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Resumo 

 

O presente estudo foi delineado com o intuito de perceber, no domínio da 

psicogerontologia, qual o impacto da dependência funcional e do meio ecológico ao nível do 

sentimento de solidão, em idosos institucionalizados. O conceito de solidão é diferenciado em 

solidão social e solidão emocional, de acordo com o modelo relacional de solidão de Weiss 

(1973). O objectivo primordial deste estudo é procurar compreender como a autonomia 

funcional e o meio ecológico influenciam a solidão social. No entanto, procedeu-se, de igual 

modo, ao estudo do impacto daquelas duas variáveis ao nível do sentimento de solidão 

emocional. Para esse efeito foram delineados estudos comparativos e correlacionais.  

Neste estudo participaram 36 indivíduos, do sexo feminino, institucionalizados e sem 

deterioração cognitiva. Foram seleccionadas 24 idosas num lar de Lisboa e 12 idosas em três 

lares do concelho de Elvas, Alentejo. Utilizou-se o MAB (Método de Avaliação 

Biopsicossocial – Botelho, 2000), para classificação da autonomia funcional. Posteriormente, 

foram criados três grupos, com base na avaliação da funcionalidade e no meio ecológico: 

independente/urbano, dependente/urbano e dependente/rural. A cada participante foi 

aplicada, de forma individual, a Escala de Solidão Emocional e Social (Stroebe, Stroebe, 

Abakoumkin & Schut, 1996).  

Os resultados obtidos sugerem que (a) entre os idosos dependentes e independentes, 

institucionalizados em meio urbano, não existem diferenças ao nível dos sentimentos de 

solidão social e emocional; (b) entre os idosos dependentes, institucionalizados no meio 

urbano, e os idosos dependentes, institucionalizados em meio rural, existem diferenças nos 

sentimentos de solidão social e emocional; (c) a existência de um confidente está 

correlacionada com um baixo sentimento de solidão social; (d) o estado civil está 

indirectamente correlacionado com o sentimento de solidão emocional, sendo que as 

participantes viúvas são as que menos sofrem de solidão e as solteiras as que mais sofrem.  

 

Palavras-chave: Envelhecimento, Institucionalização, Solidão, Autonomia Funcional, Meio 

Ecológico. 
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Abstract 

 

The present study was traced with the aim of understanding, in the 

psychogerontology’s domain, what is the impact of functional dependence and the ecological 

environment referring to the feeling of loneliness, in institutionalized aged persons. The 

concept of loneliness is differentiated in social loneliness and emotional loneliness according 

to the relational modal of Weiss’s model (1973). The main aim of this study is to try to 

understand the way functional autonomy and the ecological environment influence the social 

loneliness. However, have proceeded, at the same level, to the study of the impact of those 

two variables at the level of the feeling of social loneliness. Thus, comparative and 

correlative studies have been traced. 

 Thirty-six persons have participated in this study, they were all women, 

institutionalized and without cognitive impairment. They were twenty-four aged women in a 

hearth in Lisbon and twelve in three hearths in the area of Elvas, Alentejo. The BEM 

(Biopsychosocial Evaluation Method – Botelho 2000), to the ranking of functional autonomy. 

Later, three groups were created, based on the evaluation of functionality and on the 

ecological environment: independent/urban, dependent/urban and dependent/rural. Each 

participant was studied, in an individual manner, according to the Emotional and Social 

Loneliness Scale (Stroebe, Stroebe, Abakoumkin & Schut, 1996). 

 The results suggest that a) among the dependent and independent aged people, 

institutionalized in a urban environment, there are no differences between the feelings of 

social and emotional loneliness; b) among the dependent aged people, institutionalized in the 

urban environment, and the dependent aged people, institutionalized in the rural environment, 

there are differences in the feelings of social and emotional loneliness; c) the existence of a 

confident is related with a low feeling of social loneliness; d) the marital status is indirectly 

related with the feeling of emotional loneliness, because the participants who are widows 

suffers less of loneliness and the single ones are those who suffer the most. 

 

Key-words: Aging, Institutionalization, Loneliness, Functional Autonomy, Ecological 

Environment. 
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1. Introdução 

 

1.1 Envelhecimento  

 

 A velhice constitui um período de grandes mudanças a nível biológico, psicológico e 

social, bem como no plano das relações com o exterior. Estas mudanças exigem ao idoso um 

esforço de adaptação às novas condições de vida, tratando-se de um momento de risco para o 

equilíbrio e bem-estar psicológico (Pinheiro, & Lebres, 1998, citado por Sequeira, & Silva, 

2002). 

Os gerontólogos defendem que a velhice vive-se primeiro que tudo no corpo, com o 

aparecimento dos cabelos brancos, as rugas, as dificuldades de visão e audição, a lentidão dos 

reflexos, entre outras (Duarte Silva, 2005). Estas transformações significam um desafio para 

quem envelhece: a aceitação de um novo self. Com a possível perda da autonomia funcional, 

outro desafio é colocado: o ficar dependente. As histórias passadas de relações de 

dependência com objectos cuidadores irão determinar como será encarado este novo desafio 

(Duarte Silva, 2005; Charazac, 2001/2004).  

  

Perspectiva desenvolvimentista 

O desenvolvimento ultrapassa a infância, ocorrendo ao longo de toda a vida, o próprio 

conceito de personalidade implica continuidade ao longo do tempo (Erikson, 1982; Duarte 

Silva, 2005). Erikson (1982) foi um dos autores a conceber um modelo que engloba todo o 

ciclo de vida humano. Segundo o autor, o ciclo de vida é o resultado de uma sequência de 

fases de desenvolvimento, tendo o ego e a realidade social uma forte influência. O ego 

determina a identidade de cada indivíduo, enquanto os acontecimentos sociais, como a 

reforma, e alterações nas dinâmicas familiares, como a viuvez, têm um papel preponderante 

no desenvolvimento de cada indivíduo. A Identidade é como um percurso a descobrir e a 

reelaborar ao longo de toda a vida (Erikson, 1982). 

Por cada fase existe um conflito, uma crise (Erikson, 1982). É através da resolução de 

cada conflito que o indivíduo se desenvolve. A boa resolução desse conflito promove o 

crescimento e a boa adaptação do indivíduo e promove o desenvolvimento do self e da 

identidade. A forma como indivíduo resolve, ou não, cada crise, vai determinar a fase 

seguinte, levando consigo uma maior ou menor capacidade de resolução de conflitos.  

Nesta perspectiva desenvolvimentista, Eriksson (1982) define oito conflitos: confiança 

básica versus desconfiança básica; autonomia versus vergonha e dúvida; iniciativa versus 
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culpa; aplicação ao trabalho versus inferioridade; identidade versus confusão; intimidade 

versus isolamento; generatividade versus estagnação; integridade versus desespero.  

O último conflito do ciclo de vida, integridade versus desespero, corresponde ao 

culminar do desenvolvimento e pressupõe uma aceitação e responsabilização face ao seu 

passado (escolhas feitas, erros cometidos). Os indivíduos lutam para dar um significado e um 

sentido ao seu passado. Caso este conflito seja bem resolvido, termina com o 

desenvolvimento da integridade do ego. Com a aceitação da vida passada, o indivíduo não irá 

recear a morte, pressupondo um equilíbrio e uma boa adaptação aos sete estádios anteriores, o 

que levará a um balanço positivo e a um sentimento de satisfação (Erikson, 1982). 

Contrariamente, se este equilíbrio não for atingido, gera-se o desespero. O envelhecimento é 

um período durante o qual o idoso reflecte sobre a sua vida e incorpora no self memórias e 

experiências, com disponibilidade para aceitar o passado. O modelo desenvolvimentista de 

Eriksson (1982) pressupõe que a última fase do ciclo é uma nova fase e não uma fatalidade. 

Os idosos são sobreviventes, tiveram que vencer e ultrapassar muitas vicissitudes de 

vida para chegarem à velhice. Atingir esta fase significa que foi possível sobreviver e 

adaptar-se a desafios específicos das outras fases anteriores (Duarte Silva, 2005). Viver 

muitos anos significa ter passado por muitas experiências, com impactos diferentes, 

ocupando diversas posições no ciclo de vida da família. Mas esta sobrevivência implica 

perdas no mundo das relações, e estas perdas pressupõe a capacidade de fazer o luto (Duarte 

Silva, 2005). As dificuldades e conflitos encontrados ao longo do ciclo de vida devem ser 

compreendidos no contexto sócio-histórico em que ocorrem. Para entender a velhice, é 

necessário explorar toda a idade adulta, na medida em que, esta fase do ciclo de vida depende 

de todo o percurso anterior (Duarte Silva, 2005). Com todas as mudanças e desafios que o 

idoso encontra nesta fase, a identidade irá sofrer uma reelaboração (Duarte Silva, 2005). 

