podemos assim inferir que existe uma relação forte e 

estatisticamente significativa entre o facto de as pessoas serem escolarizadas e o nível de 

aprendizagem (Eta =.817). 

O grupo etário tem influência nos problemas apresentados ao nível da aprendizagem? 

Através do teste Kruskal-Wallis104, e tendo em conta as medidas descritivas, verificamos 

                                                           
102  Cumprem-se os pressupostos da independência e da normalidade (alegando o teorema do limite central), mas não o da 

homogeneidade de variâncias (teste F de Levene =505,228; p<.001), sendo que, neste sentido, a interpretação do teste t é feita 

segundo o “Equal variances not assumed”. Hipóteses do teste t: H0: O nível médio de problemas apresentados ao nível da 
aprendizagem, aplicação de conhecimentos é igual nos dois grupos;  H1: O nível médio de problemas apresentados ao nível da 

aprendizagem, aplicação de conhecimentos é diferente nos dois grupos. 
103 Cumprem-se os pressupostos da independência e normalidade (alegando o teorema do limite central), mas não o da homogeneidade 

de variâncias (teste F de Levene =108,435; p<.001), sendo, que neste, sentido a interpretação do teste t é feita segundo o “Equal 

variances not assumed”. Hipóteses do teste t: H0: O nível médio de problemas apresentados ao nível da aprendizagem, aplicação 

de conhecimentos é igual nos dois grupos; H1: O nível médio de problemas apresentados ao nível da aprendizagem, aplicação de 
conhecimentos é diferente nos dois grupos. 

104 Como referimos na metodologia, utilizamos o K-W: H0: Os três grupos etários têm distribuições idênticas no que se refere aos 

problemas relacionados com a aprendizagem, aplicação de conhecimentos; H1: Existe pelo menos um grupo, cujo nível de 
problemas relacionados com a aprendizagem, aplicação de conhecimentos é diferente dos restantes. 
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que são as pessoas com mais de 85 anos de idade que atribuem mais problemas ao nível 

da aprendizagem (3,75), seguindo-se as com idades compreendidas entre os 75 e 84 anos 

(3,20) e, por último, as que têm idades compreendidas entre os 65 e 74 anos (2,52). 

Contudo, em termos médios, esta amostra atribui, numa escala de 5, uma classificação de 

2,97 aos problemas ao nível da aprendizagem. Percebemos que, conforme a idade da 

pessoa aumenta, aumentam também os problemas relacionados com a aprendizagem. É 

expectável que, na população, o valor médio atribuído aos problemas relacionados com a 

aprendizagem, em pessoas com 85 e mais anos de idade, se situe entre 3,46 e 4,05, com 

um grau de confiança de 95%. Por outro lado, e tendo em conta os valores do teste 

Kruskal-Wallis105 podemos referir que, em termos médios, as pessoas com 85 e mais anos 

de idade atribuem mais problemas relacionados com a aprendizagem (570,63), 

comparativamente com os restantes dois grupos etários. Sendo as diferenças encontradas 

estatisticamente significativas, existe pelo menos um grupo etário que atribui mais 

problemas ao nível da aprendizagem (K-W(2)= 59,014; p<.001), o que, neste caso 

concreto, remete para as pessoas com 85 e mais anos de idade. Verificamos ainda que as 

variáveis em análise apresentam uma correlação fraca em sentido direto (Coeficiente Rho 

de Spearman =.255), mas estatisticamente significativa (p<.001). Desta forma, 

encontramos evidências significativas de que a idade da pessoa tem impacto no nível de 

aprendizagem. 

O estado civil relaciona-se com os problemas apresentados ao nível da aprendizagem? 

Com o teste Kruskal-Wallis 106 , observamos que existem diferenças nos problemas 

apresentados ao nível da aprendizagem, de acordo com o estado civil, uma vez que, em 

termos médios, as pessoas que são solteiras atribuem mais problemas ao nível da 

aprendizagem (539,34), sendo as casadas aquelas que menos problemas apresentam em 

relação a este nível (410,98). As ligeiras diferenças encontradas são estatisticamente 

significativas (p<.001), existindo pelo menos um grupo, consoante o estado civil, que 

atribui mais problemas ao nível da aprendizagem (K-W(3)= 37,137; p<.001) do que outros, 

o que, neste caso concreto, e em termos médios, são as pessoas solteiras. Ocorre uma 

relação fraca (Eta =. 207), mas estatisticamente significativa (p<.001). 

                                                           
105 Como referimos na metodologia, utilizamos o K-W: H0: Os três grupos etários têm distribuições idênticas no que se refere aos 

problemas relacionados com a aprendizagem, aplicação de conhecimentos; H1: Existe pelo menos um grupo, cujo nível de 
problemas relacionados com a aprendizagem, aplicação de conhecimentos é diferente dos restantes. 

106 Como referimos na metodologia, utilizamos o K-W: H0: Os quatro estados civis têm distribuições idênticas no que se refere aos 

problemas relacionados com a aprendizagem, aplicação de conhecimentos; H1: Existe pelo menos um grupo, cujo nível de 
problemas relacionados com a aprendizagem, aplicação de conhecimentos é diferente dos restantes. 
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Qual a relação entre a situação financeira (alimentação) e o nível de aprendizagem? 

Procurando dar resposta a esta questão, recorreu-se ao teste T, numa escala de 5 pontos, 

o que nos permitiu perceber que as pessoas que não conseguem satisfazer as necessidades 

de alimentação atribuem, em média, cerca de 3,31 de problemas ao nível de 

aprendizagem, sendo que as que conseguem satisfazer essas mesmas necessidades 

atribuem, em média, 2,84. Esta análise descritiva é confirmada pelo valor do teste (t(878)= 

-3,244; p =.001)107 , podendo ser verificado que existem evidências estatisticamente 

significativas em termos médios entre os dois grupos, levando-nos a rejeitar a H0. 

Concluímos, assim, que existem diferenças estatisticamente significativas ao nível médio 

dos problemas relacionados com a aprendizagem, relativamente à situação financeira para 

fazer face à alimentação, sendo que as pessoas com maiores dificuldades financeiras e 

que não conseguem suprir as necessidades de alimentação apresentam mais problemas ao 

nível da aprendizagem108.  

De que forma a situação financeira (habitação) tem influência no nível de aprendizagem? 

Com recurso ao teste T, numa escala de 5 pontos, verificamos que as pessoas que não 

conseguem satisfazer as necessidades de habitação atribuem em média cerca de 3,15 de 

problemas ao nível da aprendizagem e aquelas que as conseguem satisfazer atribuem, em 

média, 2,87. Esta análise descritiva é confirmada pelo valor do teste (t(872)= -2,005; p 

=.045)109, sendo observadas evidências estatisticamente significativas em termos médios 

entre os dois grupos, o que nos permite rejeitar a H0. Assim, as pessoas que não 

conseguem satisfazer as necessidades de habitação apresentam maior nível de problema 

associado à aprendizagem.  

Qual a relação entre a situação financeira (saúde) e o nível de aprendizagem? Através 

do teste T, numa escala de 5 pontos, verificamos que as pessoas que não conseguem 

satisfazer as necessidades de saúde atribuem, em média, cerca de 3,36 de problemas ao 

nível da aprendizagem e os que conseguem satisfazer essas mesmas necessidades 

atribuem, em média, 2,78. Esta análise descritiva é confirmada pelo valor do teste (t(875)= 

                                                           
107 Cumprem-se os pressupostos da independência e da normalidade (alegando o teorema do limite central), uma vez que ambos os 

grupos são > 30, e o pressuposto da homogeneidade de variâncias (teste F de Levene =.412; p=0.521). 

Hipóteses do teste t: H0: O nível médio de problemas apresentados ao nível da aprendizagem, aplicação de conhecimentos é igual nos 

dois grupos; H1: O nível médio de problemas apresentados ao nível da aprendizagem, aplicação de conhecimentos é diferente nos 
dois grupos. 

108  De notar que ambas as variáveis apresentam uma associação muito fraca (ETA =.109), mas ainda assim estatisticamente 

significativa (p<.001). 
109 Cumprem-se os pressupostos da independência e da normalidade (alegando o teorema do limite central), uma vez que ambos os 

grupos são > 30, e o da homogeneidade de variâncias (teste F de Levene =.089; p=.766). Hipóteses do teste t: H0: O nível médio de 

problemas apresentados ao nível da aprendizagem, aplicação de conhecimentos é igual nos dois grupos; H1: O nível médio de 
problemas apresentados ao nível da aprendizagem, aplicação de conhecimentos é diferente nos dois grupos. 
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-4,535; p<.001),110 existindo evidências estatisticamente significativas em termos médios 

entre os dois grupos, facto que nos permite rejeitar a H0. Concluímos pois que existem 

diferenças estatisticamente significativas ao nível médio dos problemas relacionados com 

a aprendizagem entre as pessoas que têm ou não dificuldades financeiras para suprir 

necessidades relativas à saúde, sendo mais evidente para as que não conseguem satisfazer 

tais necessidades.  

 

6.3.COMPORTAMENTO DE AUTOCUIDADO DAS PESSOAS COM 65 E MAIS 

ANOS DE IDADE 

 

Descrevemos anteriormente um conjunto de conceitos extraídos através da ACP e 

expostos no CSI. De seguida, apresentaremos a sua relação com as necessidades de 

cuidados das pessoas com 65 e mais anos de idade, através da observação do seu 

comportamento de autocuidado. 

 

6.4.RELAÇÃO DOS CONCEITOS APRESENTADOS 

 

Observamos a relação entre os conceitos apresentados através do modelo linear 

automático, segundo o método Forward Stepwise, para um intervalo de confiança de 95% 

com erro máximo admissível de 5%111, apresentando um excelente nível de qualidade e 

explicando 94,9% (ajuste R Square =.949) deste perfil (figura 8). 

 

Figura 8 – Qualidade do modelo 

 

 

                                                           
110 Cumprem-se os pressupostos: da independência e da normalidade (alegando o teorema do limite central), uma vez que ambos os 

grupos são > 30, e o da homogeneidade de variâncias (teste F de Levene =.911; p=.340). Hipóteses do teste t: H0: O nível médio de 

problemas apresentados ao nível da aprendizagem, aplicação de conhecimentos é igual nos dois grupos; H1: O nível médio de 
problemas apresentados ao nível da aprendizagem, aplicação de conhecimentos é diferente nos dois grupos. 

111 As variáveis que agregam o comportamento de autocuidado das pessoas com 65 e mais anos de idade derivam dos resultados da 

ACP, tratando-se de variáveis quantitativas com 5 pontos, numa escala crescente (1. Não há problema: 0-4%; 5. Problema complexo: 
96-100%) (Anexo XIX). 
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Verificamos que, neste modelo, o conceito que mais contribui para a explicação do 

comportamento de autocuidado das pessoas com 65 e mais anos de idade é o autocuidado, 

o qual explica 33%, seguindo-se a aprendizagem, comunicação e funções mentais, com 

um peso de 22%, e a aprendizagem, aplicação de conhecimentos, com cerca de 19%. Os 

conceitos que menos contribuem para este modelo são o tónus muscular e as funções 

relacionadas com o movimento dos membros superiores, explicando apenas 8% e 6%, 

respetivamente (figura 9). 

 

Figura 9 – Nível explicativo dos conceitos no comportamento de autocuidado 

 

 

 

Verificamos ainda que todos os conceitos que compõem o modelo são estatisticamente 

significativos, conforme apresentado na tabela 50. Neste sentido, o modelo, de forma 

global, é estatisticamente significativo (F(12) = 1.152,643;  p<.001), sendo constatada a 

importância do conceito de autocuidado na sua explicação, seguido dos conceitos de: 

aprendizagem, comunicação e funções mentais; aprendizagem, aplicação de 

conhecimentos; funções relacionadas com o movimento dos membros inferiores; tónus 

muscular; funções relacionadas com o movimento dos membros superiores. 
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Tabela 50 – Distribuição dos conceitos pelo comportamento de autocuidado das pessoas 

com 65 e mais anos de idade 
 

Conceitos 
Soma do 
quadrado 

Graus de 
liberdade 

Média 
quadrática 

F Sig. Importância 

Modelo corrigido .345 12 .029 1,152.643 .000  

Autocuidado .027 2 .013 537.843 .000 .328 

Aprendizagem, comunicação e funções 

mentais 
.018 2 .009 360.408 .000 ,220 

Aprendizagem, aplicação de 

conhecimentos 
.015 2 .008 303.598 .000 .185 

Funções relacionadas com o 

movimento dos membros inferiores 
.011 2 .005 210.954 .000 .129 

Tónus muscular .006 2 .003 123.171 .000 .075 

Funções relacionadas com o 

movimento dos membros superiores 
.005 2 .003 101.657 .000 .062 

Residual .018 726 .000    

Total corrigido .363 738     

 

Através desta análise, e de acordo com o M65+Autocuidado, percebemos que o 

comportamento de autocuidado das pessoas com 65 e mais anos de idade é observado 

através das variáveis de resultados que definimos anteriormente: o autocuidado, a 

capacidade funcional (funções relacionadas com o movimento dos membros inferiores, 

funções relacionadas com o movimento dos membros superiores e tónus muscular) e o 

conhecimento (aprendizagem, comunicação e funções mentais e aprendizagem, 

aplicação de conhecimentos). Deste modo, o autocuidado é o conceito com maior 

influência no comportamento das pessoas com 65 e mais anos de idade.  

 

6.5.NECESSIDADES DE AUTOCUIDADO DAS PESSOAS COM 65 E MAIS ANOS 

DE IDADE DA REGIÃO DE ALENTEJO 

 

Definimos, no Capítulo I, as necessidades de cuidados através do continuum de 

funcionalidade proposto pela CIF (2004) e a sua integração no modelo de autocuidado 

proposto por Orem (2001), através da leitura do comportamento de autocuidado. Assim, 

designámos este comportamento como autocuidado na atividade, défice de autocuidado 

terapêutico (moderado) e défice de autocuidado terapêutico (completo e grave). De facto, 

para definirmos as necessidades de cuidados das pessoas com 65 e mais anos de idade, 

optámos pela utilização desta designação e pela ACM112, dado que permite operar com 

múltiplos indicadores, conduzindo-nos à formação de subgrupos distintos através dos 

quais é possível identificar associações, afastamentos e oposições entre variáveis 

                                                           
112 A análise e interpretação desta técnica serão detalhadas no Anexo XX. 
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(Carvalho, 2008). Procedemos assim à leitura dos resultados em duas dimensões, tendo 

em conta que são as que apresentam maior variância explicada113.  

A interpretação e análise dos resultados foram, por sua vez, divididas em duas etapas: na 

primeira etapa, procedemos à seleção dos indicadores que mais contribuem para 

discriminar os objetos em análise 114  em cada dimensão e o valor da consistência 

interna115; a segunda etapa foi dedicada à leitura da projeção gráfica das combinações 

múltiplas estabelecidas.  

Através da leitura das tabelas das quantificações, aferiu-se o tipo de associações bem 

como de oposições existentes entre as diferentes categorias dessas variáveis116. O objetivo 

é poder avaliar como é que cada uma das duas dimensões diferencia o comportamento de 

autocuidado das pessoas com 65 e mais anos de idade (figura 10).  

 

Figura 10 – Configuração das necessidades de autocuidado (ACM) 

 

 

 

O primeiro grupo, o qual designamos como “grupo de autocuidado na atividade”, é 

constituído tendencialmente por pessoas com idades compreendidas entre os 65 e 74 anos 

de idade e que não apresentam problemas ou apresentam problemas ligeiros ao nível dos 

                                                           
113 A percentagem da variância explicada por dimensão pode então ser calculada, sendo que a primeira dimensão explica cerca de 

20,03% [(.433/2,162113)*100] e a segunda, cerca de 10,41% [(.225/2,162)*100], resultando que a percentagem de variância 

explicada por estas duas dimensões, em relação ao modelo, seja cerca de 30,43% [(.658/2,162)*100]. 
114 A seleção das variáveis foi feita tendo como referência o valor da inércia para a 1ª e 2ª dimensões (Dim 1 =.433; Dim 2 =.225).  
115 Verifica-se estarmos perante um valor de consistência aceitável na primeira dimensão (α=.782) e ligeiramente pobre na segunda 

(α=.428). 
116 As oposições são avaliadas a partir das coordenadas com sinais opostos e por sua vez as associações, quando as categorias 

apresentam coordenadas com o mesmo sinal. 
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conceitos de: autocuidado; aprendizagem, aplicação de conhecimentos; aprendizagem, 

comunicação e funções mentais; funções relacionadas com o movimento dos membros 

inferiores e superiores; tónus muscular. 

Em oposição, o segundo grupo, designado por “grupo de défice de autocuidado 

terapêutico (moderado)”, compreende pessoas com 75 e mais anos de idade que 

apresentam problemas moderados ao nível dos conceitos de autocuidado; funções 

relacionadas com os membros inferiores e superiores; tónus muscular; aprendizagem, 

comunicação e funções mentais; aprendizagem, aplicação de conhecimentos. 

Em afastamento, mas sem oposição, encontramos as pessoas pertencentes ao terceiro 

grupo denominado de “grupo de défice de autocuidado terapêutico (completo e grave)”, 

que apresentam problemas graves/completos ao nível dos conceitos de: autocuidado; 

funções relacionadas com os membros inferiores e superiores; tónus muscular; 

aprendizagem, comunicação e funções mentais. Este grupo é constituído tendencialmente 

por pessoas com 75 e mais anos de idade e compreende maior percentagem de pessoas 

com 85 e mais anos de idade, se comparado com os outros grupos. 

Utilizando os planos da ACM, aplicámos uma análise de clusters a fim de 

operacionalizarmos, em tipos, os grupos cujas configurações foram delineadas nos planos 

anteriores. Para este efeito, foi utilizado o método exploratório não-hierárquico de 

agrupamento de clusters 117 , dado estarmos em condições de indicar previamente o 

número de clusters pretendido e ainda de utilizarmos a configuração topológica. 