 

Envelhecimento óptimo, normal e patológico 

O envelhecimento pode ser conceptualmente distinguido em normal, patológico e 

óptimo. O envelhecimento normal é um estado sem ocorrência de patologias biológicas e 

mentais; o envelhecimento patológico pode ser caracterizado pela degenerescência associada 

a doenças crónicas, a doenças e síndromas típicos da velhice e à desorganização biológica; e 

o envelhecimento óptimo é um estado ideal, em que as capacidades biológicas e psicológicas 

permitem uma adaptação pessoal e social muito satisfatória (Novo, 2000). 

O princípio da optimização selectiva com compensação (Freund, & Baltes, 1998) está 

associado ao envelhecimento óptimo. A partir da selecção de áreas de investimento, que 
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correspondem a competências prévias, o indivíduo procura compensar perdas ocorridas com 

o envelhecimento. O modelo proposto por Freund e Baltes (1998) conceptualiza o 

envelhecimento como um processo de desenvolvimento que envolve ganhos e perdas ao 

longo de todo o curso de vida. O envelhecimento com sucesso representa uma maior 

qualidade de saúde, pois, o indivíduo procura melhorar activamente o seu desempenho 

(Duarte Silva, 2005), não devendo corresponder a uma tentativa de imitação da juventude 

(Rowe, & Kahn, 1998, citado por Fonseca, 2005). 

Envelhecer com sucesso trata-se de uma capacidade global de adaptação às perdas que 

ocorrem habitualmente na velhice e de uma escolha de determinados estilos de vida, que 

proporcionem a manutenção a integridade física e mental (Fonseca, 2005). Factores 

biológicos, como o papel da saúde, da alimentação e exercício físico, os aspectos biológicos e 

genéticos; factores psicológicos, como o funcionamento mental, estratégias de coping, 

mecanismos de defesa, a personalidade do sujeito; e factores sociais, como factores 

históricos, efeitos da coorte, relações sociais, o contexto social, o suporte social, os recursos 

económicos, culturais e educacionais, têm um papel determinante no envelhecimento 

(Fonseca, 2005). 

 

Envelhecimento no feminino  

A superioridade numérica das mulheres, devida à maior esperança de vida, aumenta 

com o avançar da idade. As diferenças entre os sexos são bem evidentes sendo o 

envelhecimento mais notório nas mulheres. Assim, segundo os dados do Instituto Nacional de 

Estatística (2001) o índice de envelhecimento traduz-se em 122 mulheres e 84 homens. O 

envelhecimento da população do sexo feminino está associado a um maior número de 

incapacidades. Embora as mulheres vivam mais anos, a esperança de vida sem incapacidades 

é bastante mais reduzida quando comparada com a dos homens. Face a estes dados, verifica-

se que o sexo feminino tem uma maior probabilidade de se deparar com a viuvez, com o 

papel de prestador de cuidados e com a institucionalização (Smith, 2007). As mulheres 

manifestam maior dependência funcional (Patrick, Johnson, Goins, & Brown, 2004; 

Carvalho, Peixoto & Capella, 2007), mais problemas mentais (demência, depressão) (Smith, 

2007), e mais solidão que os homens (Beal, 2006) estando, no entanto, mais capacitadas para 

desenvolver e manter relações sociais íntimas (Peplau, Bikson, Rook, & Goodchilds, 1982).  

A vulnerabilidade para a solidão pode estar associada a acontecimentos de vida, como a 

viuvez, a institucionalização e a existência de doença crónica. Num estudo qualitativo, 

realizado com 12 mulheres, com idades compreendidas entre os 70 e os 93 anos, com doença 
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crónica, a solidão emerge como um subtema, no qual a solidão social é descrita como 

consequência de limitações físicas (Beal, 2006).  

Investigações indicam que as mulheres idosas institucionalizadas reportam mais 

problemas de saúde, imagem negativa do corpo e menos satisfação com a vida (Smith, 2007). 

 

1.2 Idosos institucionalizados 

A institucionalização provoca grandes e rápidas mudanças no equilíbrio psico-físico do 

idoso (Scocco, Rapattoni, & Fantoni, 2006). A qualidade de vida é mais baixa nos idosos 

institucionalizados, do que nos idosos que vivem na comunidade (Scocco, Rapattoni, & 

Fantoni, 2006). A prevalência de sintomas psiquiátricos e demenciais nos lares é elevada, 

sendo estes uma das causas da institucionalização. A perda de autonomia é outro factor que 

leva o idoso para um lar (Scocco, Rapattoni, & Fantoni, 2006). 

Idosos residentes em lares tendem a sentir-se mais sós e insatisfeitos. Os dias são 

monótonos e estão afastados das suas redes sociais (Fonseca, 2005). Variáveis como a 

decisão da ida para um lar (se foi o próprio a decidir ou terceiros), o grau de discrepância 

entre as competências individuais e o ambiente (se o idoso se sente competente e é submetido 

a uma situação de dependência, é penoso) e as características do próprio indivíduo, têm 

influência no impacto que a institucionalização tem no idoso (Lerner, & Hultsch, 1983, citado 

por Fonseca, 2005). 

Scocco, Rapattoni e Fantoni (2006) realizaram um estudo longitudinal, com o objectivo 

de investigar que impacto tem a entrada num lar e detectar as mudanças que ocorrem a nível 

cognitivo e psicopatológico, a nível da autonomia e da percepção da qualidade de vida dos 

idosos. Os autores aplicaram o Inventário Breve de Sintomas (BSI); o Mini-mental State 

Examination; a Escala de Depressão Geriátrica (GDS) e a versão breve do Questionário de 

Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde. Estes instrumentos foram aplicados 

aquando a admissão no lar e 6 meses depois. 

Concluíram, que, aquando a entrada no lar, os idosos sofriam de um declínio físico e 

mental (prevalência de sintomas de somatização, ansiedade, depressão e psicóticos), e a 

qualidade de vida era percepcionada como baixa (Scocco, Rapattoni, & Fantoni, 2006). Após 

6 meses, os autores verificaram, um declínio nas três áreas: saúde física, saúde mental e 

percepção de qualidade de vida; existindo uma taxa de 33% de mortalidade. Ao fim destes 6 

meses, os idosos relataram, também, um grande sentimento de solidão (Scocco, Rapattoni, & 

Fantoni, 2006). 
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Russel, Cutrona, Mora e Wallace (1997) realizaram um estudo que tinha como 

objectivo testar a relação entre a solidão e a admissão num lar. Os autores concluíram que 

existe uma correlação forte entre a ida para um lar e sentimentos de solidão. 

A deterioração cognitiva, a falta de saúde, a falta de autonomia funcional, uma rede 

social pobre e a idade, são factores que podem determinar a institucionalização. Idosos que 

vivam sós têm uma maior probabilidade de irem viver para uma instituição. Para os homens, 

o facto de serem viúvos está fortemente associado à ida para um lar. Variados factores podem 

explicar a relação entre a solidão e a entrada num lar, como a relação entre a solidão e a 

depressão, a relação entre a solidão e a saúde física e a relação entre a solidão e a motivação 

para o contacto social (Russel, Cutrona, Mora, & Wallace, 1997). A solidão pode ser 

precipitante de um declínio da saúde mental. Níveis elevados de solidão estão associados a 

mais sintomas depressivos (Cacioppo, Hughes, Waite, Hawkley, & Thisted, 2006). Um factor 

comum entre a solidão e a depressão é o baixo sentimento de pertença nas interacções sociais 

(Tikkainen, & Heikkinen, 2005). O idoso depressivo desiste da vida, não consegue cuidar de 

si próprio. A institucionalização acaba por ser uma opção para as famílias. 

A solidão pode ser um antecedente ou uma consequência de problemas de saúde física. 

Idosos que estejam sós, ao adoecerem não têm quem preste cuidados, ficam sós na doença. 

Por outro lado, idosos que padeçam de doenças, que os tornam dependentes, vêm diminuídas 

a sua rede de contacto social. Problemas de saúde e solidão, podem ter como consequência a 

falta de prestadores de cuidados, fazendo com que os idosos tenham que ir para um lar 

(Russel, Cutrona, Mora, & Wallace, 1997). 

A solidão também pode ser vista, de forma paradoxal, como uma motivação para a 

procura de contacto social. Neste sentido, a escolha, por parte do idoso, de ir para um lar, 

pode ser uma forma de procurar contacto social (Russel, Cutrona, Mora, & Wallace, 1997). 

 

1.3 Meio urbano e meio rural 

As diferentes formas de estar e sentir só são compreensíveis na perspectiva do curso de 

vida e da consequente relação do idoso com o seu cenário actual. Cada idoso carrega consigo 

a sua história de vida. Apesar de o envelhecimento ser acompanhado por alterações 

biológicas, psicológicas e sociais, é influenciado pelo contexto em que o idoso se inscreve 

(Sequeira, & Silva, 2002).  

Sequeira e Silva (2002) realizaram um estudo com o objectivo de obter os factores 

inerentes à satisfação com a vida num grupo de residentes em meio rural, concluindo que os 

meios rurais são contextos privilegiados de envelhecimento. Existem diversas vantagens nos 

meios rurais: o contexto físico permanece estável durante longos períodos de tempo, sendo as 
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mudanças implementadas gradualmente; o ritmo de vida é mais lento; existe uma maior 

estabilidade populacional, proporcionando a manutenção dos laços afectivos, maior rede 

social, maior apoio emocional, prático e psicológico. O contexto promove o sentido de 

identidade, o sentimento de ser-se conhecido. Os meios rurais oferecem um ambiente mais 

contentor e de suporte quando as competências pessoais começam a declinar. Um meio que 

seja familiar, um meio com o qual o indivíduo tem um vínculo de longa data, pode suportar o 

idoso de diversas formas: confere a segurança de se conhecer e ser conhecido pelas outras 

pessoas, nem que seja de vista; confere a segurança de conhecer todo o meio ambiente 

envolvente, os melhores sítios para atravessar a estrada, WC públicas, atalhos, caminhos 

seguros, lugares com significado especial, podendo a familiaridade compensar, de certa 

forma, as perdas de audição e visão (Holland, Kallaher, Peace, Scharf, Breeze, Gow, & 

Gilhooly, 2005). 

À medida que diminuem as competências o comportamento e os afectos vão sendo cada 

vez mais determinados por factores externos ao indivíduo. O ambiente desempenha um papel 

muito influente na velhice (Nahemow, 2000). A existência de uma rede social de apoio 

informal, constituída por familiares, vizinhos e amigos, é considerada bom indicador de 

saúde mental e um óptimo prognóstico de bem-estar, uma vez que serve para facilitar o 

confronto e resolução de acontecimentos de vida (Fonseca, Paúl, Martín, & Amado, 2005). O 

nível educacional e a situação financeira são mais favoráveis nos meios urbanos, enquanto o 

nível de autonomia e a rede social são mais favoráveis no meio rural. O sentimento de solidão 

é similar nos dois meios (Lee, & Whitbeck, 1987; Fonseca, Paúl, Martín, & Amado, 2005). 

Para muitos idosos, a vida nos meios urbanos provoca um insuficiente suporte social, as redes 

sociais são frágeis, e não têm qualquer visibilidade social, são marginalizados e desprezados 

(Fonseca, 2005). As atitudes face ao próprio envelhecimento são significativamente mais 

negativas nos idosos urbanos do que nos rurais. A situação de maior carência material, 

observada nos meios rurais, é compensada pelas redes sociais. Os idosos rurais são mais 

activos, mais autónomos e têm maior suporte social (Sequeira, & Silva, 2002). 

Mas existe também o lado negativo de alguns meios rurais. Nas aldeias rurais do 

interior do País, pode acontecer o contrário. A família encontra-se longe, normalmente nos 

meios urbanos, e as aldeias estão desertificadas. Os jovens vão embora, e os idosos vão 

morrendo (Fonseca, Paúl, Martín, & Amado, 2005), «Há como que um sentimento de fim, 

não só de vida mas de uma terra...» (p.106).  
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1.4 Funcionalidade 

Longevidade não é sinónimo de qualidade de vida (Lawton, Moss, Fulcomer, & 

Kleban, 1982; Mateus, Cortez, Lourenço, & Rocha, 1995). A diminuição das capacidades 

funcionais assume nos idosos grande importância, mais que as doenças crónicas per si. A 

capacidade do idoso para lidar com os problemas do quotidiano não pode ser inferida a partir 

do diagnóstico das doenças (Lachs et al., 1990; Mateus, Cortez, Lourenço, & Rocha, 1995), é 

necessário realizar uma avaliação compreensiva (forma de diagnóstico de défices físicos, 

psicológicos e funcionais) (Siu, Reuben, & Moore, 1994). A avaliação da funcionalidade tem 

como objectivos identificar perturbações funcionais, físicas, mentais e sociais, e contribuir 

para a intervenção com vista à manutenção e /ou recuperação de capacidades (Lawton, Moss, 

Fulcomer, & Kleban, 1982; Stuk, Siu, Wieland, Adams, & Rubenstein, 1993; Siu, Reuben, & 

Moore, 1994; Organização Mundial de Saúde, 2003; Carvalho, Peixoto, & Capella, 2007). 

A incapacidade funcional, como a dependência, é um conceito multidimensional, que 

incorpora factores físicos, mentais, cognitivos, sociais, económicos e ambientais (Bowling, 

1997; OMS, 2003). 

Quando se pretende avaliar o idoso são fundamentais aspectos como uma história 

clínica bem elaborada, o grau de autonomia ao nível da motricidade, das actividades de vida 

diária, actividades de lazer, nível de deterioração cognitiva, dinâmica sócio-familiar (Sousa, 

& Feio, 1998), suporte social, estatuto económico, morbilidade física, capacidade de auto-

cuidado (Fillenbaum, 1984), a visão, a audição, o estado dos membros superiores, o estado 

dos membros inferiores, a incontinência, a nutrição, o estado depressivo (Lachs et al, 1990; 

Siu, Reuben, & Moore, 1994), a interacção social, o ajustamento pessoal e o ambiente 

percepcionado (Lawton, Moss, Fulcomer, & Kleban, 1982). 

Segundo Fillenbaum (1984), funcionalidade pode ser definida como a autonomia na 

execução de tarefas de prática frequente e necessária a todos os indivíduos. Sendo essas 

tarefas, tarefas de cuidados pessoais e de adaptação ao meio em que se vive que asseguram a 

possibilidade de se viver sozinho no domicilio. A funcionalidade é uma dimensão 

predominante para a avaliação da situação de perda de autonomia do idoso (Campos, 1982). 

A capacidade funcional corresponde a que o indivíduo possa cuidar de si próprio, 

desempenhando tarefas de cuidados pessoais e de adaptação ao meio em que vive. A 

capacidade funcional para desempenhar as tarefas do dia-a-dia, traz benefícios tanto para a 

saúde física e mental, como determina o bem-estar social (Fillenbaum, 1984). 

A autonomia física é a capacidade de execução de tarefas relacionadas com cuidados 

pessoais diários, como lavar-se, vestir-se, utilizar os sanitários, transferir-se de posição, 

controlar os esfíncteres e comer (Fillenbaum, 1984). A escala de Katz (1963) foi a primeira a 
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avaliar a autonomia nas actividades básicas do dia-a-dia. Esta escala (Index of Activities of 

Daily Living) é constituída por seis tarefas: banho, vestir, ir ao WC, transferência, continência 

e alimentação. Em cada tarefa existem três graus: independente, necessita de alguma ajuda e 

dependente. Na classificação final, existem oito níveis (A, B, C, D, E, F, G e “outros”). O 

sujeito é independente (A) se desempenha todas as tarefas de forma independente, e 

dependente (G), se depende da ajuda de terceiros para todas as actividades do dia-a-dia. Os 

níveis intermédios (B, C, D, E, F e “outros”) correspondem aos sujeitos que são 

independentes em algumas tarefas (e.g. se o sujeito é independente no desempenho de todas 

as tarefas, menos no banho e numa outra tarefa, é classificado no nível C). A execução das 

actividades básicas tem por base uma organização motora e neurológica, sendo também 

influenciada pela cultura (e.g. a forma como comemos com os talheres é determinada pela 

cultura ocidental). Segundo Katz (1963), a ordem com que a criança adquire a capacidade 

para executar estas tarefas, é a inversa à ordem com que o idoso a perde.  