Objetivamente, pretende-se que a pertença de cada caso seja otimizada a um dos três 

clusters pré-definidos, isto é, os elementos deverão ser o mais semelhante possível dentro 

de cada grupo e o mais diferente possível de elementos de outros grupos (Reis, 1997). 

Com o intuito de verificarmos que a solução apontada pelo plano da ACM (3 grupos) é 

válida, realizámos primeiramente uma análise de clusters hierárquica (Analyze-Classify-

Hierarquical Cluster), utilizando o critério de agregação (Ward’s method), a partir da 

qual, e utilizando os últimos 30 coeficientes de fusão, construímos o gráfico 11 que nos 

permite visualizar as distâncias entre os coeficientes de fusão. 

 

 

 

 

                                                           
117 Método não-hierárquico adequado para bases de dados de dimensão moderada: variáveis quantitativas; definição prévia, pelo 

investigador, do número de clusters. Este é o método mais frequente constante na maioria do software estatístico. 
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Gráfico 11 – Coeficiente de Fusão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como pode ser observado, registam-se declives acentuados até à solução com três 

clusters/grupos, validando portanto a solução apontada pelo plano da ACM descrita 

anteriormente. Concluído este passo prévio, e retomando o nosso método exploratório 

não-hierárquico de agrupamento de clusters, obtivemos então a seguinte partição: Cluster 

1 – 5,8% (n=54); Cluster 2 – 73,1% (n=681); Cluster 3 – 21,1% (n=196). 

Por sua vez, analisando a média de cada object score das duas dimensões do plano ACM 

em cada um dos clusters, verifica-se que o cluster 1 remete para as pessoas do grupo 

“défice de autocuidado terapêutico (completo e grave)”, dado as suas médias serem ambas 

negativas (Dim1=-2,71; Dim2=-2,17), enquanto os clusters 2 e 3 compreendem as pessoas 

dos grupos “autocuidado na atividade” e “défice de autocuidado terapêutico (moderado)”, 

respetivamente, ao nível dos conceitos observados. Por sua vez, tendo em conta os valores 

de variabilidade (Cluster Mean Square), verifica-se que o object score da Dimensão 1 

será o responsável pela divisão dos clusters, discriminando-os bastante 

(Dim1=F(2)=1109,010; p<.001; Dim2=F(2)=928,184; p<.001), sendo que, por outro 

lado, estamos em presença de clusters/grupos com diferenças estatisticamente 

significativas entre si (p=.000).  
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Tabela 51 – Caracterização dos clusters 

Conceitos 

Tipologia 

Tipo 1 (cluster 1) Tipo 2 (cluster 2) Tipo 3 (cluster 3) 

n % n % n % 

Autocuidado 

Autocuidado na atividade 8 17,8% 586 99,7% 94 54,3% 

Défice (moderado) 0 0,0% 2 0,3% 72 41,7% 

Défice (completo e grave) 37 82,2% 0 0,0% 7 4,0% 

TOTAL 45 100,0% 588 100,0% 173 100,0% 

Aprendizagem, 

comunicação e 

funções mentais 

Autocuidado na atividade 8 17,8% 600 94,9% 93 54,1% 

Défice (moderado) 7 15,5% 22 3,5% 74 43,0% 

Défice (completo e grave) 30 66,7% 10 1,6% 5 2,9% 

TOTAL 45 100,0% 632 100,0% 172 100,0% 

Funções 
relacionadas com 

o movimento dos 

membros 
inferiores 

Autocuidado na atividade 5 9,3% 623 92,2% 64 34,8% 

Défice (moderado) 4 7,4% 0 0,0% 74 40,2% 

Défice (completo e grave) 45 83,3% 53 7,8% 46 25,0% 

TOTAL 54 100,0% 676 100,0% 184 100,0% 

Funções 

relacionadas com 
o movimento dos 

membros 

superiores 

Autocuidado na atividade 20 40,8% 628 96,8% 134 77,0% 

Défice (moderado) 5 10,2% 19 2,9% 31 17,8% 

Défice (completo e grave) 24 49,0% 2 0,3% 9 5,2% 

TOTAL 49 100,0% 649 100,0% 174 100,0% 

Tónus muscular 

Autocuidado na atividade 9 16,6% 600 88,8% 79 42,9% 

Défice (moderado) 15 27,8% 32 4,7% 75 40,8% 

Défice (completo e grave) 30 55,6% 44 6,5% 30 16,3% 

TOTAL 54 100,0% 676 100,0% 184 100,0% 

Aprendizagem, 
aplicação de 

conhecimentos 

Autocuidado na atividade 1 2,0% 307 46,0% 14 7,7% 

Défice (moderado) 6 12,0% 111 16,6% 21 11,5% 

Défice (completo e grave) 43 86,0% 250 37,4% 147 80,8% 

TOTAL 50 100,0% 668 100,0% 182 100,0% 

Grupo etário 

65 a 74 anos  12 22,3% 362 53,2% 26 13,2% 

75 a 84 anos 22 40,7% 276 40,5% 124 63,3% 

85 e mais anos 20 37,0% 43 6,3% 46 23,5% 

TOTAL 54 100,0% 681 100,0% 196 100,0% 

 

De acordo com a tabela 51, o grupo/cluster 1 é composto, em boa medida, por pessoas 

com idade compreendida entre os 75 e 84 anos de idade (40,7%) e pessoas com mais de 

85 anos de idade (37%) que apresentam défice de autocuidado terapêutico (completo e 

grave) ao nível dos conceitos de autocuidado; aprendizagem, comunicação e funções 

mentais; funções relacionadas com o movimento dos membros inferiores e superiores; 

tónus muscular e aprendizagem, aplicação de conhecimentos.  

O grupo/cluster 2 é constituído por pessoas com idade compreendida entre os 65 e 74 

anos de idade (53,2%) e 75 e 84 anos de idade (40,5%) que apresentam autocuidado na 

atividade ao nível dos conceitos de autocuidado; aprendizagem, comunicação e funções 

mentais; funções relacionadas com o movimento dos membros inferiores e superiores; 

tónus muscular e aprendizagem, aplicação de conhecimentos.  

Finalmente, o grupo/cluster 3 é composto maioritariamente por pessoas com 75 e mais 

anos de idade (63,3%), com défice de autocuidado terapêutico (completo e grave) ao 

nível do conceito de aprendizagem, aplicação de conhecimentos. Neste grupo/cluster, 
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observamos ainda pessoas com défice de autocuidado terapêutico (moderado) ao nível 

dos conceitos de aprendizagem, comunicação e funções mentais; funções relacionadas 

com o movimento dos membros inferiores e superiores e do tónus muscular.  

No sentido de verificarmos graficamente esta classificação, procedemos à projeção dos 

três clusters no plano da ACM, cuja configuração já nos tinha sugerido os três grupos 

designados anteriormente. A figura 11 permite-nos verificar que a posição que cada 

cluster veio ocupar está inserida em cada subgrupo de categorias que identificam o 

comportamento de autocuidado das pessoas com 65 e mais anos de idade, autocuidado 

na atividade, défice de autocuidado terapêutico (moderado) e défice de autocuidado 

terapêutico (completo e grave), caracterizando, desta forma, as necessidades de 

intervenção dos sistemas de enfermagem (Orem, 2001). 

 

Figura 11 – Configuração do comportamento de autocuidado das pessoas com 65 e mais 

anos de idade (tipologia) 

 

 

Para calcular as necessidades de cuidado através dos scores totais relativos aos conceitos 

em estudo, recodificámos os itens de resposta a cada pergunta, passando de uma 

pontuação de 1 a 5 para uma pontuação de 0 a 4 (conforme propõe a CIF para o somatório 

dos scores), o que resultou na pontuação dos somatórios das variáveis que constituem a 

ACP deste estudo, de 0 a 120 pontos, para o conjunto dos 30 itens considerados. De 

seguida, agrupámos os itens conforme cada um dos conceitos, através do seu somatório 

(autocuidado; aprendizagem, comunicação e funções mentais; funções relacionadas com 
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o movimento dos membros superiores; funções relacionadas com o movimento dos 

membros inferiores; tónus muscular; aprendizagem, aplicação de conhecimentos). 

Posteriormente, cada um destes conceitos agrupados foi dividido pelos sujeitos válidos 

observados (autocuidado/806; aprendizagem, comunicação e funções mentais/849; 

funções relacionadas com o movimento dos membros inferiores/914; funções 

relacionadas com o movimento dos membros superiores/872; tónus muscular/914; 

aprendizagem, aplicação de conhecimentos/900). Por fim, os dados observados foram 

lidos com a redução da escala de 0 a 120 pontos para uma escala de 0 a 100 pontos, de 

forma proporcional, o que permite uma leitura ao nível da escala proposta pela CIF e do 

M65+Autocuidado: autocuidado na atividade (0-24%); défice de autocuidado 

terapêutico (moderado) (25-49%); défice de autocuidado (completo e grave) (50-100%). 

 

Gráfico 12 – Comportamento de autocuidado, pessoas com 65 e mais anos de idade 

 

 

O gráfico 12 explana os dados apresentados anteriormente, em que existe um aumento 

das necessidades de cuidados, pelo comportamento de autocuidado, em termos médios, à 

medida que avançamos nos grupos etários. No grupo etário dos 65 aos 74 anos de idade, 

observamos um score de 10,28%, o que corresponde à necessidade de cuidados ao nível 

do autocuidado na atividade. Observamos nas pessoas dos 75 aos 84 anos de idade um 

score mais elevado, de 17,6%, que ainda corresponde às necessidades de cuidados do 

grupo etário anterior. Por fim, verificamos um score de 32,68% no grupo etário dos 85 e 

mais anos de idade, o qual representa maior necessidade de cuidados ao nível do défice 

de autocuidado terapêutico (moderado). 
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7. ESTUDO II – NECESSIDADES DE CUIDADOS DE 

ENFERMAGEM: VÁRIOS CONTEXTOS 
 

De acordo com Orem (2001), observam-se diferentes necessidades de cuidados de 

enfermagem em diversos contextos onde a pessoa está inserida. Deste modo, o Estudo II 

permitiu-nos selecionar os códigos da CIF que integram o ENCS e definir necessidades 

de cuidados de enfermagem em diferentes locais. 

Como referimos anteriormente, decidimos aplicar o instrumento criado a uma amostra 

intencional de 427 pessoas de 65 e mais anos de idade, distribuídos por contextos de 

cuidados com diversas características. Assim, selecionámos a ECCI do Alentejo Litoral 

(180 pessoas, a ECCI de Odivelas (95 pessoas), a UCC do Redondo (69 pessoas) e o Lar 

de Idosos (83 pessoas). 

Nestes contextos, foram selecionadas as pessoas que se mostraram disponíveis para 

responder ao questionário, num determinado período de tempo. 

As características da amostra são as constantes na tabela 52. Pela sua análise, podemos 

constatar que o sexo feminino predomina em todos os contextos considerados, sendo 

porém esse predomínio mais acentuado no Lar de Idosos dos SAMS. 

A média de idades é próxima dos 80 anos em todos os contextos, destacando-se 

ligeiramente a UCC de Redondo com uma média de 75,7 anos e o Lar de Idosos dos 

SAMS com uma média de idades de 83,5 anos. 

 

Tabela 52 – Caracterização sociodemográfica da amostra, Estudo II 

Contexto de cuidados 

Sexo Idade 
TOTAL 

Feminino Masculino 
Média Moda 

n % n % n % 

ECCI Alentejo Litoral 94 52% 86 48% 79,59 65 180 42,1% 

ECCI Odivelas 60 63,2% 35 36,8% 80,34 78 95 22,2% 

UCC Redondo 48 69,6% 21 30,4% 75,7 80 69 16,3% 

Lar de Idosos dos SAMS 61 73,5% 22 26,5% 83,5 80 83 19,4% 

TOTAL 427 100% 

 

7.1. ANÁLISE DAS VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

A subamostra da ECCI da região do Alentejo Litoral118 é constituída por 180 pessoas de 

ambos os sexos que recorrem aos seus serviços, com idades compreendidas entre os 65 

anos e os 97 anos de idade (minimum = 65; maximum = 97). Existe uma diferença de 32 

                                                           
118 Anexo XXI. 



137 

 

anos entre o valor mais elevado e o mais baixo da variável (range = 32). Observa-se ainda 

que a dispersão, em termos médios, relativamente à média é de 8,29 anos (std.deviation). 

A maioria das pessoas (mode) está posicionada no escalão etário dos 75 anos a 84 anos 

(42,8%), seguindo-se as pessoas com 85 e mais anos (30,9%). As pessoas com idades 

entre os 65 e 74 anos representam 26,3% da subamostra. Nesta subamostra, a maioria das 

pessoas é do sexo masculino (52%) (mode), sendo 48% do sexo feminino.  

A grande maioria das pessoas detém o estado civil de casado (51,9%) (mode), 32,7% das 

pessoas são viúvas, 13% solteiras e apenas 2,4% são divorciadas. Em termos de IMC, a 

maioria das pessoas (50,7%) apresenta valores de sobrepeso, 37,7% das pessoas 

encontram-se num peso considerado saudável e 11,6% têm peso considerado baixo.  

Constatamos também que a grande maioria (61,6%) das pessoas frequentou o ensino, 

enquanto 38,4% refere que não o frequentou. Finalmente, para esta subamostra, 

observamos que cerca de 65,4% das pessoas sabem ler e apenas cerca de 34,6% referem 

que não sabem ler. Poder-se-á, deste modo, retirar a ilação de que, independentemente de 

não estarmos em presença de uma subamostra bastante escolarizada, a maioria das 

pessoas é alfabetizada.  

 

Na ECCI de Odivelas119, a subamostra foi constituída por 95 pessoas de ambos os sexos 

que recorrem aos seus serviços, tendo idades compreendidas entre os 65 anos e os 97 anos 

de idade (minimum = 65; maximum = 97). Existe uma diferença de 32 anos entre o valor 

mais elevado e o mais baixo da variável (range = 32). Em termos médios, a idade situa-

se nos 80,34 anos. Observa-se ainda que a dispersão, em termos médios, relativamente à 

média é de 8,53 anos (std.deviation). A maioria das pessoas (mode) está posicionada no 

escalão etário dos mais idosos, 85 e mais anos (37,6%), seguindo-se as pessoas com 75 a 

84 anos de idade (35,5%). As pessoas com idades compreendidas entre os 65 e 74 anos 

representam 26,9% da subamostra. A maioria das pessoas é do sexo feminino (63,2%) 

(mode), sendo que 36,8% pessoas são do sexo masculino. A maioria das pessoas detém o 

estado civil de viuvez (49,60%) (mode), 41,60% das pessoas são casadas, 5,60% solteiras 

e apenas 3,20% divorciadas. Em termos de IMC, a maioria das pessoas (63%) apresenta 

valores de sobrepeso, enquanto 34,3% se encontram com num peso considerado saudável. 

Apenas cerca de 2,70% apresentam um IMC de baixo peso. Constatamos que a 

esmagadora maioria (65,20%) das pessoas frequentaram o ensino, sendo que 34,80% 

                                                           
119 Anexo XXII. 
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referem que não o frequentaram. Observamos ainda que cerca de 78,30% das pessoas 

sabem ler, enquanto cerca de 21,70% referem que não sabem ler. Poder-se-á, assim, 

retirar a ilação de que, independentemente de não estarmos em presença de uma 

subamostra bastante escolarizada, a maioria das pessoas é alfabetizada.  

 

No Lar de Idosos dos SAMS120, a subamostra é constituída por 83 pessoas de ambos os 

sexos, tendo idades compreendidas entre os 65 anos e os 98 anos de idade (minimum = 

65; maximum = 98). Existe uma diferença de 33 anos entre o valor mais elevado e o mais 

baixo da variável (range = 33). Verifica-se também que a dispersão, em termos médios, 

relativamente à média é de 5,90 anos (std.deviation). A maioria das pessoas está 

posicionada no escalão etário dos 75 aos 84 anos (47%), seguindo-se as com mais de 85 

anos (45,8%). As pessoas com idade compreendida entre os 65 e 74 anos têm uma 

expressão residual de 7,2%. A maioria das pessoas é do sexo feminino (73,5%) (mode), 

sendo que 26,5% correspondem ao sexo masculino. A maioria das pessoas detém o estado 

civil de viuvez (62,3%) (mode), 28,6% são casadas, 6,5% estão divorciadas e apenas 2,6% 

são solteiras. Em termos de IMC, a maioria das pessoas (46,7%) apresenta valores de 

sobrepeso e observamos 46,8% das pessoas com padrão de peso considerado saudável. 

Apenas cerca de 6,5% apresentam um IMC de baixo peso. Verificamos que a esmagadora 

maioria (98,6%) das pessoas frequentou o ensino e apenas 1,4% referem que não o 

frequentaram. Constatamos que a totalidade das pessoas (100%) sabe ler. Poder-se-á, 

desta forma, retirar a ilação de estarmos em presença de uma subamostra bastante 

escolarizada, sendo a totalidade das pessoas alfabetizada.  

 

A subamostra da UCC do Redondo121 é constituída por 69 pessoas de ambos os sexos que 

recorrem a estes serviços. As pessoas têm idades compreendidas entre os 65 anos e os 91 

anos de idade (minimum = 65; maximum = 91). Existe uma diferença de 26 anos entre o 

valor mais elevado e o mais baixo da variável (range = 26). Em termos médios, a idade 

situa-se nos 75,7 anos. Acrescente-se ainda que a dispersão, em termos médios, 

relativamente à média é de 6,21 anos (std.deviation). A maioria das pessoas está 

posicionada no escalão etário dos 75 aos 84 anos (49,3%), seguindo-se as pessoas com 

65 a 74 anos (44,9%). As pessoas com mais de 85 anos têm um peso residual de 5,8%. 