A autonomia instrumental é a capacidade de execução de tarefas relacionadas com a 

adaptação ao meio ambiente (Fillenbaum, 1984), como utilizar o telefone, fazer compras, 

gerir dinheiro, tomar medicamentos, usar meios de transporte, tarefas domésticas. A primeira 

destas escalas foi desenvolvida por Lawton e Brody, em 1969.  

A referida escala (Instrumental Activities of Daily Living Scale) é constituída por oito 

tarefas: habilidade para utilizar o telefone, fazer compras, preparar as refeições, tratar da casa, 

tratar da roupa, utilizar os transportes públicos, ser responsável pela medicação e gestão do 

dinheiro. Em cada tarefa o sujeito é classificado como sendo capaz ou incapaz, existindo 

níveis intermédios. 

Segundo Perrig-Chiello, Perrig, Uebelbacher e Stahelin (2006), os recursos físicos são 

os melhores predictores da capacidade para executar as actividades básicas do dia-a-dia 

(autonomia física); enquanto, os recursos psicológicos são os melhores predictores para as 

tarefas instrumentais (autonomia instrumental), tendo a memória um papel muito importante.  

Relativamente à capacidade funcional, os sujeitos podem ser classificados em dois 

grandes grupos: Independentes e Dependentes. Por sua vez, os indivíduos Independentes 

podem ser independentes ou autónomas; enquanto os indivíduos Dependentes podem ser 

incapazes ou dependentes (Botelho, 2000). 

O idoso é considerado incapaz se necessita, indispensavelmente e com regularidade de 

pessoas e/ou meios que o auxiliem nas actividades do dia-a-dia, nas quais não colabora. O 

idoso é considerado dependente se necessita, indispensavelmente e com regularidade, de 

pessoas e/ou meios, para substituição funcional, na qual colabora. O idoso é autónomo se 

necessita, indispensavelmente e com regularidade, de meios de apoio, sendo colaborante; se 
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necessita, indispensavelmente e sem regularidade, de pessoas e/ou meios, colaborando; se 

necessita, dispensavelmente e com regularidade, de pessoas e/ou meios, para substituição 

funcional, na qual colabora; se necessita, dispensavelmente e sem regularidade, colaborando. 

O idoso é independente se não necessita de pessoas e/ou meios para substituição funcional. 

 

A dependência é uma relação que compromete o sujeito na totalidade do seu corpo e do 

seu psiquismo. Na relação de dependência, o objecto cuidador representa o objecto materno. 

São as qualidades dos objectos internos que tornam a dependência mais ou menos tolerável. 

A relação de dependência pode ser vivida como uma ferida que cria uma perda narcísica ou 

como uma verdadeira satisfação (Charazac, 2001/2002). É um aspecto estrutural das relações 

que se caracteriza pelos seguintes aspectos (Horgas, Wahl, & Baltes, 1996): 

multidimensionalidade, pode ter consequências em múltiplos domínios; multicausalidade, é 

resultado de diversos factores (e.g. estado biológico, situação económica) e 

multifuncionalidade, pode ter múltiplas funções. As condições físicas, como a falta de saúde; 

as condições psicológicas, como a demência e a depressão; e as condições contextuais, como, 

por exemplo, excesso de protecção; são factores que podem contribuir para a dependência 

(Verdugo, & Gutiérrez-Bermejo, 1999).  

Baltes e Reisenzein (1986) defendem que a dependência pode ser uma forma de o idoso 

conseguir contacto social e atenção. Assim sendo, a dependência pode ter uma função 

adaptativa. Segundo o modelo SOC (Freund, & Baltes, 1998), na fase de compensação, o 

idoso aumenta a sua dependência nas capacidades delibitadas, para poder canalizar a sua 

energia para as tarefas prioritárias. Mas isto não quer dizer que todas as condutas dependentes 

sejam adaptativas. O facto de um idoso se ver obrigado a depender e receber ajuda para as 

actividades diárias, tem um forte impacto negativo. Sente-se improdutivo, vulnerável e débil, 

podendo levar ao isolamento social. A perda de autonomia é uma das principais causas de 

institucionalização (Verdugo, & Gutiérrez-Bermejo, 1999), como já foi referido. 

A incorrecta determinação do nível adequado de cuidados pode ter consequências 

potencialmente negativas (Campos, 1982). Se forem prestados cuidados mais intensos que os 

necessários, o idoso pode tornar-se mais dependente. Por outro lado, se os cuidados forem 

menos do que os necessários, o idoso pode ser prejudicado na sua qualidade de vida. Não só 

os idosos sofrem consequências, mas também os prestadores de cuidados, que, de uma forma 

ou de outra, ficam sobrecarregados. Outra consequência são os gastos inevitáveis, quando a 

avaliação da funcionalidade é feita de forma incorrecta (Campos, 1982). O planeamento de 

intervenção deve ser feito de acordo com as necessidades reais (Campos, 1982).  
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A autonomia funcional pode ser uma das consequências da deterioração cognitiva ou 

um antecedente desta (Sousa, & Feio, 1998). Num estudo realizado com 90 idosos, 

internados numa casa de saúde psicogeriátrica, Sousa e Feio (1998) concluíram que quanto 

mais deteriorado cognitivamente está um idoso, mais dependente fica. Assim como, quanto 

menos autónomo está, mais deteriora cognitivamente. 

Num estudo efectuado com 152 idosos ambulatórios, sem doenças agudas ou graves, 

utentes num centro de saúde urbano, que tinha como objectivo avaliar a capacidade funcional 

e factores associados, concluiu-se que existia associação entre a dependência funcional e a 

idade avançada, baixo nível de actividade física, presença de queixas de saúde, demência e 

índice de massa corporal elevado. Estando a variável sexo e a variável idade controladas, 

verificou-se associação entre dependência e depressão, e isolamento social. Não foi 

encontrada associação entre dependência e baixa escolaridade (Botelho, 2000). 

Para que o envelhecimento seja uma experiência bem-sucedida há que promover a 

autonomia e independência (Botelho, 2000).  

 

1.5 Solidão 

O sentimento de solidão é uma experiência subjectiva. Para alguns indivíduos solidão 

pode ser experienciada através de sentimentos profundos de inferioridade, para outros pode 

ser uma falha nos contactos sociais e para outros pode ser experienciada através de 

sentimentos de alienação e isolamento. Horowitz, French e Anderson (1982) descrevem o 

indivíduo que sofre de solidão como sendo isolado, depressivo, paranóide, introvertido. 

Sente-se separado, isolado, diferente, não amado, inferior. Evita o contacto social. Um 

indivíduo que sofra de solidão possui muitas características da depressão. O sentimento de 

inferioridade, o pessimismo, a falta de esperança, a frustração e o isolamento, são algumas 

das características da depressão presentes na solidão (Horowitz, French, & Anderson, 1982). 

O problema mais comum nos sujeitos que sofrem de solidão é a dificuldade na tarefa de 

socialização, como, por exemplo, fazer amigos, apresentarem-se a alguém novo e 

participarem em actividades de grupo (Horowitz, French, & Anderson, 1982). Atribuem as 

suas falhas interpessoais à falta de habilidade, crêem que têm menos competência, enquanto 

os que não sofrem de solidão, atribuem a traços pessoais. Os indivíduos solitários estão 

menos capacitados para resolver problemas (Horowitz, French, & Anderson, 1982). 

A solidão resulta de uma falha na capacidade de se estar só, ou estar só com as partes 

más do self. A capacidade para estar só é essencial para o desenvolvimento do self, que 

deriva da experiência de estar só na presença do objecto, enquanto criança. Essa capacidade 

provém da internalização de experiências positivas, que se constituem como referência 
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interna (Winnicott, 1965/1983). Assim como o ser humano tem a necessidade de apego 

(Bowlby, 1969/1990), também tem a necessidade de estar só (Buchholz, & Helbraun, 1995). 

Ao contrário do sentimento de solidão, que é descrito universalmente como uma experiência 

negativa, estar só pode ser um estado positivo (Fromm-Reichmann, 1959). 

Estar só é definido como a necessidade de o indivíduo se retirar, psicologicamente e, 

por vezes, fisicamente, de forma a se poder organizar e reconstituir o seu funcionamento, 

com vista a maximizar a organização perceptiva e cognitiva, o bem-estar e a homeostase, e de 

forma a desenvolver o self e as suas capacidades criativas (Buchholz, & Helbraun, 1995). O 

estar só é uma necessidade biológica e psicológica. O sono é um bom exemplo da 

necessidade biológica de estar só. O sono é uma forma de a nossa mente se organizar. A 

reflexão e o rezar, são exemplos da necessidade psicológica de estar só (Buchholz, & 

Helbraun, 1995).  

 

Solidão e envelhecimento 

Com o passar dos anos, ocorrem importantes perdas ao nível dos órgãos sensoriais, 

dificultando o contacto com o mundo exterior. A dificuldade de ouvir é uma limitação para o 

convívio entre pessoas, dificultando as conversas; as dificuldades visuais restringem as saídas 

ao exterior. Estas perdas fazem com que o idoso entre num círculo de isolamento progressivo 

(Paúl, 1993). Com o envelhecimento a locomoção sofre modificações, os passos ficam mais 

curtos, mais lentos e menos seguros, facilitando a ocorrência de quedas (Carvalho, Peixoto, & 

Capella, 2007). Com as deslocações a ficarem comprometidas, o idoso vai perdendo a sua 

autonomia funcional e empobrecendo a sua rede social. Sendo assim, a frequência de 

contacto com as suas relações sociais passa a depender dos outros. Os idosos doentes, com 

incapacidades físicas, têm vidas sociais mais pobres e menos satisfatórias (Peplau et al, 

1982). Estes aspectos conduzem naturalmente a um maior isolamento social e a um aumento 

de sentimentos de solidão (Sousa, & Feio, 1998). Isolamento não é, contudo, sinónimo de 

solidão. Passar tempo sozinho não significa solidão, os indivíduos podem ser felizes estando 

sós. Mas quando são infelizes, estando sozinhos, o diagnóstico de solidão é possível. Holmes 

(citado por Hess, 2004) faz uma distinção entre solidão e isolamento. A solidão implica uma 

percepção de falta e um sentimento de ansiedade face a esse vazio, enquanto que o 

isolamento pode ser uma escolha, uma forma de se estar livre de tensão. O isolamento refere-

se a ter poucos contactos com a família e amigos. Sofrer de solidão é ter um sentimento, não 

desejado, de perda de companhia. O isolamento é objectivo, enquanto a solidão é subjectiva 

(Weiss, 1973). 
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Existem muitos estereótipos acerca das pessoas idosas e que vivem sozinhas (Weiss, 

1982; Perlman, 1990). O estado civil é muito utilizado como medida de solidão, prevendo 

que as pessoas solteiras, divorciadas e viúvas sofrem de mais solidão que as pessoas casadas 

(Weiss, 1982). Mas viver só não significa solidão. Viver sozinho pode ser uma forma de 

manter a privacidade, a independência. Perlman e col. (1978, citado por Peplau, Bikson, 

Rook, & Goodchilds, 1982), encontraram mais solidão nos idosos que vivem com a família, 

do que nos idosos que vivem sozinhos ou que vivem com amigos. O contacto social com 

amigos e vizinhos têm um impacto mais profundo no bem-estar do que o contacto com os 

netos e familiares.  

Outro dado interessante é o facto de existirem mais auto-relatos de solidão nos 

adolescentes do que nos idosos (Peplau, Bikson, Rook, & Goodchilds, 1982; Weiss, 1982; 

Perlman, 1990). Existem duas explicações possíveis para este dado (Peplau, Bikson, Rook, & 

Goodchilds, 1982). Uma é o facto de as pessoas idosas serem mais genuínas, ao relatarem os 

seus sentimentos, comparativamente aos jovens. Outra possível explicação, é o facto de os 

jovens, como têm mais oportunidades de contacto social, terem expectativas mais irrealistas. 

Os idosos estabelecem objectivos mais razoáveis para as relações sociais (Peplau, Bikson, 

Rook, & Goodchilds, 1982).  

Apesar de a maioria dos idosos não sofrer de solidão (Peplau, Miceli, & Morasch, 

1982), alguns experienciam essa dor. A solidão é uma percepção de falha nas relações 

sociais, é uma resposta a um défice de quantidade ou qualidade nessas relações. A solidão 

resulta de uma discrepância entre o desejo dos indivíduos e a realidade vivida (Peplau, 

Bikson, Rook, & Goodchilds, 1982). 

Segundo Peplau, Bikson, Rook e Goodchilds (1982), existem quatro factores que 

permitem prever a solidão. O primeiro factor é a existência de um confidente. Ter alguém 

com quem partilhar uma relação íntima, é um importante recurso contra a solidão. Um 

segundo factor é o controlo pessoal. A perda de controlo, leva a pessoa a ficar desamparada e 

desesperada. Langer e Rodin (1976, citado por Peplau, Bikson, Rook, & Goodchilds, 1982) 

realizaram um estudo com idosos institucionalizados, verificando que a possibilidade de 

escolha, nas mais pequenas coisas, produzia um bem-estar geral. Um terceiro factor é a 

comparação social. Esta comparação é feita com o passado, com as experiências sociais 

passadas e com a vida social das outras pessoas. O último factor, apresentado pelos autores, é 

a saúde. Os idosos doentes, com incapacidades físicas, têm vidas sociais mais pobres e menos 

satisfatórias (Peplau, Bikson, Rook, & Goodchilds, 1982). 
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Ser idoso não significa estar condenado à solidão, viver sozinho pode ser símbolo de 

independência e autonomia (Peplau, Bikson, Rook, & Goodchilds, 1982) e estar só pode ser a 

oportunidade para organizar e reconstituir o seu funcionamento, pode ser a oportunidade para 

a reflexão, pode ser uma necessidade (Buchholz, & Helbraun, 1995). 

 

Diferentes tipos de solidão 

 

Definir solidão é algo complexo, muitas questões se colocam, será a solidão um traço 

de personalidade ou um estado? Será unidimensional ou multidimensional? (Shaver 

&Brennan, 1991). Segundo Weiss (1982), a solidão resulta da interacção de situações de 

vida, como o divórcio, a viuvez, hospitalização, ida para um lar; e de aspectos da 

personalidade, como a introversão, a timidez e a baixa auto-estima. A cultura a que o 

indivíduo pertence, o local onde vive, a comunidade onde está inserido, a idade e as 

experiências de vida, são factores que influenciam o modo como lida com a solidão (Rokach, 

Bacanli, & Ramberan, 2000). A solidão é um fenómeno muito complexo, multidimensional. 

Podemos admitir que existem diferentes tipos de solidão. 

Kolbel (1960, citado por de Jong-Gierveld, & Raadschelders, 1982) distingue  quatro 

tipos de Einsamkeit ( escolha de estar determinado tempo só): um tipo interior, positivo, 

experienciado como uma necessidade de descoberta de novas formas de contacto com os 

outros; um tipo interior, negativo, experienciado como forma de alienação; um outro tipo 

positivo, mas exterior, quando se procura novas experiências positivas; e um tipo negativo, 

exterior, quando condições externas (por exemplo, uma morte), levam a sentimentos de 

solidão.  

Young e colaboradores (1978, citado por de Jong-Gierveld, & Raadschelders, 1982) 

distinguem três tipos de solidão. Solidão crónica quando, durante um período de anos, o 

indivíduo não está capacitado para desenvolver relações sociais satisfatórias. Solidão 

situacional, quando ocorre um evento de vida stressante, como uma morte ou divórcio. Após 

um certo tempo, o indivíduo faz o luto, e sai da solidão. Solidão transitória, traduzida por 

períodos curtos de solidão.  

Os indivíduos que sofrem de solidão crónica são apáticos, atribuindo a sua condição a 

causas internas e estáveis. Os indivíduos que sofrem de solidão situacional atribuem, 

frequentemente, os seus sentimentos a causas instáveis, têm elevadas expectativas de que a 

solidão irá desaparecer (Gerson, & Perlman, 1979). Os que sofrem de solidão situacional 

estão mais capacitados para comunicar emocionalmente, para enviar mensagens, do que os 
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que sofrem de solidão crónica e dos que não sofrem de solidão, que têm uma comunicação 

mais pobre (Gerson, & Perlman, 1979). 