Nesta subamostra a maioria das pessoas é do sexo feminino (69,6%) (mode), sendo que 

                                                           
120 Anexo XXIII. 
121 Anexo XXIV. 
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30,4% correspondem ao sexo masculino. A maioria das pessoas detém o estado civil de 

casado (69,6%) (mode), 26,1% das pessoas são viúvas e apenas 4,3% são solteiras. Em 

termos de IMC, a maioria das pessoas (87%) apresenta valores de sobrepeso, sendo que 

11,6% se encontram com um peso considerado saudável. Apenas cerca de 1,4% 

apresentam um IMC de baixo peso. Verificamos que a maioria (62,3%) das pessoas 

frequentou o ensino, enquanto 37,7% referem que não o frequentaram. Constatamos ainda 

que a maioria, cerca de 72,5% das pessoas, sabe ler, enquanto cerca de 27,5% referem 

que não sabem ler. Poder-se-á, assim, retirar a ilação de que, independentemente de não 

estarmos em presença de uma subamostra bastante escolarizada, a maioria das pessoas é 

alfabetizada. 

Podemos observar as características sociodemográficas da população deste estudo de 

forma sintetizada na tabela 53. 

 

Tabela 53 – Características sociodemográficas, Estudo II 

n = 427 
Lar de Idosos dos 

SAMS n=83 

ECCI de 

Odivelas n=95 

UCC do Redondo 

n=69 

ECCI da região do 

Alentejo Litoral 

n=180 

Idade 

65–74 7,20% 26,90% 44,90% 26,30% 

75–84 47,00% 35,50% 49,30% 42,80% 

85 e mais anos 45,80% 37,60% 5,80% 30,90% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Sexo 
Masculino 26,50% 36,80% 30,40% 52,00% 

Feminino 73,50% 63,20% 69,60% 48,00% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Estado civil 

Solteiro 2,60% 5,60% 4,30% 13,00% 

Casado 28,60% 41,60% 69,60% 51,90% 

Viúvo 62,30% 49,60% 26,10% 32,70% 

Divorciado 6,50% 3,20% 0% 2,40% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

IMC 

Baixo peso 6,50% 2,70% 1,40% 11,60% 

Saudável 46,80% 34,30% 11,60% 37,70% 

Sobrepeso 46,70% 63,00% 87,00% 50,70% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Frequência de 

ensino 

Não frequentou  1,40% 34,80% 37,70% 38,40% 

Frequentou  98,60% 65,20% 62,30% 61,60% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Não sabe ler 0% 21,70% 27,50% 34,60% 

Sabe ler 100% 78,30% 72,50% 65,40% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

 

Verificamos ainda que existe uma ligeira diferenciação em relação às principais áreas de 

diagnóstico médico subjacente à intervenção, segundo a localização da unidade de 

cuidados. Assim, no que concerne ao Lar de Idosos dos SAMS bem como à ECCI de 
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Odivelas, as principais áreas de diagnóstico médico que levaram à intervenção 

relacionaram-se com doenças do aparelho circulatório e do sistema osteomuscular. Por 

sua vez, na UCC do Redondo, a principal área remete para doenças do sistema 

osteomuscular e doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas. Finalmente, na ECCI da 

região do Alentejo Litoral, as principais áreas de diagnóstico médico observadas resultam 

em doenças do aparelho circulatório e do sistema nervoso. Após esta análise descritiva, e 

com o intuito de se verificar a existência ou não de associação entre as duas varáveis em 

apreço, aplicou-se o teste de Coeficiente V de Cramer. Os dados apurados permitem 

concluir que existe uma relação fraca (.297), mas estatisticamente significativa (p<.001) 

entre a principal área de diagnóstico médico que levou à intervenção e a localidade da 

unidade de cuidados. 

 

7.2. ANÁLISE DA SENSIBILIDADE, FIDELIDADE E VALIDADE DO ENCS 

 

Dos 31 códigos da CIF selecionados para o ENCS, apenas 25 constituem o instrumento 

final, o que corresponde aos que possuem comunalidades superiores a .5, tendo os 

restantes 6 códigos sido eliminados desta análise. A resposta a cada um dos itens é feita 

segundo uma escala tipo Likert com 5 pontos (1. NÃO há problema: 0-4%; 2. Problema 

LIGEIRO: 5-24%; 3. Problema MODERADO: 25-49%; 4. Problema GRAVE: 50-95%; 

5. Problema COMPLETO: 96-100%), tal como proposto pela CIF. O instrumento permite 

a avaliação de quatro conceitos extraídos da análise da ACP122, segundo o critério de 

Kaiser, para uma dimensão de 427 pessoas: autocuidado, aprendizagem e funções 

mentais, comunicação e relação com amigos e cuidadores. 

 

Análise de Sensibilidade 

Testou-se a normalidade da distribuição dos quatro conceitos extraídos da ACP, bem 

como o Total Global, através do teste Kolmogorov-Smirnov (K-S). Ao analisarmos a 

assimetria das distribuições, observamos que todos os conceitos bem como o Total Global 

apresentam uma distribuição assimétrica positiva, tendo portanto um enviesamento à 

esquerda da distribuição. Quanto à análise do achatamento, verificamos que tanto os 

                                                           
122 Técnica de redução de dados que procura, a partir de um conjunto inicial de variáveis (correlacionadas entre si), identificar um 

conjunto menor de variáveis hipotéticas (não correlacionadas entre si), sem que tal acarrete perdas de informação. Esta ACP, com 
rotação varimax, resultou numa matriz de adequabilidade muito boa (KMO =.947), com Teste de Bartlett (X2

(300) = 11131,28, 

p<.001), mostrando-nos que a matriz das correlações não é uma matriz de identidade, uma vez que a significância é < 5%. Assim, 

e tendo em conta a análise de ambos os testes, concluímos que estamos em condições adequadas para a prossecução da análise 
fatorial. Toda a análise referente a este capítulo encontra-se no Anexo XXV. 
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conceitos quanto o Total Global apresentam uma distribuição platicúrtica com curva 

achatada, pouco delgada e com caudas pesadas, resultante do tipo de amostra de 

conveniência que utilizámos neste estudo. A tabela 54 resume os dados relativos à análise 

de sensibilidade. 

 

Tabela 54 – Valores do Teste K-S, Assimetria, Curtose e estatísticas descritivas 

Conceito K-S e P 
Coef. 

Assimetria 

Coef. 

Curtose 
Média D.P. Mediana Moda 

Conceito 1 – Autocuidado 
K-S=2,327, 

p=.000 
.122 -1,443 2,95 1,393 2,92 5 

Conceito 2 – Aprendizagem e 

funções mentais 

K-S=3,527, 

p=.000 
.797 -.737 2,37 1,280 2,00 1 

Conceito 3 – Comunicação 
K-S=4,874, 

p=.000 
1,153 -.072 2,01 1,307 1,25 1 

Conceito 4 – Relação com amigos 

e cuidadores 

K-S=2,155, 

p=.000 
.162 -1,009 2,25 .875 2,33 1 

Global 
K-S=1,643, 

p=.009 
.407 -.984 2,59 1,076 2,44 2,24 

 

Análise de Fidelidade 

A fidelidade da escala foi determinada pelo método alpha de Cronbach19. Foi calculada 

a consistência interna para a globalidade da escala e, seguidamente, para cada um dos 

seus conceitos constituintes. O alpha Global (para os 25 itens) foi de .963, demonstrando 

uma excelente consistência interna. Foram também calculados os alphas para os quatro 

conceitos extraídos da ACP, sendo o Conceito 1, Autocuidado, aquele que apresenta um 

alpha mais elevado (α =.976), demonstrando pois uma excelente consistência interna. Os 

Conceitos 2 e 3, Aprendizagem e funções mentais e Comunicação (α =.942 e α =.948, 

respetivamente) apresentam uma boa consistência interna, enquanto o Conceito 4, 

Relação com amigos e cuidadores (α  =.624), demonstra uma consistência de valor 

aceitável (tabela 55).  

 

Tabela 55 – Coeficientes alpha para a escala e por conceito 
Conceitos N.º Itens Alpha de Cronbach 

Autocuidado 12 .976 

Aprendizagem e funções mentais 6 .942 

Comunicação 4 .948 

Relação com amigos e cuidadores 3 .624 

GLOBAL 25 .963 

 

Análise de Validade 

A seleção dos conceitos foi feita tendo em conta o valor próprio superior à unidade, isto 

é, cada valor próprio quantifica a parte da variância (do total das variáveis) que é 

explicada por cada um dos conceitos. Contudo, segundo o critério do Scree Test (análise 
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do Scree Plot), poder-se-iam extrair 5 conceitos, uma vez que é aceitável extrair 

componentes até ao ponto em que a linha (curva) do gráfico tende a ficar paralela ao eixo 

horizontal. Não obstante, foram quatro os conceitos extraídos que explicam 80,25% da 

variância total, tendo sido os mesmos construídos com um peso superior a .5. No 

pressuposto de que, quanto maior a percentagem de variância explicada, maior a 

diferenciação, estes quatro conceitos têm associado um grau de importância decrescente 

relativamente ao comportamento de autocuidado das pessoas observadas (tabela 56).  

 

Tabela 56 – ENCS, via análise fatorial de componentes principais 

INDICADORES 

CONCEITOS 

h2 
Autocuidado 

Aprendizagem e 

funções mentais 
Comunicação 

Relação com 

amigos e 

cuidadores 

Lavar-se (d510) ,901 ,211 ,154 ,083 ,886 

Vestir-se (d540) ,894 ,198 ,263 ,106 ,918 

Cuidar de partes do corpo d520 ,884 ,230 ,221 ,028 ,884 

Deslocar-se utilizando algum tipo de 

equipamento (d465) 
,871 ,157 ,193 ,096 ,830 

Andar (d450) ,849 ,195 ,187 ,088 ,801 

Realizar a rotina diária (d230) ,839 ,240 ,296 ,146 ,871 

Manter a posição do corpo (d415) ,803 ,142 ,374 ,163 ,831 

Mudar a posição básica do corpo 

(d410) 
,779 ,126 ,361 ,122 ,768 

Cuidados relacionados com os 

processos de excreção (d530) 
,736 ,264 ,402 ,066 ,777 

Utilização da mão e do braço (d445) ,685 ,168 ,502 ,127 ,765 

Beber (d560) ,673 ,270 ,591 -,014 ,875 

Comer d550 ,643 ,255 ,633 ,017 ,879 

Funções emocionais (b152) ,163 ,869 ,285 ,039 ,865 

Funções da orientação (b114) ,217 ,861 ,312 -,019 ,885 

Funções da atenção (b140) ,243 ,859 ,282 ,008 ,877 

Funções da memória (b144) ,185 ,842 ,164 ,048 ,773 

Funções da consciência (b110) ,289 ,772 ,337 ,017 ,794 

Funções cognitivas de nível superior 

(b164) 
,125 ,768 ,086 ,061 ,616 

Falar (d330) ,333 ,379 ,812 ,030 ,915 

Conversação (d350) ,345 ,403 ,795 ,052 ,917 

Comunicar e receber mensagens orais 
(d310) 

,354 
 

,428 
 

,757 

 

,080 
 

,887 

Relacionamentos familiares (d760) ,213 ,246 ,720 ,140 ,643 

Prestadores de cuidados pessoais e 

assistentes pessoais (e340) 
-,085 ,063 ,021 ,784 ,626 

Profissionais de saúde (e355) ,195 -,092 ,098 ,763 ,638 

Amigos (e320) ,334 ,129 ,077 ,638 ,541 

Alpha de Cronbach ,976 ,942 ,948 ,624  

Kaiser- Meyer-Olkin  ,948 ,918 ,850 ,627  

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-
Square 

6949,813 2586,864 2175,781 123,511  

df 66 15 6 3  

Sig. .000 .000 .000 .000  

 

Total 8,207 5,237 4,859 1,760  

% Variância 

explicada 
32,827 20,946 19,437 7,042  

"Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization."     

a. Rotation converged in 6 interactions.     
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O primeiro conceito está genericamente associado a elementos que englobam aspetos 

funcionais relacionados com os cuidados pessoais, pelo que tomou a designação de 

autocuidado, explicando uma maior percentagem da variância total (32,827%). Tendo 

sido verificado um valor de KMO =.948, a recomendação face à análise fatorial é muito 

boa. O teste de esfericidade de Bartlett's apresenta um p<.001, pelo que rejeitamos a 

hipótese nula e concluímos que as variáveis estão correlacionadas significativamente. 

Observamos ainda que os doze indicadores que compõem este conceito apresentam uma 

excelente consistência interna, medição feita através do alpha de Cronbach (α =.976). 

O segundo conceito é constituído por elementos que remetem para a orientação, atenção, 

memória e consciência, tendo sido adotada a designação de aprendizagem e funções 

mentais, a qual explica 20,946% da variância total. De acordo com os testes aplicados, 

podemos afirmar que a recomendação face à análise fatorial é muito boa (KMO =.918), 

que as variáveis estão correlacionadas significativamente (teste de esfericidade de 

Bartlett's com p<.001) e que os seis indicadores que compõem este conceito apresentam 

uma excelente consistência interna (α =.942). Cumulativamente, os primeiros dois 

conceitos explicam 53,78% da variância total. 

O terceiro conceito foi designado como comunicação, dado que engloba elementos 

relacionados com o diálogo, nomeadamente falar e conversar, explicando 

aproximadamente 19,437% da variância total. De acordo com os testes aplicados, 

podemos afirmar que a recomendação face à análise fatorial é muito boa (KMO =.850), 

que as variáveis estão correlacionadas significativamente (teste de esfericidade de 

Bartlett's com p<.001) e que os quatro indicadores que compõem este conceito 

apresentam uma excelente consistência interna (α =.948). Cumulativamente, os três 

primeiros conceitos explicam 73,21% da variância total. 

Finalmente, o quarto conceito está associado a aspetos relacionados com os prestadores 

de cuidados pessoais e amigos, pelo que foi adotada a designação relação com amigos e 

cuidadores, explicando 7,042% da variância total. De acordo com os testes aplicados, 

podemos afirmar que a recomendação face à análise fatorial é muito boa (KMO =.627), 

que as variáveis estão correlacionadas significativamente (teste de esfericidade de 

Bartlett's com p<.001) e que os três indicadores que compõem este conceito apresentam 

uma consistência interna aceitável (α =.624). Cumulativamente, os quatro conceitos 

explicam 80,252% da variância total. 
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Esta análise vem demonstrar-nos que os aspetos relacionados com o conceito de 

autocuidado destacam-se dos demais, sendo aqueles que mais se evidenciam no 

comportamento das pessoas observadas. 

No sentido de complementarmos a análise feita anteriormente, analisando a matriz das 

correlações, a qual mede a associação linear entre as variáveis através do Coeficiente de 

Pearson, e considerando ainda que as correlações significativas ao nível de significância 

de 5% devem ter uma probabilidade inferior a .05/300 =.000166123, pode então referir-se 

que praticamente todas as variáveis pertencentes às dimensões extraídas da ACP 

apresentam relações significativas (p<.001): as variáveis que fazem parte da dimensão de 

autocuidado apresentam entre si associações fortes a muito fortes, uma vez que estão 

patentes coeficientes que variam entre .7 a .9; as variáveis que constituem a dimensão 

referente à aprendizagem e funções mentais, bem como aquelas que remetem para a 

comunicação, apresentam entre si associações moderadas a muito fortes, com 

coeficientes entre .5 a .9. É possível, de igual forma, detetar-se uma associação muito 

forte entre algumas variáveis pertencentes a outras dimensões: “Beber” com 

“Conversação” (r=.819; p<.001); “Beber” com “Falar” (r=.811; p<.001); “Comer” com 

“Falar” (r=.800; p<.001). Toda esta análise reforça a consistência interna e ao mesmo 

tempo relacional entre as variáveis que compõem os conceitos. 

 

7.2.1. Conceito de autocuidado124 

 

O conceito de autocuidado no ENCS é constituído por doze indicadores com escala tipo 

Likert com 5 pontos (1. Não há problema: 0-4%; 2. Problema ligeiro: 5-24%; 3. Problema 

moderado: 25-49%; 4. Problema grave: 50-95%; 5. Problema completo: 96-100%) (tabela 

57). As hipóteses de resposta deste conceito, tendo em conta o M65+Autocuidado, foram 

recodificadas em três categorias: autocuidado na atividade, défice de autocuidado 

terapêutico (moderado), défice de autocuidado terapêutico (completo e grave). 

 

Tabela 57 – Indicadores que constituem o conceito de autocuidado, ENCS 
Indicadores de avaliação 

Conceito de autocuidado 

Lavar-se (d510); vestir-se (d540); cuidar de partes do corpo (d520); deslocar-se utilizando algum 

tipo de equipamento (d465); andar (d450); realizar a rotina diária (d230); manter a posição do corpo 

(d415); mudar a posição básica do corpo (d410); cuidados relacionados com os processos de 
excreção (d530); utilização da mão e do braço (d445); beber (d560); comer (d550). 

                                                           
123 As vinte e cinco variáveis geram 300 correlações [(25 x 25) – 25] / 2, onde 25 x 25 representa o número de elementos da matriz 

das correlações, à que se reduzem os 25 elementos da diagonal (variâncias), dividindo o total anterior por 2, visto a matriz ser 

simétrica. 
124 Anexo XXVI. 
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Na ECCI da região do Alentejo Litoral, 74,1% das pessoas apresentam défice de 

autocuidado terapêutico (completo e grave) e 20,5%, défice de autocuidado terapêutico 

(moderado); na ECCI de Odivelas 56,5% das pessoas apresentam défice de autocuidado 

terapêutico (completo e grave); no Lar de Idosos dos SAMS 54,8% das pessoas 

apresentam autocuidado na atividade e na UCC do Redondo, para a mesma categoria, 

esta percentagem é de 97,1% (tabela 58). A menor percentagem de pessoas com 

autocuidado na atividade observa-se na ECCI da região do Alentejo Litoral (5,4%), onde 

também percebemos a maior percentagem de pessoas (74,1%) com défice de autocuidado 

terapêutico (completo e grave). 