De Jong-Gierveld e Raadscheldersn (1982) realizaram uma investigação, com o 

objectivo de diferenciar diferentes formas de solidão. Como resultado, obtiveram quatro 

grupos distintos. O tipo I corresponde aos sujeitos sós, sem esperança, que estão muito 

insatisfeitos com as suas relações. O tipo II, corresponde às pessoas periódica e 

temporariamente solitárias. O tipo III, às pessoas sós, sem esperança, conformadas. Por fim, o 

grupo IV, pessoas que não expressam insatisfação com as suas relações íntimas e não têm 

sentimentos de solidão.  

 

Solidão emocional e solidão social 

Weiss (1973), no seu modelo relacional de solidão, identificou seis funções relacionais: 

vínculo, normalmente proporcionado pelo(a) companheiro(a); integração social, 

proporcionado pelos amigos; cuidado físico e emocional; confirmação do valor do outro; 

noção de uma aliança de confiança; orientação em situações stressantes. A solidão é a 

resposta à ausência de uma função relacional particular ou à ausência de uma constelação de 

funções relacionais. Neste modelo, Weiss (1973) define dois tipos de solidão, caracterizados 

como tal por quem os experimenta: solidão emocional e solidão social. Segundo Weiss 

(1973), a solidão emocional não compensa a solidão social, assim como a social não 

compensa a emocional. A solidão emocional é causada pela ausência ou perda de uma figura 

de vinculação íntima, só podendo ser remediada pela integração de outro vínculo emocional 

(Weiss, 1973). Está relacionada com as relações românticas e familiares. O apoio social dos 

amigos e familiares não consegue compensar o défice causado pela falta. O apoio social é 

eficaz quando a solidão está relacionada com um défice na integração social. A solidão social 

é a percepção de falha nas relações de amizade, nas relações sociais (Weiss, 1973). A solidão 

social pode ser uma consequência secundária da solidão emocional, na medida em que a 

perda do cônjuge pode levar a que haja perdas na rede social. 

O modelo relacional de solidão (Weiss, 1973) foi baseado na Teoria da Vinculação de 

Bowlby (1969/1990). O ser humano tem uma necessidade básica de pertença, de contacto, de 

vinculação (Fromm- Reichmann, 1959; Bowlby, 1969/1990), quando há a ausência ou a 

perda de uma figura de vinculação, este vazio não pode ser ocupado por amigos ou 

familiares. Enquanto o suporte social tem impacto na solidão social, o estado civil tem 

impacto na solidão emocional.  
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Stroebe, Stroebe, Abakoumkin e Schut (1996) realizaram um estudo longitudinal, com 

60 viúvos (recentes) e 60 casais, com o objectivo de observar o papel do suporte social, na 

viuvez. Para a realização deste estudo, foram aplicadas três escalas: a escala de percepção de 

apoio social, a escala de sintomas psicológicos e a escala de solidão. A escala de solidão é 

constituída por quatro itens, dois que avaliam a solidão emocional e dois itens que avaliam a 

solidão social. Os resultados confirmam a teoria da vinculação (Bowlby, 1969/1990), 

demonstrando que, quando há uma perda, como na viuvez, o suporte social não compensa o 

vazio sentido.  

DiTommasco, Brannen e Best (2004), desenvolveram uma escala de 37 itens, 

multidimensional, consistente com a distinção da solidão feita por Weiss. A escala SELSA 

(The Social and Emotional Loneliness Scale for Adults) faz ainda uma distinção no domínio 

da solidão emocional: solidão emocional familiar e solidão emocional romântica 

(DiTommasco, Brannen, & Best, 2004). Os autores realizaram um estudo com a versão de 15 

itens (SELSA-S). Concluíram que os diferentes tipos de solidão são resultado de diferentes 

défices, experiências e consequências (DiTommasco, Brannen, & Best, 2004). Os resultados 

elevados na solidão emocional familiar, estão associados à qualidade das relações parentais, 

particularmente ao suporte materno (DiTommasco, Brannen, & Best, 2004). Resultados 

elevados na solidão emocional romântica, estão relacionados com uma falha nas relações a 

dois. A solidão social é resultado de uma falha na relação com os amigos/colegas. Este estudo 

comprova as diferenças entre os três tipos de solidão (DiTommasco, Brannen, & Best, 2004). 

A integração social tem um papel fundamental durante todo o ciclo de vida, mas 

particularmente importante na velhice. Investigações têm mostrado que relações emocionais 

aumentam com a idade, mas o número de relações sociais diminui (Cacioppo, Hughes, Waite, 

Hawkley, & Thisted, 2006). Segundo Martina e Stevens (2006), para reduzir a solidão nos 

idosos será necessário uma intervenção multi-dimensional, que se foque não só no 

estabelecimento de amizades, mas também em factores pessoais e situacionais. 
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2. Objectivos 

 

O presente estudo foi desenhado para determinar, de forma empírica, se a autonomia 

funcional dos idosos e o meio ecológico em que estes residem influenciam o sentimento de 

solidão, particularmente de solidão social, em idosos institucionalizados. 

Como consequência de tudo o que foi mencionado na introdução, os objectivos 

principais do presente trabalho são os seguintes: 

 

• Procurar compreender a relação entre a solidão e a autonomia funcional, em idosos 

institucionalizados, tentando explorar se os idosos dependentes, a nível funcional, sofrem de 

uma maior solidão social em comparação com os idosos independentes. 

 

• Verificar se o meio onde o idoso reside influencia o sentimento de solidão. Procurar 

compreender de que modo as características do meio influenciam o sentimento de solidão. 
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3. Método 

 

Caracterização da amostra 

 

Neste estudo participaram 36 indivíduos, do sexo feminino, com idades compreendidas 

entre os 65 e os 97 anos (a média das idades da amostra é de 82.94, com um desvio padrão de 

7.7). Foram seleccionadas 24 idosas num lar de Lisboa e 12 idosas em três lares do concelho 

de Elvas, Alentejo. Posteriormente, foram criados três grupos, com base na avaliação da 

funcionalidade e no meio ecológico. O grupo 1 é constituído por 12 idosas independentes, 

residentes em meio urbano; o grupo 2 é constituído por 12 idosas dependentes, residentes em 

meio urbano e o grupo 3 é constituído por 12 idosas dependentes, residentes em meio rural.  

Verificou-se que, em meio rural, a institucionalização só surge quando há a perda 

acentuada de autonomia, o que resultou na impossibilidade de encontrar idosas independentes 

institucionalizadas.  

A instituição do meio urbano acolhe 49 idosos, situa-se numa zona central de Lisboa, 

tem fácil acesso a transportes, comércio variado, cafés, restaurantes, monumentos históricos, 

museus, igrejas, etc. No entanto, o lar resume-se ao edifício, não existindo nenhum espaço 

exterior onde os idosos possam desfrutar da vida ao ar livre, sem se preocuparem com o 

perigo dos carros, sempre a passar na rua. O lar é constituído por dois edifícios unidos entre 

si. Pelo facto de os dois edifícios se encontrarem desnivelados, a passagem de uma ala para 

outra faz-se por meios de escadas, o que impossibilita a circulação entre os edifícios aos 

idosos com pouca mobilidade. Cada ala possui 4 andares, ligados por escadas e elevadores. 

As instituições do meio rural albergam 18, 20, 22 idosos, ou seja, em média 20 idosos. 

Os edifícios têm apenas um piso, não existindo escadas e havendo fácil acesso a qualquer 

parte da instituição, o que facilita a deslocação e estimula a mobilidade e a autonomia do 

idoso. O acesso a monumentos, museus, igrejas, comércio e até mesmo a transportes públicos 

é difícil, no entanto, ambos os lares do meio rural possuem varandas e jardins, o que 

possibilita o acesso e o contacto com o mundo lá de fora. 

No Quadro 1 são apresentadas as características sócio-demográficas de cada grupo (os 

dados foram recolhidos com o Método de Avaliação Biopsicossocial - Botelho, 2000). 
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Quadro 1 - Características sócio-demográficas dos três grupos. 