 

Tabela 58 – Descrição do conceito de autocuidado nos vários contextos 

 
ECCI da região do 

Alentejo Litoral 

ECCI de 

Odivelas 

Lar de Idosos 

dos SAMS 

UCC do 

Redondo 

Autocuidado 

Autocuidado na atividade 5,4% 22,8% 54,8% 97,1% 

Défice de autocuidado 
terapêutico (moderado) 

20,5% 20,7% 17,8% 2,9% 

Défice de autocuidado 

terapêutico (completo e grave) 
74,1% 56,5% 27,4% 0% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

 

A tabela 59 explana o aumento do défice de autocuidado terapêutico (completo e grave) 

em relação ao aumento dos anos de vida, bem como o facto de as pessoas do sexo 

masculino e com o estado civil de viuvez serem também as mais dependentes no que 

concerne ao conceito de autocuidado. Em sentido oposto, as pessoas do sexo feminino 

(37,2%), com 65 e mais anos de idade (45,3%) e as casadas (40,8%) apresentam maior 

percentagem de autocuidado na atividade. 

  

Tabela 59 – Relação entre o conceito de autocuidado e as variáveis sexo, grupo etário e 

estado civil 

  

Conceito Autocuidado 

TOTAL Autocuidado na 

atividade 

Défice de 
autocuidado 

terapêutico 

(moderado) 

Défice de 

autocuidado 

terapêutico 
(completo e 

grave) 

Sexo 
Masculino 30,2% 18,2% 51,6% 100% 

Feminino 37,2% 15,9% 46,9% 100% 

Grupo Etário 

65 a 74 anos de idade 45,3% 17,9% 36,8% 100% 

75 a 84 anos de idade 44,4% 13,6% 42,0% 100% 

85 e mais anos de idade 16,4% 19,0% 64,6% 100% 

Estado Civil 

Solteiro 25,9% 37,0% 37,1% 100% 

Casado 40,8% 15,2% 44,0% 100% 

Viúvo 32,2% 16,1% 51,7% 100% 
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Analisamos, de seguida, a relação entre o conceito de autocuidado e as variáveis em 

estudo (como no primeiro estudo, apenas apresentamos as relações estatisticamente 

significativas). Importa notar que tentaremos, pois, discorrer a partir de uma questão 

elaborada para o efeito. Adicionalmente, chamamos a atenção que, por uma questão de 

organização do texto e facilitação da compreensão escrita, padronizámos a apresentação, 

tentando utilizar uma linguagem semelhante e uniforme para as descrições dos testes 

efetuados e seus resultados referentes a todas as variáveis em estudo. 

Qual a relação entre as necessidades de autocuidado e os vários contextos em estudo? 

Com recurso ao teste de Kruskal-Wallis125, verificamos que, em termos médios, são as 

pessoas que recebem cuidados na ECCI da região do Alentejo Litoral aquelas que têm 

maior défice no autocuidado (231,05), seguidas das que recebem cuidados na ECCI de 

Odivelas (190,08), no Lar de Idosos dos SAMS (116,40) e, por último, as que recorrem à 

UCC do Redondo (49,79). As diferenças encontradas são estatisticamente significativas 

(K-W(3)=161,415; p=.000), sendo que podemos afirmar que há pelo menos um grupo 

cujo nível de problemas relacionados com o autocuidado é diferente dos restantes. Neste 

sentido, verificamos uma associação forte (Eta =.702) e estatisticamente significativa 

(p<.001) entre o nível de autocuidado e o contexto de cuidados em que a pessoa está 

inserida. Observamos, de forma consistente, diferenças muito significativas entre as 

necessidades de autocuidado nos vários contextos observados. 

No Lar de Idosos dos SAMS, o IMC tem influência nos problemas apresentados ao nível 

do autocuidado? Relativamente ao autocuidado, verifica-se que ocorrem diferenças 

estatisticamente significativas (KW(2)=7,249; p<.05), o que significa que os problemas 

associados ao autocuidado dependem do IMC que a pessoa apresenta. Trata-se de uma 

relação média/moderada (Eta =.374). Em termos médios, as pessoas de baixo peso são as 

que apresentam mais problemas ao nível do autocuidado (58,25), seguidas das com peso 

considerado saudável (34,39) e, por último, as que apresentam sobrepeso (30,59). 

 

7.2.2. Conceito de aprendizagem e funções mentais126 

 

No ENCS, o conceito de aprendizagem e funções mentais é constituído por seis 

indicadores com escala tipo Likert com 5 pontos (1. Não há problema: 0-4%; 2. Problema 

                                                           
125 Como referimos na metodologia, utilizamos o K-W: H0: Os quatro grupos têm distribuições idênticas no que se refere aos problemas 

relacionados com o autocuidado; H1: Existe pelo menos um grupo, cujo nível de problemas relacionados com o autocuidado é 

diferente dos restantes. 
126 Anexo XXVII. 
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ligeiro: 5-24%; 3. Problema moderado: 25-49%; 4. Problema grave: 50-95%; 5. Problema 

completo: 96-100%) (tabela 60). As hipóteses de resposta deste conceito, tendo em conta 

o M65+Autocuidado, foram recodificadas em três categorias: autocuidado na atividade, 

défice de autocuidado terapêutico (moderado), défice de autocuidado terapêutico 

(completo e grave). 

 

Tabela 60 – Indicadores que constituem o conceito de aprendizagem e funções mentais, 

ENCS 
Indicadores de avaliação 

Conceito de aprendizagem e funções mentais 

Funções emocionais (b152); Funções da orientação (b114); Funções da 

atenção (b140); Funções da memória (b144); Funções da consciência 
(b110); Funções cognitivas de nível superior (b164). 

 

Na ECCI da região do Alentejo Litoral, 40,6% das pessoas apresentam défice de 

autocuidado terapêutico (completo e grave) e 26,8% das pessoas apresentam défice de 

autocuidado terapêutico (moderado).  

Na ECCI de Odivelas, 36,0% das pessoas apresentam défice de autocuidado terapêutico 

(completo e grave) e 23,3%, défice de autocuidado terapêutico (moderado).  

Finalmente, no Lar de Idosos dos SAMS, 63,9% das pessoas apresentam autocuidado na 

atividade e na UCC do Redondo, para a mesma categoria, a percentagem é de 87,0% 

(tabela 61).  

 

Tabela 61 – Descrição do conceito de aprendizagem e funções mentais nos vários 

contextos 

 

ECCI da 

região do 

Alentejo 

Litoral 

ECCI de 

Odivelas 

Lar de Idosos 

dos SAMS 

UCC do 

Redondo 

Aprendizagem 

e funções 

mentais 

Autocuidado na atividade 32,6% 40,7% 63,9% 87,0% 

Défice de autocuidado 
terapêutico (moderado) 

26,8% 23,3% 19,3% 11,6% 

Défice de autocuidado 

terapêutico (completo e 

grave) 

40,6% 36,0% 16,8% 1,4% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

 

Na tabela 62, observamos que, em relação ao conceito de aprendizagem e funções 

mentais, as pessoas do sexo masculino, quem tem maior idade e as pessoas viúvas têm 

maior nível de dependência. Em sentido inverso, as pessoas do sexo feminino, no grupo 

etário dos 65 a 74 anos de idade e as pessoas casadas são as que ao nível deste conceito 

têm menor nível de dependência. 
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Tabela 62 – Relação entre o conceito de aprendizagem e funções mentais e as variáveis 

sexo, grupo etário e estado civil 

  

Conceito de aprendizagem e funções mentais 

TOTAL Autocuidado na 

atividade 

Défice de 
autocuidado 

terapêutico 

(moderado) 

Défice de 

autocuidado 

terapêutico 
(completo e 

grave) 

Sexo 
Masculino 41,8% 22,4% 35,8% 100% 

Feminino 55,3% 21,5% 23,2% 100% 

Grupo Etário 

65 a 74 anos de idade 61,2% 14,3% 24,5% 100% 

75 a 84 anos de idade 52,1% 23,1% 24,8% 100% 

85 e mais anos de idade 35,9% 26,5% 37,6% 100% 

Estado Civil 

Solteiro 60,7% 25,0% 14,3% 100% 

Casado 51,6% 20,2% 28,2% 100% 

Viúvo 50,6% 23,5% 25,9% 100% 

 

Seguidamente, analisamos a relação entre o conceito em discussão e as variáveis em 

estudo, tendo como objetivo explorar as respetivas associações. 

O contexto de cuidados em que a pessoas estão inseridas tem relação com os problemas 

apresentados ao nível da aprendizagem e funções mentais? Através do teste de Kruskal-

Wallis127, verifica-se que, em termos médios, são as pessoas que recebem cuidados na 

ECCI da região do Alentejo Litoral aquelas que têm maior défice ao nível da 

aprendizagem e funções mentais (189,84), seguidas das que recebem cuidados na ECCI 

de Odivelas (178,74), no Lar de Idosos dos SAMS (156,08) e, por último, das que 

recorrem aos cuidados da UCC do Redondo (130,33). As diferenças encontradas são 

estatisticamente significativas (K-W(3)=16,845; p =.001), pelo que podemos afirmar que 

há pelo menos um grupo cujo nível de problemas relacionados com a aprendizagem e 

funções mentais é diferente dos restantes. Pese embora se observe uma associação fraca 

entre o nível de aprendizagem e funções mentais e o contexto de cuidados em que a pessoa 

está inserida (Eta =.261), esta é estatisticamente significativa (p<.001). Assim, são as 

pessoas da ECCI da região do Alentejo Litoral que apresentam maior nível de problema 

em relação a este conceito. 

Na região do Alentejo Litoral, o escalão etário a que a pessoa pertence tem influência 

nos problemas apresentados ao nível da aprendizagem e funções mentais? Com recurso 

ao teste de Kruskal Wallis 128 , observa-se que, em termos médios, as pessoas que 

frequentam a ECCI da região do Alentejo Litoral com 85 e mais anos são as que possuem 

                                                           
127 Como referimos na metodologia, utilizamos o K-W: H0: Os quatro grupos têm distribuições idênticas no que se refere aos problemas 

relacionados com a aprendizagem e funções mentais; H1: Existe pelo menos um grupo, cujo nível de problemas relacionados com 
a aprendizagem e funções mentais é diferente dos restantes. 

128 Como referimos na metodologia, utilizamos o K-W: H0: Os três grupos têm distribuições idênticas no que se refere aos problemas 

relacionados com a aprendizagem e funções mentais; H1: Existe pelo menos um grupo, cujo nível de problemas relacionados com 
a aprendizagem e funções mentais é diferente dos restantes. 
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maior défice ao nível da aprendizagem e funções mentais (90,87). As diferenças 

encontradas são estatisticamente significativas (K-W(2)=23,356; p=.000), o que significa 

que há pelo menos um grupo cujo nível de problemas relacionados com a aprendizagem 

e funções mentais é diferente dos restantes. Neste sentido, verificamos que ocorre uma 

correlação média/moderada e estatisticamente significativa, em sentido direto 

(Coeficiente Rho de Spearman =.377; p<.001), entre a aprendizagem e funções mentais 

e a idade. Assim, tendencialmente, quem tem mais idade, pertencendo a um escalão etário 

mais elevado, apresenta maior défice ao nível da aprendizagem e funções mentais. 

 

7.2.3. Conceito de comunicação129 

 

O conceito de comunicação é constituído por quatro indicadores [Falar (d330); 

Conversação (d350); Comunicar e receber mensagens orais (d310); Relacionamentos 

familiares (d760)] com escala tipo Likert com 5 pontos (1. Não há problema: 0-4%; 2. 

Problema ligeiro: 5-24%; 3. Problema moderado: 25-49%; 4. Problema grave: 50-95%; 

5. Problema completo: 96-100%).  

Das pessoas observadas na ECCI da região do Alentejo Litoral, 35,8% apresentam défice 

de autocuidado terapêutico (completo e grave); na ECCI de Odivelas, e para a mesma 

categoria, esta percentagem é de 24,2%; no Lar de Idosos dos SAMS, 82,5% das pessoas 

apresentam autocuidado na atividade e, na UCC do Redondo, para a mesma categoria, 

esta percentagem é de 92,8% (tabela 63).  

 

Tabela 63 – Descrição do conceito de comunicação nos vários contextos 

 

ECCI da 

região do 

Alentejo 

Litoral 

ECCI de 

Odivelas 

Lar de Idosos 

dos SAMS 

UCC do 

Redondo 

Comunicação 

Autocuidado na atividade 43,4% 54,7% 82,5% 92,8% 

Défice de autocuidado 

terapêutico (moderado) 
20,8% 21,1% 5,0% 7,2% 

Défice de autocuidado 
terapêutico (completo e 

grave) 

35,8% 24,2% 12,5% 0% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

 

Na tabela 64, observamos que em relação ao conceito de comunicação, são as pessoas do 

sexo masculino (26,3%), as pessoas com 85 e mais anos de idade (33,3%) e as casadas 

(23,3%) que apresentam maior défice de autocuidado terapêutico (completo e grave).  

                                                           
129 Anexo XXVIII. 
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Tabela 64 – Relação entre o conceito de comunicação e as variáveis sexo, grupo etário e 

estado civil 

 

Conceito de comunicação  

Autocuidado na 

atividade 

Défice de 
autocuidado 

terapêutico 

(moderado) 

Défice de 

autocuidado 

terapêutico 
(completo e 

grave) 

TOTAL 

Sexo 
Masculino 53,3% 20,4% 26,3% 100% 

Feminino 67,3% 12,5% 20,2% 100% 

Grupo Etário 

65 a 74 anos de idade 72,0% 16,0% 12,0% 100% 

75 a 84 anos de idade 64,4% 14,0% 21,6% 100% 

85 e mais anos de idade 48,8% 17,9% 33,3% 100% 

Estado Civil 

Solteiro 79,3% 6,9% 13,8% 100% 

Casado 61,4% 15,3% 23,3% 100% 

Viúvo 65,6% 13,1% 21,3% 100% 

 

Seguidamente, analisamos a relação entre o conceito em discussão e as variáveis em 

estudo, tendo como objetivo explorar as respetivas associações. 

O contexto de cuidados em que as pessoas estão inseridas tem relação com os problemas 

apresentados ao nível da comunicação? Recorrendo ao teste de Kruskal Wallis 130 , 

verifica-se que, em termos médios, são as pessoas que recebem cuidados na UCC do 

Redondo aquelas que têm maior défice no que concerne à comunicação (195,61), 

seguidas das que recebem cuidados na ECCI da região do Alentejo Litoral (181,09), no 

Lar de Idosos dos SAMS (153,62) e, por último, as que pertencem à ECCI de Odivelas 

(149,14). As diferenças encontradas são estatisticamente significativas (K-W(3)=10,685; 

p<.05), sendo que deste modo podemos afirmar que há pelo menos um grupo cujo nível 

de problemas relacionados com a comunicação difere dos restantes131. 

Na ECCI da região do Alentejo Litoral, o escalão etário a que a pessoa pertence tem 

influência nos problemas apresentados ao nível da comunicação? Através do teste de 

Kruskal-Wallis132, verifica-se que, em termos médios, as pessoas que frequentam a ECCI 

da região do Alentejo Litoral, com 85 e mais anos são as que possuem maior défice 

relativo à comunicação (89,62). As diferenças encontradas são estatisticamente 

significativas (K-W(2)=13,111; p =.001), o que significa que há pelo menos um grupo 

cujo nível de problemas relacionados com a comunicação é diferente dos restantes. Neste 

                                                           
130 Como referimos na metodologia, utilizamos o K-W: H0: Os quatro grupos têm distribuições idênticas no que se refere aos problemas 

relacionados com a comunicação; H1: Existe pelo menos um grupo, cujo nível de problemas relacionados com a comunicação é 

diferente dos restantes. 
131 Verificamos a existência de uma associação muito fraca (Eta =,147) mas estatisticamente significativa (p<.001),  entre o nível de 

cuidados prestados pelas diferentes instituições em análise e a comunicação. 
132 Como referimos na metodologia, utilizamos o K-W: H0: Os três grupos têm distribuições idênticas no que se refere aos problemas 

relacionados com a comunicação; H1: Existe pelo menos um grupo, cujo nível de problemas relacionados com a comunicação é 
diferente dos restantes. 
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sentido, verificamos a existência de uma correlação em sentido direto entre a 

comunicação e a idade que, pese embora seja fraca, é estatisticamente significativa 

(Coeficiente Rho de Spearman =.300; p<.001). Assim, tendencialmente, quem tem mais 

idade, pertencendo a um escalão etário mais elevado, apresenta mais problemas ao nível 

da comunicação. 

Na ECCI de Odivelas, o nível de escolaridade tem influência nos problemas apresentados 

ao nível da comunicação? Procurando dar resposta a esta questão recorreu-se ao teste T, 

numa escala de 5 pontos, verificando-se a existência de evidências estatisticamente 

significativas em termos médios entre os dois grupos, o que nos permite rejeitar a H0 

(t(52)= 3,112; p =.003 (p<.05))133. Assim, concluímos que, para este nível de significância, 

se aceita que o nível médio de problemas apresentados no que concerne à comunicação é 

diferente entre as pessoas que frequentaram o ensino e as que não frequentaram. Com o 

intuito de validar esta relação, recorreu-se à análise das medidas de associação, 

verificando-se assim a existência de uma associação fraca entre a comunicação e o nível 

de escolaridade nesta unidade de cuidados (Eta =.332), não obstante, estatisticamente 

significativa (p<.001).  

 

7.2.4. Conceito de relação com amigos e cuidadores134 

 

O conceito de relação com amigos e cuidadores é constituído por três indicadores 

[Prestadores de cuidados pessoais e assistentes pessoais (e340); Profissionais de saúde 

(e355); Amigos (e320)], com escala tipo Likert com 5 pontos (1. Não há problema: 0-4%; 

2. Problema ligeiro: 5-24%; 3. Problema moderado: 25-49%; 4. Problema grave: 50-95%; 

5. Problema completo: 96-100%). 

Na ECCI da região do Alentejo Litoral, 43,3% das pessoas apresentam défice de 

autocuidado terapêutico (completo e grave), sendo que na ECCI de Odivelas esta 

percentagem é de 27,2%; no Lar de Idosos dos SAMS 81,4% das pessoas apresentam 

autocuidado na atividade e na UCC do Redondo esta percentagem é de 43,9% (tabela 

65).  

 

                                                           
133 Cumpre-se o pressuposto da normalidade, n1=32 e n2=60 (alegando o teorema do limite central), mas não se cumpre o da 

homogeneidade de variâncias (teste F de Levene =6,002; p<.001), sendo que, neste sentido, a interpretação do teste t é feita segundo 

o “Equal variances not assumed”. Hipóteses do teste t: H0: O nível médio de problemas apresentados ao nível da comunicação é 

igual nos dois grupos; H1: O nível médio de problemas apresentados ao nível da comunicação é diferente nos dois grupos. 
134 Anexo XXIX. 
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Tabela 65 – Descrição do conceito relação com amigos e cuidadores nos vários contextos 

 

ECCI da região 

do Alentejo 

Litoral 

ECCI de 

Odivelas 

Lar de Idosos 

dos SAMS 

UCC do 

Redondo 

Relação com 

amigos e 

cuidadores 

Autocuidado na atividade 18,5% 27,3% 81,4% 43,9% 

Défice de autocuidado 

terapêutico (moderado) 
38,2% 45,5% 15,7% 22,8% 

Défice de autocuidado 
terapêutico (completo e grave) 

43,3% 27,2% 2,9% 33,3% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

 

Na tabela 66, observamos níveis de problema menores (autocuidado na atividade) em 

relação ao conceito de relação com amigos e cuidadores, sendo que, à medida que a idade 

avança, os níveis de dependência descritos neste conceito são maiores. As pessoas com 

65 a 74 anos de idade (41,9%), do sexo masculino (37,7%) e as casadas (31,5%) 

apresentam défice de autocuidado terapêutico (completo e grave). 

 

Tabela 66 – Relação entre o conceito relação com amigos e cuidadores e as variáveis 

sexo, grupo etário e estado civil 

  

Conceito de relação com amigos e cuidadores 

TOTAL Autocuidado na 

atividade 

Défice de 
autocuidado 

terapêutico 

(moderado) 

Défice de 
autocuidado 

terapêutico 

(completo e grave) 

Sexo 
Masculino 30,5% 31,8% 37,7% 100% 

Feminino 40,4% 34,1% 25,5% 100% 

Grupo Etário 

65 a 74 anos de idade 34,8% 23,3% 41,9% 100% 

75 a 84 anos de idade 34,8% 34,2% 31,0% 100% 

85 e mais anos de idade 38,1% 35,2% 26,7% 100% 

Estado Civil 

Solteiro 48,2% 29,6% 22,2% 100% 

Casado 31,5% 37,0% 31,5% 100% 

Viúvo 43,5% 31,0% 25,5% 100% 

 

Seguidamente, analisamos a relação entre o conceito em discussão e as variáveis em 

estudo, tendo como objetivo explorar as respetivas associações.  

O contexto de cuidados em que a pessoas estão inseridas tem relação com os problemas 

apresentados ao nível da relação com amigos e cuidadores? Com recurso ao teste de 

Kruskal-Wallis135 , verificamos que, em termos médios, são as pessoas que recebem 

cuidados na ECCI da região do Alentejo Litoral aquelas que têm maior défice na relação 

com amigos e cuidadores (190,55), seguidas das que recebem cuidados na UCC do 

Redondo (183,56), na ECCI de Odivelas (179,84) e, por último, as que residem no Lar de 

Idosos dos SAMS (102,33). Existe evidência estatística que permite afirmar que há pelo 

menos um grupo cujo nível de problemas relacionados com a relação com amigos e 

                                                           
135 Como referimos na metodologia, utilizamos o K-W: H0: Os quatro grupos têm distribuições idênticas no que se refere aos problemas 

relacionados com a relação com amigos e cuidadores; H1: Existe pelo menos um grupo, cujo nível de problemas relacionados com 
a relação com amigos e cuidadores é diferente dos restantes. 
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cuidadores é diferente dos restantes (K-W(3)= 36,257; p=.000). Observa-se a existência 

de uma associação fraca entre o nível de relação com amigos cuidadores e o contexto de 

cuidados em que a pessoa está inserida (Eta =.311), porém estatisticamente significativa 

(p<.001). 

Na UCC do Redondo, o nível de escolaridade (frequência do ensino) tem influência nos 

problemas apresentados ao nível da relação com amigos e cuidadores? Procurando dar 

resposta a esta questão, recorreu-se ao teste T, numa escala de 5 pontos, verificando-se 

que existem evidências estatisticamente significativas em termos médios entre os dois 

grupos, o que nos permite rejeitar a H0 (t(55)= -2,318; p =.024 (p<.05)) 136 . Assim, 

concluímos que, para este nível de significância, aceita-se que o nível médio de problemas 

apresentados no que concerne à relação com amigos e cuidadores difere entre as pessoas 

que frequentaram o ensino e as que não frequentaram. Com intuito de validar esta relação, 

recorreu-se à análise das medidas de associação, observando-se a existência de uma 

associação fraca entre a relação com amigos e cuidadores e o nível de escolaridade nesta 

unidade de cuidados (Eta =.298), porém estatisticamente significativa.  

 

7.3. COMPORTAMENTO DE AUTOCUIDADO DAS PESSOAS COM 65 E 

MAIS ANOS DE IDADE: VÁRIOS CONTEXTOS137 

 

Com vista a observarmos as necessidades de cuidados de enfermagem em relação às 

pessoas estudadas, traçaram-se diferenças ao nível da caraterização do seu 

comportamento de autocuidado. Deste modo, optou-se pela utilização da ACM e 

procurou-se identificar e quantificar, de forma otimizada, uma solução discriminante 

entre as variáveis. A leitura dos resultados desta análise incide sobre as contribuições de 

cada variável para a construção das dimensões obtidas. Para o estudo proposto, 

procedemos à leitura dos resultados em duas dimensões, tendo em conta que são as que 

apresentam maior variância explicada, segundo os seus valores da inércia138. 

A interpretação e análise dos resultados foram, por sua vez, divididas em duas etapas. Na 

primeira, procedemos à seleção dos indicadores que mais contribuem para discriminar os 

                                                           
136 Cumpre-se o pressuposto da normalidade, n1=22 (quociente Skeweness e Std. Error está entre ]-2,2[ e n2=35 (alegando o teorema 

do limite central), e o da homogeneidade de variâncias (teste F de Levene =1,637; p=.206), sendo que, neste sentido, a interpretação 
do teste t é feita segundo o “Equal variances assumed”. Hipóteses do teste t: H0: O nível médio de problemas apresentados ao nível 

da relação com amigos e cuidadores é igual nos dois grupos; H1: O nível médio de problemas apresentados ao nível da relação com 

amigos e cuidadores é diferente nos dois grupos. 
137 Anexo XXX. 
138 A percentagem da variância explicada por dimensão pode então ser calculada, sendo que a primeira dimensão explica cerca de 

10,39% [(.302/2,908 )*100] e a segunda, cerca de 6,81% [(.198/2,908)*100], fazendo com que a percentagem de variância explicada 
por estas duas dimensões em relação ao modelo seja de cerca de 17,19% [(.500/2,908)*100]. 
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objetos em análise139 em cada dimensão. Simultaneamente, na segunda etapa, fizemos a 

validação da consistência dos indicadores que constituem cada dimensão: verifica-se que 

estamos perante um valor de consistência aceitável tanto na primeira dimensão (α =.790) 

quanto na segunda (α =.631). O objetivo é poder avaliar como é que cada uma das duas 

dimensões diferencia o comportamento de autocuidado das pessoas em estudo.  

Podemos referir que, na primeira dimensão, opõem-se as pessoas que recebem cuidados 

na ECCI de Odivelas e na ECCI da região do Alentejo Litoral às pessoas que recebem 

cuidados no Lar de Idosos dos SAMS e na UCC do Redondo. As pessoas que recebem 

cuidados nas duas primeiras unidades apresentam autocuidado na atividade ao nível das 

funções de pressão arterial; défice de autocuidado terapêutico (moderado – completo e 

grave) ao nível das funções de respiração, da aprendizagem e funções mentais, bem como 

da comunicação e da relação com amigos e cuidadores; défice de autocuidado 

terapêutico (completo e grave) em relação ao conceito de autocuidado; em termos de 

IMC, apresentam um baixo peso ou peso considerado saudável.  

Pelo contrário, nas pessoas que recebem cuidados nas outras duas unidades (Lar de Idosos 

dos SAMS e UCC do Redondo), observamos autocuidado na atividade ao nível das 

funções de respiração, de aprendizagem e funções mentais, da comunicação e da relação 

com amigos e cuidadores; défice de autocuidado terapêutico (moderado – completo e 

grave) ao nível das funções de pressão arterial e valores de sobrepeso no que respeita ao 

IMC. 

A segunda dimensão opõe as pessoas que tendencialmente têm 85 e mais anos de idade, 

são do sexo feminino, viúvas ou divorciadas e que apresentam autocuidado na atividade 

ou défice de autocuidado terapêutico (moderado) no que diz respeito à sensação de dor 

às que, pelo contrário, têm idades compreendidas entre os 65 e 84 anos, são do sexo 

masculino, solteiras ou casadas e que apresentam défice de autocuidado terapêutico 

(completo e grave), no que diz respeito à sensação de dor.  

De seguida, recorrendo à análise do gráfico bidimensional (figura 12), constituído pela 

1.ª e 2.ª dimensões, passamos à descrição das imagens planas, sendo possível identificar 

quatro perfis diferentes destas pessoas. 

 

                                                           
139 A seleção das variáveis foi feita tendo como referência o valor da inércia para a 1.ª e 2.ª dimensões (Dim 1 =.302; Dim 2 =.198).  
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Figura 12 – Configuração do espaço de funcionalidades 

 

Podemos observar que o 1.º Grupo, o qual designamos de “grupo de défice de autocuidado 

na promoção da saúde”, é constituído tendencialmente por pessoas com idades 

compreendidas entre os 65 e 74 anos, que recebem cuidados na UCC do Redondo e 

apresentam problemas graves ao nível da pressão arterial e da sensação de dor, sendo que, 

em alguns casos, apresentam sensação de dor com intensidade completa.  

Em oposição a este grupo, temos o “grupo de défice de autocuidado terapêutico 

(moderado)”, o qual é constituído tendencialmente por pessoas do sexo feminino, 

divorciadas e viúvas, com idades com 85 e mais anos, que recebem cuidados na ECCI de 

Odivelas e apresentam um IMC de baixo peso e saudável, não apresentam problemas ou 

apresentam problemas moderados ao nível das funções respiratórias e da sensação de dor; 

por outro lado, têm problemas completos ao nível da aprendizagem e funções mentais, da 

comunicação e do autocuidado. 

Em afastamento, mas sem oposição, encontramos as pessoas pertencentes ao “grupo de 

défice de autocuidado terapêutico (completo e grave)”, o qual é constituído 

tendencialmente por pessoas do sexo masculino, solteiras e casadas, com idades 

compreendidas entre os 75 e 84 anos, que recebem cuidados na ECCI da região do 

Alentejo Litoral e não apresentam problemas ou apresentam problemas ligeiros ao nível 

da pressão arterial e ligeira sensação de dor; por outro lado, apresentam problemas 
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moderados e graves ao nível da aprendizagem e funções mentais, bem como ao nível da 

comunicação. 

Finalmente, em oposição a este grupo, temos o “grupo de autocuidado na atividade”, o 

qual é constituído tendencialmente por pessoas que recebem cuidados no Lar de Idosos 

dos SAMS e que apresentam um IMC de sobrepeso, não apresentam problemas ou 

apresentam problemas ligeiros ao nível dos conceitos de autocuidado, comunicação, 

aprendizagem e funções mentais, relação com amigos e cuidadores; por outro lado, 

apresentam problemas moderados ao nível da pressão arterial. 

 

7.3.1. Necessidades de autocuidado nos vários contextos140 
 

Utilizando os planos da análise de correspondências múltiplas (ACM), aplicámos uma 

análise de clusters a fim de operacionalizarmos em tipos os grupos cujas configurações 

foram delineadas nos planos anteriores. Para este efeito, foi utilizado o método 

exploratório não-hierárquico de agrupamento de clusters141, dado estarmos em condições 

de indicar previamente o número de clusters pretendido.  

Com o intuito de se verificar que a solução apontada pelo plano da ACM (4 grupos) é 

válida, realizámos primeiramente uma análise de clusters hierárquica (Analyze-Classify-

Hierarquical Cluster), utilizando o critério de agregação (Ward’s method) o qual, e 

utilizando os últimos 30 coeficientes de fusão, nos permitiu visualizar as distâncias entre 

os coeficientes de fusão. Observaram-se declives acentuados até à solução com quatro 

clusters/grupos, ainda que do terceiro para o quarto cluster o declive seja menos 

acentuado, validando-se desta forma a solução apontada pelo plano da ACM referida e 

descrita anteriormente. Concluído este passo prévio, e retomando o nosso método 

exploratório não-hierárquico de agrupamento de clusters, obtivemos a seguinte partição: 

Cluster 1 – 20,6% (n=88); Cluster 2 – 23,9% (n=102); Cluster 3 – 32,8% (n=140); Cluster 

4 – 22,7% (n=97). 

Analisando os valores de variabilidade (Cluster Mean Square), verifica-se que o object 

score da Dimensão 2 é o responsável pela divisão dos clusters, ou seja, discrimina-os 

bastante (Dim1=F(3)=384,664; p<.001; Dim2=F(3)=397,578; p<.001). Adicionalmente, 

estamos na presença de clusters/grupos com diferenças estatisticamente significativas 

entre si (p=.000). 

                                                           
140 Anexo XXXI. 
141 Método não hierárquico adequado para bases de dados de dimensão moderada, com variáveis quantitativas e em que há definição 

prévia, pelo investigador, do número de clusters. Este é o método mais frequente na maioria dos softwares estatísticos.  
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Tabela 67 – Caracterização dos clusters 

 
Tipologia 

Tipo 1 (cluster 1) Tipo 2 (cluster 2) Tipo 3 (cluster 3) Tipo 4 (cluster 4) 
N % n % n % N % 

Contexto de 

Cuidados 

Lar Idosos dos SAMS 64 72,7% 17 16,6% 0 0,0% 2 2,1% 
ECCI de Odivelas 18 20,5% 33 32,4% 28 20,0% 16 16,5% 
UCC do Redondo 2 2,3% 0 0,0% 1 0,7% 66 68,0% 
ECCI Alentejo Litoral 4 4,5% 52 51,0% 111 79,3% 13 13,4% 

TOTAL 88 100% 102 100% 140 100% 97 100% 

Autocuida-
do 

Autocuidado na atividade 46 62,2% 2 2,3% 8 6,4% 79 84,0% 
Défice (moderado) 18 24,3% 6 6,7% 29 23,4% 11 11,7% 
Défice (completo e grave) 10 13,5% 81 91,0% 87 70,2% 4 4,3% 

TOTAL 74 100% 89 100% 124 100% 94 100% 

Aprendiza-
gem e 

Funções 

Mentais 

Autocuidado na atividade 67 78,8% 15 17,3% 40 31,3% 75 79,8% 
Défice (moderado) 11 12,9% 19 21,8% 42 32,8% 14 14,9% 
Défice (completo e grave) 7 8,3% 53 60,9% 46 35,9% 5 5,3% 

TOTAL 85 100% 87 100% 128 100% 94 100% 

Comunica-
ção 

Autocuidado na atividade 83 95,4% 22 25,6% 49 38,0% 92 95,8% 
Défice (moderado) 3 3,4% 15 17,4% 41 31,8% 4 4,2% 
Défice (completo e grave) 1 1,2% 49 57,0% 39 30,2% 0 0,0% 

TOTAL 87 100% 86 100% 129 100% 96 100% 

Relação 

com 

amigos e 

cuidadores 

Autocuidado na atividade 68 87,2% 16 21,4% 7 6,0% 34 40,0% 
Défice (moderado) 10 12,8% 34 45,3% 46 39,7% 27 31,8% 
Défice (completo e grave) 0 0,0% 25 33,3% 63 54,3% 24 28,2% 

TOTAL 78 100% 75 100% 116 100% 85 100% 

Grupo 

etário 

65 a 74 anos 6 6,8% 9 10,2% 39 30,7% 48 51,1% 
75 a 84 anos 44 50,0% 14 15,9% 71 55,9% 42 44,7% 
85 e a mais anos 38 43,2% 65 73,9% 17 13,4% 4 4,2% 

TOTAL 88 100% 88 100% 127 100% 94 100% 
 

No que respeita à sua composição (tabela 67), e tendo em conta a correspondência a cada 

um dos quatro perfis configurados pelo plano da ACM, podemos verificar que:  

 O grupo/cluster 1 é composto, em boa medida, por pessoas que pertencem ao Lar de 

Idosos dos SAMS, maioritariamente do sexo feminino, com idades compreendidas 

entre os 75 e 84 anos, viúvas, com IMC de sobrepeso, sem problemas ao nível da 

sensação de dor e das funções de respiração, com problemas ligeiros ou sem problemas 

ao nível dos conceitos de autocuidado, aprendizagem e funções mentais, comunicação 

e relação com amigos e cuidadores; apresentam ainda alguns problemas moderados 

ao nível da pressão arterial;  

 O grupo/cluster 2 compreende pessoas que recebem cuidados nas ECCI de Odivelas e 

do Alentejo Litoral, maioritariamente do sexo feminino, com 85 e mais anos de idade, 

viúvas, com um IMC saudável, sem problemas ao nível da sensação de dor e da 

respiração, com problemas completos ao nível dos conceitos de autocuidado, 

aprendizagem e funções mentais, comunicação e problemas moderados ao nível da 
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relação com amigos e cuidadores, apresentam ainda problemas ligeiros ao nível da 

pressão arterial;  

 O grupo/cluster 3 é constituído por pessoas que recebem cuidados na ECCI da região 

do Alentejo Litoral, maioritariamente do sexo masculino, com idades compreendidas 

entre os 75 e 84 anos, casadas, com IMC de sobrepeso, sem problemas ou problemas 

moderados ao nível da sensação de dor, com problemas completos ao nível dos 

conceitos de autocuidado, aprendizagem e funções mentais, relação com amigos e 

cuidadores, sem problemas ou problemas ligeiros ao nível da comunicação e com 

problemas ligeiros ao nível da pressão arterial e das funções de respiração;  

 O grupo/cluster 4 compreende as pessoas que recebem cuidados na UCC do Redondo, 

maioritariamente do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 65 a 74 anos, 

casadas, com um IMC de sobrepeso, em que a maioria não apresenta problemas ao 

nível da respiração, sendo que ao nível da sensação de dor existe um número 

significativo de pessoas com problemas graves e completos; não apresentam 

problemas ou apresentam problemas ligeiros ao nível dos conceitos de autocuidado, 

da aprendizagem e funções mentais, comunicação, relação com amigos e cuidadores 

e problemas ligeiros, moderados e graves ao nível das funções da pressão arterial. 