 

Variáveis Categorias 1Grupo 1   % 2Grupo 2  % 3Grupo 3 % 

Idades 65-74 3  24.9 1 8.3 0 0 

 75-85 6  49.9 5 41.5 6 50.0 

 >85 3  24.9 6 50.0 6 50.0 

Estado civil Solteiro 5  41.7 6 50.0 0 0 

 Divorciado 2  16.7 0 0 0 0 

 Viúvo 5  41.7 5 41.7 11 91.7 

 Casado 0  0 1 8.3 1 8.3 

Escolaridade Analfabetos 0  0 0 0 5 41.7 

 1 a 6 anos 4  33.3 8 66.7 7 58.3 

 7 a 12 anos 5  41.6 4 33.3 0 0 

 13 ou mais anos 3  25.0 0 0 0 0 

Profissão Quadros superiores 0  0 0 0 0 0 

 Especialistas das Profissões Intel. e 

Cient 

1  8.3 0 0 0 0 

 Técnicos e Profissionais  nível 

intermédio 

2  16.7 3 25.5 0 0 

 Pessoal Administrativo e Similares 7  58.3 4 33.3 0 0 

 Pessoal dos Serviços e Vendedores 1  8.3 0 0 0 0 

 Agricultores e Trabalhadores 

qualificados da Agricultura e Pescas 

0  0 0 0 0 0 

 Operários, Artífices e Trabalhadores 

Sim 

1  8.3 1 8.3 4 33.3 

 Operadores de instalações e 

máquinas e montagem 

0  0 0 0 0 0 

 Trabalhadores não qualificados 0  0 4 33.3 8 66.7 

 

Nota: 1 Grupo 1= Independente/Urbano; 2Grupo 2= Dependente/Urbano; 3Grupo 3= Dependente/Rural  
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Para análise dos quadros foi utilizado o Teste de Qui-quadrado. Verifica-se 

homogeneidade entre o grupo 1 (independente/urbano) e o grupo 2 (dependente/urbano) 

relativamente a todas as características sócio-demográficas: idade, estado civil, escolaridade e 

profissão. No entanto, os grupos do meio urbano (1 e 2) e o grupo 3 (dependente/rural) não 

são homogéneos em relação às seguintes variáveis: estado civil (χ2= 14,065, gl=6, p<0,05), 

escolaridade (χ2 = 33,83, gl=16, p<0,05) e profissão (χ2= 24,527, gl=10, p<0,05), sendo 

apenas homogéneos em relação à idade. 

No meio urbano (grupo 1 e 2) verifica-se um predomínio de utentes solteiras, 

inexistência de participantes analfabetas, havendo 25% com mais de 13 anos de escolaridade, 

e um predomínio de profissões classificadas como “Pessoal Administrativo e Similares” 

(nível 4 da classificação nacional das profissões). 

No meio rural, o estado civil que predomina é a viuvez, 41,7% das idosas são 

analfabetas e 58,3% têm de 1 a 6 anos de escolaridade e o trabalho predominante é o rural. 

A amostra deste estudo é uma amostra de conveniência, sendo a sua dimensão definida 

tendo em conta os recursos disponíveis. As conclusões do presente estudo não podem, pois, 

ser generalizadas.  

 

Contexto 

 

O estudo foi conduzido no contexto institucional. Este contexto tem características 

únicas que influenciam, de forma específica, cada utente. Ao iniciar a vida de 

institucionalizado, o idoso abdica do controlo sobre a maior parte das actividades diárias, 

sujeita-se à falta de privacidade, perda de responsabilidade por decisões pessoais, rotinas 

rígidas, ausência de estimulação intelectual e até por vezes à desintegração social. Por outro 

lado, a entrada para um lar pode ser encarada como uma etapa da vida na qual, finalmente, se 

é incondicionalmente apoiado e cuidado, onde se pode envelhecer tranquilamente e sem 

preocupações. 

 

Plano Experimental 

 

Problema: Qual a influência da autonomia funcional e do meio ecológico no sentimento 

de solidão social em idosos institucionalizados? 

Hipótese 1: idosas dependentes sofrem de uma maior solidão social, comparativamente 

com as idosas independentes. 
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Hipótese 2: idosas dependentes, institucionalizadas em meio rural, sofrem menos de 

solidão social, comparativamente às idosas dependentes, institucionalizadas em meio urbano. 

 

• Variáveis independentes:  

 

I – Nível de autonomia funcional da idosa institucionalizada. 

Níveis: Dependente 

 Independente 

Manipulação: inter-sujeitos 

II – Meio no qual a idosa institucionalizada está inserida.  

Níveis: Urbano 

  Rural  

Manipulação: inter-sujeitos 

• Variável dependente 
 

I - Nível de Solidão da idosa institucionalizada (componente Social e componente 

Emocional). 

 

 

 Instrumentos   

 

Neste estudo foram utilizados os seguintes instrumentos: (Anexo I) 

 

• MMSE (Mini Mental State Examination), (Folstein, 1975) 

• MAB (Método de Avaliação Biopsicossocial), (Botelho, 2005) 

• Escala de Solidão Social e Emocional, (Stroebe, Stroebe, Abakoumkin & Schut, 

1996) 
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Mini-Mental State Examination, (Folstein, 1975) 

 

O Mini-Mental é uma medida objectiva e breve que avalia de forma estruturada 

algumas funções cognitivas tais como: a orientação temporal e espacial, memória de retenção 

e evocação, atenção e cálculo, actividades ligadas à linguagem e praxia construtiva 

bidimensional, podendo ser aplicada em 5 a 10 minutos. No total são 30 itens, com pontuação 

de 0 e 1. Para a identificação de demência o ponto de corte considerado é a transição 21/22.  

É necessário ter em atenção que os resultados obtidos são afectados pelo nível de 

instrução dos indivíduos (Botelho, 2000). Nesse sentido, foi validada uma versão portuguesa, 

onde constam palavras e expressões comuns na linguagem nacional, e para a qual foram 

calculados três pontos de corte, de acordo com a escolaridade dos indivíduos: analfabetos – 0 

a 15 pontos (com demência), 16 a 30 pontos (sem demência); 1 a 11 anos de escolaridade - 0 

a 22 pontos (com demência), 23 a 30 pontos (sem demência); mais de 11 anos de 

escolaridade – 0 a 27 pontos (com demência), 28 a 30 pontos (sem demência) (Guerreiro, 

Silva, Botelho, Leitão, Castro-Caldas, & Garcia, 1994). 

 

MAB – Método de Avaliação Biopsicossocial (Botelho, 2000)  

 

O MAB é um procedimento de rastreio, estruturado, uniformizado, de avaliação, registo 

e classificação biopsicossocial. A cotação tem um predomínio de quatro níveis (0/1/2/3). As 

pontuações conferem classificações, que por sua vez, vão traçar o perfil, de doze dígitos. 

Pontua-se sempre pelo pior. Existem duas versões, a de ambulatório e a de internamento, que 

não contém a escala de avaliação da autonomia instrumental. A versão de ambulatório foi a 

que foi utilizada para a selecção dos sujeitos. A informação recolhida foi referente ao período 

de quatro semanas que precedeu a data da avaliação, tendo sido respondido com base na 

capacidade real de execução das tarefas. 

Na avaliação biológica considera-se o sexo; idade; queixas de saúde; estado de 

nutrição; quedas; locomoção; autonomia física; e autonomia instrumental A avaliação da 

locomoção, autonomia física e instrumental, permite-nos avaliar a funcionalidade. Na 

avaliação da funcionalidade pontua-se o idoso como 0- incapaz; 1- dependente; 2- autónomo; 

3- independente. Segundo Botelho (2000), a capacidade funcional pode ser classificada em 

dois grandes grupos: Independente e Dependente. Por sua vez, o grupo Independente 

compreende dois subgrupos: Independente e Autónomo; enquanto que o grupo Dependente 

compreende os subgrupos Dependente e Incapaz. O idoso é incapaz se necessita, 

indispensavelmente, de terceiros e nunca colabora; é dependente se necessita, 
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indispensavelmente, de terceiros, para substituição funcional, na qual colabora; é autónomo 

se necessita, indispensavelmente, de meios de apoio ou ocasionalmente de terceiros, sendo 

neste caso colaborante; o idoso é independente se não necessita de pessoas e/ou meios para 

substituição funcional. 

A avaliação psicológica contempla as queixas emocionais e o estado cognitivo. Para a 

avaliação das queixas emocionais são utilizados dois itens retirados da versão reduzida do 

Inventário de Saúde Mental, versão reduzida (MHI-5), (Ware, Johnston, Davies-Avery, & 

Brook, 1979; Veit, & Ware, 1983; Ribeiro, 2001). Para a avaliação do estado mental, são 

utilizados os itens do Mini-Mental State, relativos à orientação temporal e espacial.  

 O perfil correspondente ao social obtém-se através do estado social e hábitos. O 

estado social é caracterizado pelos contactos pessoais estabelecidos e mantidos com outras 

pessoas, como processo de revelação do grau de isolamento a que o idoso está sujeito 

(Botelho, 2000). A escala pede ainda informação sobre o estado civil, o número de 

coabitantes na sua residência, o tempo que se está só em 24h e se tem com quem desabafar. 