No sentido de verificarmos graficamente esta classificação, procedemos à projeção dos 

quatro clusters no plano da ACM, cuja configuração já nos tinha sugerido quatro 

grupos/perfis (figura 13).  

 

Figura 13 – Configuração das necessidades de autocuidado (tipologia) 
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Refira-se que o terceiro grupo/cluster apresenta uma diversidade, em termos de 

intensidade do problema, ao nível de quase todos os conceitos da ACP, sendo aquela 

partilhada com os outros grupos.   
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CAPÍTULO IV 

 

8. DISCUSSÃO 
 

Neste capítulo, encetamos a discussão em torno dos resultados que apresentámos e, 

sempre que possível, iremos discuti-los com base em estudos publicados, pese embora 

existam poucos com uma amostra de base populacional e que analisem a funcionalidade 

e o comportamento de autocuidado, sendo menos ainda os que utilizam a CIF nessas 

abordagens. Ao avançarmos nesta discussão, iremos adotar a terminologia preconizada 

pelo M65+Autocuidado.  

Definimos o conceito de envelhecimento como um processo de alterações progressivas 

ocorridas ao nível biológico (mutação dos fatores genéticos com o aumento da idade, 

perda de homeostase, diminuição da massa muscula e força), psicológico (alteração na 

aprendizagem social, perda de funcionalidade cognitiva e de qualidade de vida) e 

sociológico (alteração do papel na sociedade e no seio familiar), com repercussões ao 

nível da funcionalidade e da alteração dos processos de vida e tomadas de decisão 

autónomas. Esta conceção do envelhecimento ajuda-nos a perceber a complexidade de 

fatores que nele intervêm e, quando combinado com o modelo que propomos, permite-

nos descrever o comportamento de autocuidado (Orem, 2001) das pessoas com 65 e mais 

anos de idade.  

Neste sentido, conseguimos perceber, ao nível das Teorias dos Sistemas de Enfermagem 

(Orem, 2001), qual o nível de apoio ou intervenção necessária por parte dos cuidados de 

enfermagem. Neste enquadramento, definimos o conceito de cuidados de enfermagem às 

pessoas idosas como o processo de cuidados levado a cabo pelo enfermeiro, em 

articulação com a restante equipa, dirigido à pessoa idosa no seu contexto e que tem em 

consideração a funcionalidade, aqui entendida como processo de interação ou relação 

complexa entre a condição de saúde e os fatores contextuais (i.e., fatores ambientais e 

pessoais).  

O M65+Autocuidado permitiu-nos, com base na avaliação da funcionalidade (CSI, 

ENCS), a observação do comportamento de autocuidado das pessoas com 65 e mais anos 

de idade. Através da Teoria dos Sistemas de Enfermagem, podemos programar 

intervenções visando a autonomia e/ou a promoção dos processos de readaptação, em 
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relação aos défices observados nos dois estudos que realizámos, através de uma estrutura 

conceptual. 

 

No Estudo I – Condição de saúde dos idosos do Alentejo –, observámos que, ao nível do 

conceito de autocuidado, 85,3% dos idosos apresentam autocuidado na atividade, 9,2% 

apresentam défice de autocuidado terapêutico (moderado) e 5,5%, défice de autocuidado 

terapêutico (completo e grave). 

Em suma, as variáveis que neste estudo mostraram maior interferência com o conceito de 

autocuidado foram o sexo, a idade, a iliteracia, o IMC, o estado civil e o estado emocional. 

Neste sentido, existe uma relação entre os défices de autocuidado e o sexo, com maior 

predomínio para défice de autocuidado terapêutico (moderado) das pessoas do sexo 

feminino. Este dado vem corroborar o referido pela CE (2011a), quando afirma que o 

indicador anos de vida saudável aos 65 anos de idade se situa, em Portugal, nos 5,3 anos 

para as mulheres e nos 6,8 anos para os homens. Thomas e Clark (2011) referem que as 

mulheres idosas com insuficiência cardíaca relatam menos apoio ao nível da educação 

para o autocuidado, por parte dos profissionais de saúde, o que as torna mais vulneráveis 

e com maiores necessidades de suporte. König, Bernert e Angermeyer (2005), num estudo 

de base populacional, relatam diferenças em relação ao autocuidado, de acordo com o 

sexo: as mulheres apresentam problemas mais significativos do que os homens no que se 

refere ao autocuidado. Bould, Smith e Longino (1997) e Chang e colaboradores (2005) 

também observaram a mesma relação. Araújo, Paúl e Martins (2011), num estudo com o 

objetivo de descrever o grau de dependência de idosos em contexto familiar em Portugal, 

referem que são predominantemente as mulheres, viúvas, que apresentam níveis mais 

graves de dependência. Liang e colaboradores (2011), num estudo com 130 pessoas com 

insuficiência renal crónica, encontraram diferenças significativas na sua capacidade para 

o autocuidado, relacionadas com o seu nível de escolaridade. Hui-Chen e colaboradores 

(2011), num estudo com uma amostra de 150 pessoas com doença reumatológica, 

seguidas no domicílio na Tailândia, mencionam que os défices de autocuidado estão 

relacionados com o nível de educação. Ba e Mollaoğlu (2010) referem que existe uma 

correlação entre o autocuidado e a escolaridade, recomendando, para as pessoas com 

menor nível de escolaridade, programas de educação mais evidentes e que envolvam a 

família, em especial nos cuidados de enfermagem. Bould, Smith e Longino (1997) 

observaram que a incapacidade ao nível do autocuidado se relaciona com a educação, 

com maior predominância da incapacidade nas pessoas mais idosas.  
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Os resultados do nosso estudo estão assim em linha com os que aqui referimos. De facto, 

tal constitui-se como um problema, na medida em que o grupo populacional das pessoas 

com 65 e mais anos é aquele em que se verificam maiores níveis de iliteracia. Este 

problema observa-se em especial nas pessoas do sexo feminino, com mais de 75 anos de 

idade, em situação de viuvez e que acumulam maiores níveis de iliteracia, de longevidade 

e défices de autocuidado. 

Relativamente ao IMC, também Den Ouden e colaboradores (2013), numa investigação 

com o objetivo de estudar a influência de fatores no desempenho das atividades de vida 

diárias, referem que aquele é um dos que afeta o desempenho destas atividades, com 

predomínio nas pessoas com aumento do IMC. Os mesmos autores (2013) não 

apresentam dados para pessoas com baixo peso, pese embora atribuam maior défice para 

o autocuidado nas pessoas com sobrepeso, em relação às pessoas com peso saudável, o 

que vai também ao encontro dos resultados do nosso estudo.  

No que se refere ao estado civil, e em relação ao conceito de autocuidado, são as pessoas 

com o estado civil de viuvez as que apresentam mais problemas ao nível do défice de 

autocuidado terapêutico (moderado – completo e grave). Também Araújo, Paúl e Martins 

(2011) observaram maior nível de dependência nas mulheres viúvas.  

As pessoas com problema grave/completo ao nível da avaliação das funções emocionais 

positivas são as que apresentam mais problemas ao nível do conceito de autocuidado. 

Similarmente, Zhang, Zhanq e Li (2007) referem que o nível emocional e qualidade de 

vida menos adequada influenciam o aparecimento de doenças crónicas e défices na 

mobilidade.  

As pessoas com problema grave/completo ao nível da avaliação das funções auditivas são 

as que apresentam mais problemas ao nível do autocuidado. Bootsma-van, Westendorp e 

Knook (1997), num estudo com idosos, referem que as pessoas com 85 e mais anos de 

idade são as que apresentam mais alterações nas atividades instrumentais da vida diária, 

evidenciando ainda um maior nível de distúrbios na cognição, audição, visão e 

mobilidade.  

Como facilmente se depreende, o conceito de autocuidado tem um papel preponderante 

no comportamento das pessoas com 65 e mais anos de idade, influenciando de forma 

determinante os conceitos enunciados neste estudo.  

Através da análise ACM, e tendo como base o M65+Autocuidado, a amostra foi 

subdividida em três grupos: o “grupo de autocuidado na atividade”, constituído 

tendencialmente por pessoas com idades compreendidas entre os 65 e 74 anos de idade e 
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que não apresentam problemas ou apresentam problemas ligeiros ao nível dos conceitos 

de autocuidado, aprendizagem, aplicação de conhecimentos, comunicação e funções 

mentais, funções relacionadas com o movimento dos membros inferiores e, superiores e 

tónus muscular; o grupo “défice de autocuidado terapêutico (moderado)” constituído 

tendencialmente por pessoas com 75 e mais anos de idade e que apresentam problemas 

moderados ao nível dos conceitos de autocuidado, funções relacionadas com o 

movimento dos membros inferiores e superiores, tónus muscular, aprendizagem, 

comunicação e funções mentais e aplicação de conhecimentos; finalmente, o grupo 

“défice de autocuidado terapêutico (completo e grave)”, constituído maioritariamente por 

pessoas com 75 e mais anos de idade (mas com maior percentagem de pessoas com 85 e 

mais anos de idade em relação ao grupo relatado anteriormente), cujos elementos 

apresentam características de problemas graves/completos ao nível dos conceitos de 

autocuidado, funções relacionadas com o movimento dos membros inferiores e 

superiores, tónus muscular e aprendizagem, comunicação e funções mentais. 

Observamos, assim, em termos médios, um aumento da incapacidade à medida que 

avançamos nos grupos etários.  

A CIF (2004) propõe um sistema de classificação de 0 a 100%, sendo que os valores mais 

baixos desta escala representam maior nível de funcionalidade e os valores mais elevados 

remetem para maior défice de funcionalidade. Através do M65+Autocuidado, 

observamos que, em termos médios, as pessoas entre os 65 e 74 anos de idade apresentam 

um score de 10,28% (CIF, 2004) e as pessoas dos 75 aos 84 anos de idade apresentam 

um score de 17,6% (CIF, 2004) em relação ao seu comportamento para o autocuidado, 

aqui designado por autocuidado na atividade. As pessoas com 85 e mais anos de idade, 

em relação a este comportamento, apresentam défice de autocuidado terapêutico 

(moderado), com um score médio de 32,68% (CIF, 2004). 

Por outro lado, observamos ainda que as pessoas com 75 e mais anos de idade apresentam 

tendencialmente maior nível de problema relativamente ao conceito de autocuidado. 

Verifica-se também que o conceito de autocuidado tem maior expressão ao nível do 

comportamento de autocuidado das pessoas com 65 e mais anos de idade da região do 

Alentejo, explicando 33% do mesmo.  

Ao nível do conceito de aprendizagem, comunicação e funções mentais, segundo a 

designação do nosso modelo, 82,6% das pessoas apresentam autocuidado na atividade, 

12,1% apresentam défice de autocuidado terapêutico (moderado) e 5,3%, défice de 

autocuidado terapêutico (completo e grave). 
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Este conceito (i.e., aprendizagem, comunicação e funções mentais) apresenta diferenças 

estatisticamente significativas relativamente às variáveis estado civil, iliteracia, 

capacidade financeira de satisfazer as necessidades de alimentação, saúde e habitação, 

idade, estado emocional e capacidade auditiva. 

Raji e colaboradores (2002), num estudo com idosos mexicanos sobre o estado cognitivo 

e emocional, referem que variáveis como idade, sexo e estado civil têm influência no 

estado cognitivo. Mousavi-Nasab e colaboradores (2012), num estudo sobre a influência 

do estado civil na memória dos idosos, referem a existência de diferenças significativas 

entre os solteiros e casados no que concerne à memória episódica. Neste sentido, as 

pessoas casadas apresentaram desempenhos de memória episódica significativamente 

melhores do que as pessoas solteiras.  

Em termos médios, as pessoas solteiras apresentam mais problemas relativamente ao 

conceito de aprendizagem, comunicação e funções mentais. 

No nosso estudo, as pessoas que não sabem ler e não frequentaram a escola apresentam 

mais problemas no que respeita à aprendizagem, comunicação e funções mentais. Herd 

(2010) refere que o nível de educação influencia o desenvolvimento cognitivo e relaciona-

se com o estado funcional nos idosos. Yeh e Liu (2003) referem que a diminuição da 

função cognitiva está relacionada com a diminuição da funcionalidade (Shih et al., 2011).  

Observamos que as pessoas com maior défice relativamente à avaliação das funções 

auditivas são as que apresentam mais problemas ao nível do conceito de aprendizagem, 

comunicação e funções mentais. Aydelott, Leech e Crinion (2010) referem que as pessoas 

idosas relatam dificuldades adicionais e progressivas na perceção e compreensão da fala 

e perda auditiva relacionadas com dificuldades de comunicação, isolamento social e perda 

de cognição. De acordo com um estudo de âmbito nacional, levado a cabo nos Estados 

Unidos da América (Lee et al., 2005), percebeu-se que cerca de 30% das pessoas com 

idades compreendidas entre os 65 e 79 anos de idade e 37% das pessoas com 80 e mais 

anos têm perda de capacidade auditiva. De facto, vários os autores sustentam a ideia de 

que existe uma relação entre a perda auditiva, a idade e a diminuição da cognição (Lee et 

al., 2005; Torre, Moyer e Haro, 2006; Hong, Haan e Moore, 2009).  

Verificámos, no presente estudo, que as pessoas com maior nível de problema no que 

concerne à avaliação das funções emocionais são as que apresentam mais problemas ao 

nível do conceito de aprendizagem, comunicação e funções mentais. De acordo com 

McFarland, Ross e Giltrow (2002), o envelhecimento cognitivo acarreta vários declínios 

na memória e na capacidade de trabalho, os quais impedem a aquisição de competências 
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cognitivas complexas. Sharps (2007) refere que o envelhecimento está relacionado com 

a diminuição da velocidade de raciocínio, da memória e da tomada de decisão em 

situações mais complexas, com implicações na diminuição da aprendizagem social.  

Verificamos ainda que as pessoas que não apresentam recursos financeiros para satisfazer 

as necessidades de alimentação, habitação e saúde apresentam mais problemas no que 

respeita ao conceito de aprendizagem, comunicação e funções mentais. Não encontrámos 

estudos de base populacional com os défices enunciados, pese embora existam vários 

estudos que tentam discutir o aumento da longevidade, as condições financeiras de vida, 

nomeadamente com a habitação, os custos da saúde e o aumento das doenças crónicas 

nos idosos (OMS, 2012).  

Vários autores relacionam a intervenção dos cuidados de enfermagem ao nível da 

cognição, memória, orientação, consciência e comunicação com ganhos significativos 

nestas funções (Lee et al., 2005; Torre, Moyer, e Haro, 2006; Hong, Haan e Moore, 2009; 

Herd, 2010; Shih et al., 2011).  

Na análise ACM, observamos que as pessoas com défice de autocuidado terapêutico 

(moderado), no conceito de aprendizagem, comunicação e funções mentais, estão 

posicionadas maioritariamente no grupo etário dos 75 aos 84 anos de idade. O conceito 

de aprendizagem, comunicação e funções mentais explica 22% do comportamento de 

autocuidado das pessoas com 65 e mais anos de idade. 

Ao nível dos conceitos das funções relacionadas com o movimento dos membros 

superiores, inferiores e tónus muscular, verificamos diferenças estatisticamente 

significativas, de acordo com as diversas variáveis estudadas. Neste sentido, e devido à 

falta de estudos de base populacional que nos permitam discutir estes conceitos de forma 

tão específica, decidimos agrupar os referidos conceitos que, no cômputo geral, 

influenciam a capacidade funcional. 

Com base no nosso modelo, ao nível do conceito de funções relacionadas com o 

movimento dos membros inferiores, 75,7% das pessoas com 65 e mais anos de idade 

apresentam autocuidado na atividade, 8,5% apresentam défice de autocuidado 

terapêutico (moderado) e 15,8% apresentam défice de autocuidado terapêutico (completo 

e grave). Assim, neste estudo, observámos diferenças estatisticamente significativas entre 

o conceito descrito e as variáveis sexo, estado civil, iliteracia, idade e capacidade auditiva. 

Em relação ao conceito de funções relacionadas com o movimento dos membros 

superiores, 89,7% as pessoas com 65 e mais anos de idade apresentam autocuidado na 

atividade, 6,3% apresentam défice de autocuidado terapêutico (moderado) e 4% 



166 

 

apresentam défice de autocuidado terapêutico (completo e grave). Foram observadas 

diferenças estatisticamente significativas entre este conceito e as variáveis iliteracia, IMC, 

estado civil, estado emocional e capacidade auditiva. 

Ao nível do tónus muscular 75,3% as pessoas com 65 e mais anos de idade apresentam 

autocuidado na atividade, 13,3% apresentam défice de autocuidado terapêutico 

(moderado) e 11,4%, défice de autocuidado terapêutico (completo e grave). Observámos 

diferenças estatisticamente significativas entre o referido conceito e as variáveis sexo, 

estado civil, iliteracia, idade, estado emocional e capacidade auditiva.  

Carmeli e colaboradores (2000) referem que os declínios funcionais, com o aumento da 

idade, são fatores significativos e limitadores da atividade física. Ikezoe e colaboradores 

(2011) referem que o declínio do volume da massa muscular do glúteo e dos membros 

inferiores está relacionado com a idade e a atividade física. As pessoas com diminuição 

ao nível das funções auditivas apresentam maiores défices das funções relacionadas com 

o movimento dos membros e do tónus muscular (Hong, Haan e Moore, 2009).  

Através da análise ACM, observamos ainda que as pessoas do grupo “défice de 

autocuidado terapêutico (completo e grave)” têm 75 e mais anos de idade e apresentam 

maior percentagem de problemas ao nível do conceito de funções relacionadas com o 

movimento dos membros superiores (49,0%) e do tónus muscular (55,6%).  

No grupo “défice de autocuidado terapêutico (moderado)”, observamos maior nível de 

problema relativamente ao conceito de funções relacionadas com o movimento dos 

membros inferiores (25,0%) e do tónus muscular (16,3%). 

No que concerne ao conceito de aprendizagem, aplicação de conhecimentos, observamos 

que 15,3% das pessoas da amostra estudada apresentam défice de autocuidado 

terapêutico (moderado) e 48,9%, um défice de autocuidado terapêutico (completo e 

grave), sugerindo assim necessidades de intervenção.  

No cômputo geral, observámos diferenças estatisticamente significativas entre o conceito 

de aprendizagem, aplicação de conhecimentos e as variáveis sexo, estado civil, iliteracia, 

idade e nível económico. 

De facto, as pessoas que não sabem ler e não frequentaram a escola apresentam, em 

média, mais problemas ao nível da aprendizagem (Herd, 2010; Yeh e Liu, 2003; Shih et 

al., 2011), questão também verificada nas pessoas solteiras (Mousavi-Nasab et al., 2012). 

Em termos médios, as pessoas com 85 e mais anos de idade atribuem mais problemas 

relacionados com a aprendizagem comparativamente com os restantes grupos etários, 

facto igualmente referido por Benjamin (2010), McFarland, Ross e Giltrow (2002).  
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Finalmente, e através da análise ACM, observamos que as pessoas do grupo “défice de 

autocuidado terapêutico (completo e grave)” têm 75 e mais anos de idade e apresentam 

maior percentagem de problemas ao nível do conceito de aprendizagem, aplicação de 

conhecimentos, o que vem corroborar as análises observadas anteriormente para os 

restantes conceitos apresentados. Neste grupo, a percentagem de pessoas com défice de 

autocuidado terapêutico (completo e grave) é das mais elevadas que observamos. Neste 

sentido, este conceito explica 19% do comportamento de autocuidado das pessoas com 

65 e mais anos de idade. 

 

No Estudo II – Necessidades de cuidados de enfermagem –, ao nível do conceito de 

autocuidado, observamos várias diferenças de acordo com os locais, com maior défice de 

autocuidado terapêutico (completo e grave) na ECCI da região do Alentejo Litoral 

(74,1%) e na ECCI de Odivelas (56,5%). O aumento do défice de autocuidado terapêutico 

(completo e grave) está relacionado, tal como no Estudo I, com o aumento dos anos de 

vida e a condição de viuvez. Liang e colaboradores (2011) encontraram diferenças 

significativas na capacidade para o autocuidado, de acordo com a idade. Chang e 

colaboradores (2005), num estudo que teve como objetivo estudar os estilos de vida das 

pessoas idosas com AVC, no domicílio e ao nível do autocuidado, encontraram diferenças 

significativas para o grupo etário, com predominância no aumento das necessidades para 

as pessoas mais idosas. No entanto, em relação ao sexo, verificamos neste Estudo II que 

as pessoas do sexo masculino e com mais idade são mais dependentes, necessitando de 

maior nível de cuidados, ao contrário do que foi verificado no Estudo I. 

Verificámos também que ocorrem diferenças estatisticamente significativas no conceito 

de autocuidado, de acordo com o contexto onde a pessoa está inserida, pela sua condição 

de saúde. Assim, observamos maiores necessidades de cuidados de enfermagem na ECCI 

da região do Alentejo Litoral e na ECCI de Odivelas.  

As pessoas que tendencialmente têm cuidados na ECCI de Odivelas e na ECCI da região 

do Alentejo Litoral têm também os maiores défices ao nível do conceito de autocuidado, 

apresentando, no entanto, as funções de pressão arterial, dor e IMC sem nível de problema 

ou com problema ligeiro. Tal poderá estar relacionado, na nossa opinião, com as 

intervenções de enfermagem desenvolvidas, neste tipo de contexto. 

Por sua vez, quem tem cuidados no Lar de Idosos dos SAMS e na UCC do Redondo 

apresenta problemas moderados, graves/completos ao nível das funções de pressão 

arterial, sobrepeso e não apresenta problemas ao nível do conceito de autocuidado.  
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Woo e Oh (1994), num estudo com pessoas com 65 e mais anos de idade, no domicílio, 

observaram que umas das principais necessidades se relacionava com o autocuidado, 

tendo este uma relação direta com as necessidades de cuidados de enfermagem, com 

diferenças ao nível do sexo, nível educacional, condição socioeconómica e local de 

cuidados (Woo e Oh, 1994). Malm, Karlsson e Fridlund (2007), num estudo com pessoas 

idosas com pacemaker, referem que a validação das necessidades de autocuidado por 

parte dos enfermeiros e o desenho do programa de intervenção baseado neste indicador 

permitem às pessoas uma gestão mais eficaz das determinantes da saúde. Borg, Hallberg 

e Blomqvist (2006), com o objetivo de estudar a satisfação com a vida e o autocuidado 

em pessoas com 65 e mais anos de idade, concluíram que a diminuição do nível de 

satisfação com a vida está relacionada com o aumento das necessidades de autocuidado 

e o local de cuidados onde as pessoas estão inseridas.  

Ao nível do conceito de aprendizagem e funções mentais, e de acordo com o 

M65+Autocuidado, 40,6% das pessoas da ECCI do Alentejo litoral apresentam défice de 

autocuidado grave/completo, sendo esta percentagem de 36,0% na ECCI de Odivelas. No 

Lar de Idosos dos SAMS, 63,9% dos idosos apresentam défice de autocuidado na 

atividade e, na UCC, do Redondo esta percentagem é de 87,0%. Neste conceito, tal como 

no conceito de autocuidado, observam-se menos défices nas pessoas do sexo feminino, 

solteiros e com menos idade. 

Observámos diferenças estatisticamente significativas no conceito de aprendizagem e 

funções mentais, de acordo com o contexto onde a pessoa está inserida e o aumento da 

sua idade, tal como no conceito anterior. Montejo e colaboradores (2011) desenvolveram 

um estudo com o objetivo de conhecer a prevalência de queixas de memória em pessoas 

com 65 e mais anos de idade e, de entre os resultados, destacamos que 32,4% das pessoas 

relataram queixas subjetivas de memória, dependendo a prevalência dessas queixas da 

idade, educação, sexo, humor e desempenho cognitivo, verificando-se ainda que as 

queixas aumentam com o aumento dos anos de vida e o local onde a pessoa está inserida. 

Mahfouz e Awadalla (2011), num estudo com pessoas adultas e idosas com diabetes, 

referem que existe uma relação direta entre o autocuidado na atividade e o controlo da 

glicémia, de forma mais eficaz nas pessoas com menos idade comparativamente às com 

idade avançada. 

Através da análise ACM, verificamos que as pessoas das ECCI de Odivelas e da região 

do Alentejo Litoral apresentam-se sem problema ou com problema ligeiro ao nível das 
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funções de pressão arterial, dor e IMC, apresentando, no entanto, problemas 

graves/completos em relação ao conceito de aprendizagem e funções mentais.  

Por sua vez, quem tem cuidados no Lar de Idosos dos SAMS e na UCC do Redondo 

apresenta, em relação ao conceito de aprendizagem e funções mentais, menores défices, 

no entanto, ao nível das funções de pressão arterial e IMC, apresenta problemas 

moderados, graves/completos. Nestes dois locais, a intervenção dos cuidados de 

enfermagem é menor do que nas ECCI. Tal vem corroborar a ideia de que os contextos 

onde a pessoa está inserida e a maior intervenção dos cuidados de enfermagem nos 

sistemas de apoio educativo ou de compensação parcial ou total (Orem, 2011) 

influenciam determinantemente algumas variáveis descritas como as funções de pressão 

arterial, IMC e dor.  

Ao nível do conceito de comunicação, na ECCI da região do Alentejo Litoral, 35,8% das 

pessoas apresentam défice de autocuidado terapêutico (completo e grave) e, na ECCI de 

Odivelas, esta percentagem é de 24,2%. No Lar de Idosos dos SAMS, 82,5% apresentam 

autocuidado na atividade e, na UCC do Redondo, esta percentagem é de 92,8%. 

Observamos que as pessoas do sexo masculino, casadas e com 85 e mais anos de idade 

apresentam maiores défices em relação a este conceito.  

As variáveis que, neste estudo, mostraram maior relação com o conceito de comunicação 

foram o nível de cuidados onde a pessoa está inserida, a idade e o nível de escolaridade. 

De facto, já foi discutida anteriormente a influência do nível de iliteracia e do conceito de 

comunicação no processo de envelhecimento. 

Na análise ACM realizada, verifica-se que os idosos que tendencialmente têm cuidados 

nas ECCI de Odivelas e da região do Alentejo Litoral apresentam-se sem problema ou 

com problema ligeiro ao nível das funções de pressão arterial, dor e IMC, sendo que, em 

relação ao conceito de comunicação, apresentam problemas graves/completos. Por outro 

lado, quem tem cuidados no Lar de Idosos dos SAMS e na UCC do Redondo apresenta 

problemas moderados, graves/completos ao nível das funções de pressão arterial, 

sobrepeso (IMC) e sem problema ou com problema ligeiro ao nível do conceito de 

comunicação. Observamos novamente que as pessoas com maior acompanhamento pelas 

equipas de enfermagem nas ECCI apresentam maior controlo nas variáveis descritas. 

Ao nível do conceito de relação com amigos e cuidadores, e de acordo com o nosso 

modelo preconizado, verifica-se que 43,3% das pessoas da ECCI da região do Alentejo 

Litoral apresentam défice de autocuidado terapêutico (completo e grave), sendo que, na 

ECCI de Odivelas, esta percentagem é de 27,2%. No Lar de Idosos dos SAMS, 81,4% 



170 

 

dos idosos apresentam autocuidado na atividade e, na UCC, do Redondo esta 

percentagem é de 43,9%. Neste sentido, à medida que a idade avança, os níveis de 

problema em relação a este conceito são menores, um facto que difere de todos os outros 

conceitos em estudo. As pessoas com idade compreendida entre os 65 e 74 anos, casadas 

e do sexo masculino apresentam assim défices mais elevados neste conceito. 

Surgem diferenças estatisticamente significativas entre o conceito de relação com amigos 

e cuidadores, o contexto de cuidados onde a pessoa está inserida e o nível de escolaridade 

(UCC Redondo). Farberman e colaboradores (2003) contabilizaram o número de horas 

que os cuidadores de Nova Iorque prestam às pessoas dependentes e idosas e referem que 

os cuidadores das pessoas mais dependentes relatam maior nível de stress, problemas 

laborais, problemas emocionais e medo de lidar com a morte. Schulz (2012) refere que 

44% dos cuidadores não têm escolha no que concerne ao cuidar dos seus familiares e que 

esta questão acarreta impactos negativos, como o aumento do stress, tensão física e 

degradação do relacionamento no núcleo familiar. Chaparro (2011) encontrou uma 

relação entre a diminuição da funcionalidade, o aumento dos cuidados dos cuidadores e 

o impacto negativo na relação familiar. 

Através da análise ACM, verificamos assim que as pessoas do Lar de Idosos dos SAMS 

não apresentam problema ou apresentam problema ligeiro (87,2%) ao nível do conceito 

de relação com amigos e cuidadores e, na UCC do Redondo, esta percentagem é de 

40,0%. As pessoas seguidas maioritariamente na ECCI da região do Alentejo Litoral 

apresentam 39,7% de problemas moderados e 54,3% de problemas graves/completos em 

relação a este conceito. Tais valores permitem-nos perceber que, nas ECCI da região do 

Alentejo Litoral e de Odivelas, os maiores défices de autocuidado terapêutico moderado 

e completo/grave estão relacionados com o aumento dos problemas ao nível do conceito 

de relação com amigos e cuidadores. 

 

Nos estudos descritos, observamos um conjunto de conceitos que interferem no 

comportamento de autocuidado das pessoas com 65 e mais anos de idade, quer numa 

região específica, quer em diversos contextos, com diferentes necessidades de 

intervenção ao nível dos cuidados de enfermagem. No M65+Autocuidado, o 

comportamento de autocuidado foi descrito como sendo composto pelos conceitos de 

autocuidado, da capacidade funcional e da capacidade de conhecimento. 
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Nos Estudos I e II descrevemos o autocuidado como tendo uma forte relação com o 

comportamento de autocuidado das pessoas observadas. O Estudo I foi realizado com um 

nível de confiança de 95% e um erro máximo de 3,2%, o que nos permite extrapolar os 

dados da amostra recolhida para a população geral de 129.033 pessoas com 65 e mais 

anos de idade da região do Alentejo (INE, 2011). Importa referir que observámos pessoas 

com 65 e mais anos de idade com diferentes défices ao nível dos conceitos apresentados, 

pelo que os números que apresentamos de seguida são apenas indicativos e não devem 

ser lidos como um somatório. 

Assim, em relação ao autocuidado, e de acordo com os dados de que dispomos142 , 

podemos afirmar que existem cerca de 11.871 pessoas idosas naquela região que 

necessitam de cuidados de enfermagem para colmatar os défices de autocuidado 

terapêutico (moderado) e 7.097 necessitam de uma intervenção ao nível dos défices de 

autocuidado terapêutico (completo e grave). As restantes pessoas necessitam de uma 

intervenção ao nível do autocuidado na atividade, nomeadamente no que concerne ao 

apoio educativo (Orem, 2001), tal como é observado no Estudo II, em que as pessoas que 

apresentam menos défices necessitam de apoio no controlo de algumas variáveis 

nomeadamente a pressão arterial, o peso e o IMC. 

 

A capacidade funcional é descrita pelos conceitos das funções relacionadas com o 

movimento dos membros inferiores e superiores e o tónus muscular, os quais contribuem 

para o comportamento de autocuidado das pessoas com 65 e mais anos de idade. No 

Estudo II, algumas das variáveis da capacidade funcional das pessoas, observadas em 

diversos contextos, estão especificamente enquadradas no conceito de autocuidado, como 

sendo deslocar-se utilizando algum tipo de equipamento, andar, realizar a rotina diária, 

manter a posição do corpo, mudar a posição básica do corpo, cuidados relacionados com 

os processos de excreção e utilização da mão e do braço.  

No Estudo I, no que respeita ao conceito de funções relacionadas com o movimento dos 

membros inferiores143, 10.968 pessoas da região do Alentejo necessitam de cuidados de 

enfermagem para colmatar os défices de autocuidado terapêutico (moderado) e 20.387 

necessitam de uma intervenção ao nível dos défices de autocuidado terapêutico (completo 

e grave). No que respeita ao conceito de funções relacionadas com o movimento dos 

                                                           
142 Para um intervalo de confiança de 95% e um erro máximo admissível de 3,2%. 
143 Para um intervalo de confiança de 95% e um erro máximo admissível de 3,2%. 
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membros superiores 144 , 8.129 pessoas necessitam de cuidados de enfermagem para 

colmatar os défices de autocuidado terapêutico (moderado) e 5.161 necessitam de uma 

intervenção ao nível dos défices de autocuidado terapêutico (completo e grave). 

Finalmente, ao nível do conceito tónus muscular, 17.161 pessoas necessitam de cuidados 

de enfermagem para colmatar os défices de autocuidado terapêutico (moderado) e 14.710 

necessitam de uma intervenção ao nível dos défices de autocuidado terapêutico (completo 

e grave).  

 

Em ambos os estudos, notamos a capacidade de conhecimento como componente do 

comportamento de autocuidado das pessoas observadas. De facto, no primeiro estudo, 

em relação ao conceito de aprendizagem, comunicação e funções mentais145, cerca de 

15.613 pessoas da Região do Alentejo necessitam de cuidados de enfermagem para 

colmatar os défices de autocuidado terapêutico (moderado) e 6.839 necessitam de uma 

intervenção ao nível dos défices de autocuidado terapêutico (completo e grave).  

Relativamente ao conceito de aprendizagem, aplicação de conhecimentos146, existem 

cerca de 19.742 pessoas que necessitam de cuidados de enfermagem para colmatar os 

défices de autocuidado terapêutico (moderado) e 63.097 necessitam de uma intervenção 

ao nível dos défices de autocuidado terapêutico (completo e grave).  

No segundo estudo, encontramos os conceitos de aprendizagem e funções mentais, 

comunicação e relação com amigos e cuidadores, que influencia o comportamento de 

autocuidado das pessoas com 65 e mais anos de idade observadas. 

Como se percebe ao longo da discussão, podemos, de forma fundamentada, através do 

M65+Autocuidado, utilizar a CIF (2004), de acordo com o modelo de autocuidado de 

Orem (2001), no sentido de apurar as necessidades de cuidados de enfermagem, tendo 

por base o comportamento de autocuidado das pessoas com 65 e mais anos de idade. 

Sendo o autocuidado o conceito com maior expressão no modelo que propomos, para 

colmatar os défices do comportamento de autocuidado das pessoas com 65 e mais anos 

de idade, podemos (e devemos) intervir diretamente sobre o mesmo, bem como sobre as 

variáveis que nele interferem, nomeadamente a capacidade funcional e a capacidade de 

conhecimento das pessoas com 65 e mais anos de idade. 

  

                                                           
144 Para um intervalo de confiança de 95% e um erro máximo admissível de 3,2%. 
145 Para um intervalo de confiança de 95% e um erro máximo admissível de 3,2%. 
146 Para um intervalo de confiança de 95% e um erro máximo admissível de 3,2%. 
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9. CONCLUSÕES 
 

A conclusão deste estudo realizar-se-á em três momentos distintos, correspondendo o 

primeiro a uma perspetiva global sobre o trabalho realizado, o segundo, à resposta aos 

nossos objetivos e o terceiro e último, à exposição das ideias de desenvolvimento para 

novos estudos na área específica dos cuidados de enfermagem. 

O Estudo I que apresentámos inseriu-se no projeto “Violência, abuso, negligência e 

condição de saúde dos idosos”, financiado pelo Alto Comissariado da Saúde e da 

responsabilidade do Centro de Investigação em Ciências e Tecnologias da Saúde da 

Universidade de Évora, da Escola Nacional de Saúde Pública e da Administração 

Regional de Saúde do Alentejo de Portugal. O facto de ter sido um estudo que incluiu três 

doutorandos de várias áreas, permitiu um desenvolvimento ao nível conceptual e 

metodológico, pela discussão e integração de vários saberes que se mostraram preciosos. 

Este trabalho nem sempre foi fácil ou consensual devido ao facto de não ser apanágio, em 

Portugal, o uso desta estratégia no desenvolvimento de estudos nesta área científica.  

O envelhecimento demográfico é uma realidade recente para a qual não estamos 

preparados enquanto sociedade. O aumento da esperança média de vida, a diminuição da 

natalidade nos países mais desenvolvidos e a falta de estudos de base populacional sobre 

funcionalidade/incapacidade das pessoas com 65 e mais anos de idade sugerem várias 

preocupações na gestão política e ao nível das necessidades de cuidados. Apresentámos 

as principais teorias do envelhecimento comummente consolidadas e aceites na 

comunidade científica e percebemos que na área dos cuidados de enfermagem é ainda 

diminuta, esta preocupação da teorização ao nível do envelhecimento. As propostas de 

políticas das organizações internacionais para o envelhecimento anotam preocupações 

crescentes. O que é facto é que as organizações nacionais se situam ainda no paradigma 

da organização e financiamento dos cuidados com base na doença. As diversas teorias ao 

nível do envelhecimento descrevem a necessidade de fazer a avaliação das pessoas idosas, 

tendo em conta os vários contextos onde a pessoa está inserida. De uma forma global, 

enunciam a intervenção ao nível do autocuidado para manter e melhorar a capacidade 

funcional das pessoas com 65 e mais anos de idade. O autocuidado é um conceito que 

integra responsabilidades individuais, comportamentos de desenvolvimento humano e 

atividades para manter ou promover a saúde. Descrevemos um modelo de qualidade com 

base na estrutura, processo e resultados, integrado no M65+Autocuidado. Decidimos 
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utilizar a CIF como linguagem para avaliarmos a funcionalidade física e cognitiva e 

definir as necessidades de autocuidado. A intervenção dos cuidados de enfermagem às 

pessoas com 65 e mais anos de idade deve ser feita assim, no sentido de promover 

comportamento de autocuidado. Por fim, delineámos o modelo de autocuidado, com base 

na avaliação e definição de necessidades de intervenção dos cuidados de enfermagem ao 

nível de vários sistemas descritos por Orem (2001), assentes em três variáveis: o 

autocuidado, a capacidade funcional e capacidade de conhecimento. 

Apresentamos o M65+Autocuidado com base no Modelo Conceptual de Donabedian 

(2005), no Modelo da Eficácia do Papel da Enfermagem (Irvine, Sidani e Hall, 1998, 

1998a), no continuum funcionalidade/incapacidade proposto pela CIF e na translação 

para o Modelo Conceptual do Autocuidado de Orem (2001), através das suas Teorias de 

Autocuidado, Défice de Autocuidado e dos Sistemas de Enfermagem.  

Realizámos o Estudo II nas ECCI da região do Alentejo Litoral e de Odivelas, na UCC 

do Redondo e no Lar de Idosos dos SAMS, o que permitiu observar diferentes 

necessidades de cuidados de enfermagem de acordo com os vários contextos onde a 

pessoa está inserida, tendo por base o seu comportamento de autocuidado. 

Percecionamos evolução na conceção da teoria, na utilização das diversas metodologias 

para dar resposta aos nossos objetivos, bem como na leitura dos diversos resultados. 

Assim, formulámos como pergunta de partida para este estudo “Quais as necessidades de 

cuidados de enfermagem, em relação aos níveis de funcionalidade das pessoas com mais 

de 65 anos de idade?” De acordo com esta questão desenvolvemos três objetivos: Avaliar 

a funcionalidade das pessoas com mais de 65 anos de idade da região do Alentejo; 

Padronizar a funcionalidade em função da idade; Definir as necessidades de cuidados de 

enfermagem em função dos diferentes níveis de funcionalidade, com base num modelo 

de autocuidado. 

 

Avaliar a funcionalidade das pessoas com mais de 65 anos de idade da região do 

Alentejo. Descrevemos esta avaliação através do estudo de base populacional com um 

nível de confiança de 95% e um erro máximo de 3,2%, onde avaliámos o comportamento 

de autocuidado, com base em 6 conceitos descritos. Elencamos assim as principais 

conclusões estatisticamente significativas:  

 Conceito de autocuidado: As pessoas do sexo feminino, viúvas, que não sabem ler/não 

frequentaram a escola, com 85 e mais anos de idade, baixo peso no que respeita ao 
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IMC, com défices emocionais e défices auditivos apresentam mais problemas ao nível 

do conceito de autocuidado.  

 Conceito de aprendizagem, comunicação e funções mentais: As pessoas solteiras, que 

não sabem ler/não frequentaram a escola, com 85 e mais anos de idade, com défices 

emocionais e auditivos, que não apresentam capacidade financeira para satisfazer as 

necessidades com a alimentação, habitação e saúde apresentam os maiores défices em 

relação ao conceito de aprendizagem, comunicação e funções mentais.  

 Conceito de funções relacionadas com o movimento dos membros inferiores: As 

pessoas do sexo feminino, solteiras, com 85 e mais anos idade, que não sabem ler/não 

frequentaram a escola e com défices auditivos apresentam maiores défices no que 

concerne ao conceito de funções relacionadas com o movimento dos membros 

inferiores. 

 Conceito de funções relacionadas com o movimento dos membros superiores: As 

pessoas que não sabem ler/não frequentaram a escola, com défices emocionais e 

auditivos, apresentam maiores défices em relação ao conceito de funções relacionadas 

com o movimento dos membros superiores. 

 Conceito de tónus muscular: As pessoas do sexo feminino, solteiras, com 85 e mais 

anos de idade, que não sabem ler/não frequentaram a escola, com défices auditivos e 

emocionais evidenciam mais problemas ao nível do conceito de tónus muscular.  

 Conceito de aprendizagem, aplicação de conhecimentos: As pessoas do sexo 

feminino, solteiras, com 85 e mais anos de idade, que não sabem ler/não frequentaram 

a escola e que não apresentam capacidade financeira para satisfazer as necessidades 

de alimentação, habitação e saúde apresentam maior nível de problemas relativamente 

ao conceito de aprendizagem, aplicação de conhecimentos.  

 

Através do modelo M65+Autocuidado que apresentámos, definimos que as necessidades 

de cuidados de enfermagem descritas pelos conceitos anteriores podem ser agrupadas em 

autocuidado (conceitos de autocuidado dos Estudos I e II), capacidade funcional 

(conceitos das funções relacionadas com o movimento dos membros inferiores, membros 

superiores e tónus muscular; no Estudo II esta é composta por algumas variáveis do 

conceito de autocuidado) e capacidade de conhecimento (conceitos de aprendizagem, 

comunicação e funções mentais, aplicação de conhecimentos elencados no Estudo I e 
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conceitos de aprendizagem e funções mentais, comunicação e relação com amigos e 

cuidadores elencados no Estudo II). 

Assim, para cada um destes conceitos, podemos descrever preditores de défice de 

autocuidado (estudo I). Neste sentido, definimos:  

 Preditores de défice ao nível do conceito de autocuidado: mais de 85 anos de idade, 

estado civil de viuvez, sexo feminino, não sabe ler e/ou não frequentou a escola, 

baixo peso, diminuição das funções auditivas e emocionais; 

 Preditores de défice ao nível do conceito de aprendizagem, comunicação e funções 

mentais: mais de 85 anos de idade, estado civil de solteiro, sexo feminino, não sabe 

ler e/ou não frequentou a escola, diminuição das funções auditivas e emocionais, 

situação económica não conducente à satisfação das necessidades de alimentação, 

habitação e saúde; 

 Preditores de défice ao nível do conceito de funções relacionadas com o movimento 

dos membros inferiores: mais de 85 anos de idade, estado civil de solteiro, sexo 

feminino, não sabe ler e/ou não frequentou a escola, diminuição das funções auditivas 

e emocionais; 

 Preditores de défice ao nível do conceito de funções relacionadas com o movimento 

dos membros superiores: não sabe ler e/ou não frequentou a escola, diminuição das 

funções auditivas e emocionais;  

 Preditores de défice ao nível do conceito tónus muscular: mais de 85 anos de idade, 

estado civil de solteiro, sexo feminino, não sabe ler e/ou não frequentou a escola, 

diminuição das funções auditivas e emocionais;  

 Preditores de défice ao nível do conceito de aprendizagem, aplicação de 

conhecimentos: mais de 85 anos de idade, estado civil de solteiro, sexo feminino, não 

sabe ler e/ou não frequentou a escola, situação económica não conducente à 

satisfação das necessidades de alimentação, habitação e saúde. 

 

Padronizar a funcionalidade em função da idade. Com base no modelo proposto 

definimos o comportamento de autocuidado das pessoas com 65 e mais anos de idade. 

Assim, as pessoas com idades compreendidas entre os 65 e os 74 anos de idade 

apresentam os menores défices ao nível dos conceitos de: autocuidado; aprendizagem, 

aplicação de conhecimentos; aprendizagem, comunicação e funções mentais; funções 

relacionadas com o movimento dos membros inferiores e superiores; e tónus muscular. 
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Tendencialmente, as pessoas com 75 e mais anos de idade apresentam maiores défices ao 

nível dos conceitos de autocuidado; funções relacionadas com o movimento dos membros 

inferiores e superiores; do tónus muscular; aprendizagem, comunicação e funções 

mentais e aprendizagem, aplicação de conhecimentos (de onde se destacam ainda as que 

têm mais de 85 anos de idade). Concluímos que, à medida que a idade da pessoa for 

evoluindo, maiores serão os seus problemas ao nível do comportamento de autocuidado. 

Definimos também o perfil funcional por cada grupo etário, observando que, do ponto 

vista médio, as pessoas com idades compreendidas entre os 65 e 84 anos de idade situam-

se no autocuidado na atividade e as pessoas com 85 e mais anos de idade, por sua vez, 

no défice de autocuidado terapêutico moderado.  

 

Definir as necessidades de cuidados de enfermagem em função dos diferentes níveis de 

funcionalidade, com base num modelo de autocuidado.  

Nos dois estudos que apresentámos, descrevemos um conjunto de necessidades de 

cuidados de enfermagem segmentadas por vários níveis de intervenção, do ponto de vista 

da Teoria dos Sistemas de Enfermagem proposta por Orem (2001). No Estudo I, foi 

possível calcular as necessidades de cuidados de enfermagem em cada um dos conceitos 

observados, com uma relação direta entre aquelas e as várias variáveis sociodemográficas 

descritas. Descrevemos ainda, ao nível da Teoria dos Sistemas de Enfermagem (Orem, 

2001), necessidades de compensação parcial ou total em relação ao conceito de 

autocuidado (14,7% das pessoas apresentam défice de autocuidado terapêutico 

moderado - grave/completo) e ao conceito de aprendizagem, comunicação e funções 

mentais (17,4% das pessoas apresentam défice de autocuidado terapêutico moderado – 

grave/completo). Em relação aos restantes conceitos apresentados no referido estudo, as 

necessidades identificadas de compensação parcial ou total por parte dos cuidados de 

enfermagem foram: conceito de funções relacionadas com o movimento dos membros 

inferiores (24,3%); conceito de funções relacionadas com o movimento dos membros 

superiores (10,3%); conceito de tónus muscular (24,7%); conceito de aprendizagem, 

aplicação de conhecimentos (64,2%).  

No Estudo II, verificámos inferências estatísticas entre o contexto onde a pessoa está 

inserida e as suas necessidades de cuidados de enfermagem. De facto, observamos ao 

nível do conceito de autocuidado, défice de autocuidado terapêutico moderado – 

grave/completo na ECCI da região do Alentejo Litoral (94,6%), na ECCI de Odivelas 

(77,2%), no Lar de Idosos dos SAMS (45,2%) e na UCC do Redondo (2,9%). Ao nível 



178 

 

do conceito de aprendizagem e funções mentais, observamos défice de autocuidado 

terapêutico moderado – grave/completo na ECCI da região do Alentejo Litoral (67,4%), 

na ECCI de Odivelas (59,3%), no Lar de Idosos dos SAMS (36,1%) e na UCC do 

Redondo (13%). Em relação ao conceito de comunicação, verificam-se défices de 

autocuidado terapêutico moderado – grave/completo na ECCI da região do Alentejo 

Litoral (56,6%), na ECCI de Odivelas (45,3%), no Lar de Idosos dos SAMS (17,5%) e 

na UCC do Redondo (7,2%). Finalmente, e no que concerne ao conceito de relação com 

amigos e cuidadores, observamos défice de autocuidado terapêutico moderado – 

grave/completo na ECCI da região do Alentejo Litoral (81,5%), na ECCI de Odivelas 

(72,7%), na UCC do Redondo (56,1%) e no Lar de Idosos dos SAMS (18,6%). 

 

Neste sentido, o conceito de autocuidado nos Estudos I e II, pela via de análise fatorial 

de componentes principais dos dois instrumentos apresentados, explica maior 

percentagem de variância, pelo que assume uma maior importância face ao conjunto dos 

restantes conceitos abordados, na explicação do comportamento de autocuidado das 

pessoas com 65 e mais anos de idade.  

 

No intuito de propormos ideias de desenvolvimento para novos estudos na área específica 

dos cuidados de enfermagem, elaboramos algumas recomendações: 

 A CIF deve ser integrada nos curricula dos cursos de enfermagem, ao nível da 

licenciatura e da formação graduada; 

 No que concerne à prática clínica, esta linguagem deve ser integrada ao nível da 

colheita de informação, planeamento, execução e avaliação, para o apoio à tomada 

de decisão no âmbito do planeamento clínico de cuidados e da gestão de recursos 

humanos; 

 O CSI deve continuar a ser trabalhado em estudos de mestrado e doutoramento, 

no sentido da sua melhoria e aperfeiçoamento; 

 Em relação ao ENCS, recomenda-se a sua utilização em estudos e em vários 

contextos clínicos, no sentido de se programar os cuidados de enfermagem com 

base no comportamento de autocuidado das pessoas com 65 e mais anos de idade; 

 Do ponto de vista do desenvolvimento dos cuidados de enfermagem, o 

comportamento de autocuidado das pessoas com 65 e mais anos de idade deve ser 

estudado continuamente; 
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 Integrar esta terminologia nas linguagens específicas de enfermagem, como a 

CIPE e NANDA. 

 

Ao nível político: 

 Aconselha-se maior integração do conceito da CIF para programação e 

financiamento dos cuidados de saúde, ao nível do sistema de saúde; 

 Recomenda-se flexibilização da idade da reforma, de acordo com a vontade e a 

capacidade funcional das pessoas e com redução progressiva do número de horas 

laborais;   

 Sugere-se o desenvolvimento de programas de cuidados de enfermagem 

direcionados para a melhoria do comportamento de autocuidado das pessoas com 

65 e mais anos de idade, em diversos contextos;  

 Propõe-se o cálculo das necessidades de cuidados de enfermagem com base nos 

défices de funcionalidade;  

 Sugere-se a (re)avaliação das intervenções dos prestadores de cuidados de saúde 

a pessoas idosas, com base no CSI ou no ENCS; 

 Aconselha-se a definição de um conjunto de critérios com base no ENCS, para 

acesso das pessoas com 65 e mais anos de idade à Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados, bem como a sua avaliação periódica com base no mesmo 

instrumento;  

 Finalmente, aconselha-se a intervenção prioritária dos cuidados de enfermagem 

em pessoas com 75 e mais anos de idade, do sexo feminino, sem cônjuge, com 

elevado nível de iliteracia e com diminuição da acuidade auditiva e das funções 

emocionais.  
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