Também questiona sobre a escolaridade e actividade profissional. Os hábitos são revelados 

pela actividade física e número de refeições por dia. A actividade física é um indicador do 

estilo de vida, relacionado com a capacidade locomotora (Botelho, 2000).  

 

 

Escala de Solidão Emocional e Social (Stroebe, Stroebe, Abakoumkin & Schut, 1996)  

 

A Escala de Solidão Emocional e Social (Stroebe, Stroebe, Abakoumkin, & Schut, 

1996) é constituída por quatro itens, dois que avaliam a solidão emocional (“Sinto-me só 

mesmo quando estou com outras pessoas” e “Frequentemente sinto-me só”, alfa=0.78) e dois 

itens que avaliam a solidão social (“Eu tenho um bom grupo de amigos” e “Eu tenho amigos 

e conhecidos com os quais gosto de estar”, alfa=0.79). É pedido ao sujeito que responda 

“Verdadeiro” ou “Falso”, para cada um dos itens (Stroebe, Stroebe, Abakoumkin & Schut, 

1996). A correlação entre as duas sub-escalas é de 0.26. Os quatro itens foram adaptados para 

a língua portuguesa no contexto de uma investigação anterior (Carreira, Costa, Duarte Silva, 

& Sousa Ferreira, 2008).  

O nível de solidão pode variar entre o “Alto”, “Médio” e “Baixo”. O nível de Solidão 

Emocional é “Alto” se o sujeito tiver respondido aos dois itens como “Verdadeiro”; é 

“Médio” se tiver respondido “Verdadeiro”/”Falso” ou “Falso”/ “Verdadeiro”; é “Baixo” se, 

aos dois itens, tiver respondido “Falso”. O nível de Solidão Social é “Alto” se o sujeito tiver 
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respondido aos dois itens “Falso”; é “Médio” se tiver respondido “Verdadeiro”/”Falso” ou 

“Falso”/ “Verdadeiro”; é “Baixo” se aos dois itens tiver respondido “Verdadeiro”. 

 

Procedimento 

 

Para proceder à recolha da amostra começou-se por abordar os responsáveis pelas 

instituições, solicitando-lhes a devida autorização, assim como o consentimento dos 

participantes. Desde o início, a confidencialidade dos resultados foi salvaguardada. Todos os 

participantes foram informados sobre os objectivos do estudo e sobre o modo como os 

resultados iriam ser tratados. 

A elegibilidade da amostra foi condicionada, tendo sido definido, a priori, as seguintes 

condições para a selecção da amostra: idosos com idade igual ou superior a 65 anos, 

pertencentes ao sexo feminino, institucionalizados e sem deterioração cognitiva.  

Para rastreio do estado cognitivo, foi aplicado o Mini-Mental State Examination 

(Folstein, 1975). No meio urbano foram avaliados 49 sujeitos, enquanto que no meio rural 

foram avaliados 25 (Quadro2).  

 

Quadro 2 - Avaliação do estado cognitivo 

 Com défice cognitivo Sem défice cognitivo 

Meio urbano 25 24 

Meio rural 3 22 

 

 

Após o rastreio cognitivo foi aplicado o MAB (Método de Avaliação Biopsicossocial 

– Botelho, 2000) aos sujeitos sem deterioração cognitiva. A parte correspondente à 

autonomia funcional (locomoção, autonomia física e autonomia instrumental) foi a que 

permitiu a avaliação da dependência e da independência. Idosos classificados como incapazes 

ou dependentes foram incluídos no grupo de dependentes, idosos autónomos ou 

independentes foram incluídos no grupo de independentes.  

Com base na informação obtida na avaliação da autonomia funcional e com base no 

meio ecológico foram criados três grupos. No meio urbano o número de sujeitos sem 



- 26 - 

deterioração cognitiva corresponde ao número total de sujeitos dos grupos 1 e 2. No meio 

rural seleccionaram-se aleatoriamente 12 dos 22 sujeitos sem deterioração cognitiva. Obteve-

se assim o grupo 1 constituído por 12 sujeitos independentes e residentes em meio urbano, o 

grupo 2 constituído por 12 sujeitos dependentes e residentes em meio urbano e o grupo 3 

constituído por 12 sujeitos dependentes e residentes em meio rural. 

 

Sendo a locomoção, a autonomia física e a autonomia instrumental o critério de 

selecção relativamente à funcionalidade, e a menor classificação obtida a que é usada na 

classificação final, assim teríamos, como exemplo, um idoso incapaz a nível da locomoção, 

dependente a nível físico e autónomo a nível instrumental, o que domina é a sua incapacidade 

na locomoção, sendo assim incluído no grupo de dependentes. Devido ao facto da 

classificação utilizada na autonomia funcional ser dada pela menor pontuação obtida no 

conjunto de itens, foi necessária, neste estudo, a reformulação da parte correspondente à 

autonomia instrumental e do item relativo à alimentação (da autonomia física), já que, 

segundo o critério descrito, os idosos institucionalizados seriam sempre considerados 

dependentes de terceiros relativamente à confecção das refeições, à lida da casa e ao 

tratamento da roupa.  

O item relativo à alimentação (autonomia física) foi desdobrado em dois: 

 

● P21 – A acção de preparar os alimentos; 

● P21a – A acção de servir os alimentos e comer.  

 

No domínio da autonomia instrumental, os itens relativos às compras, refeições, 

tarefas de lida da casa e lavar/tratar da roupa foram também desdobrados:  

 

● P24 – Fazer todas as compras necessárias;  

● P24a – Fazer compras pessoais;  

 

● P25 – Preparar as refeições (planear e servir);  

● P25a – Servir as refeições (a si próprio); 

 

● P26 – Tarefas de lida da casa (pesadas); 

● P26a – Tarefas de lida da casa (pequenas tarefas); 
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● P27 – Lavar/ tratar da totalidade da sua roupa; 

● P27a – Lavar/ tratar pelo menos uma parte da sua roupa.  

 

Os itens P21, P24, P25, P26 e P27 reflectem a capacidade que o indivíduo tem para 

viver de forma auto-suficiente, mostram se o sujeito tem ou não capacidade de viver com 

qualidade de vida e sem a ajuda de terceiros. Por outro lado, os itens P21a, P24a, P25a, P26a 

e P27a traduzem o grau de autonomia funcional (para as tarefas em questão) que o indivíduo 

consegue manter, mesmo residindo em instituição.  

 

Posteriormente à formação dos grupos foi aplicada, de forma individual, a Escala de 

Solidão Emocional e Social (Stroebe, Stroebe, Abakoumkin & Schut, 1996), tendo sido lidas 

as instruções e as afirmações que correspondem aos itens. As respostas dadas pelos 

participantes foram anotadas na respectiva folha de resposta 

Após a aplicação das escalas, foi efectuada a comparação, relativamente à solidão 

(emocional e social), do grupo 1 com o grupo 2 e do grupo 2 com o grupo 3, permitindo, 

assim, explorar a influência da maior ou menor autonomia funcional e do meio ecológico, 

rural ou urbano, na experiência da solidão. 

Todos os instrumentos, exceptuando o MAB (única prova portuguesa), foram aplicados 

conforme a sua versão traduzida e adaptada para Português. 

 

Procedimento estatístico 

 

Para a análise dos dados recorreu-se ao programa de estatística SPSS. Foi utilizada 

metodologia estatística não paramétrica, devido à dimensão da amostra (n=36), à distribuição 

não normal dos dados e ao facto da variável dependente ser ordinal. As técnicas não 

paramétricas utilizadas foram as seguintes: 

• Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney (a escala de medição da variável dependente 

(Solidão) é ordinal e pretendia-se a comparação de dois grupos independentes – grupo 1 com 

o grupo 2 e o grupo 2 com o grupo 3, relativamente à Solidão Social e Solidão Emocional). 

• Coeficiente de correlação de Spearman. 

Sendo a variável dependente ordinal, foi realizado o cálculo das medianas.  
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4. Resultados 

 

De seguida são apresentados os resultados referentes ao presente estudo.  

 

Resultados referentes à Autonomia Funcional 

 

Tendo em consideração a primeira hipótese, procedeu-se à comparação da variável 

Solidão Social entre o grupo 1 e 2 (recorde-se que o grupo 1 e 2 foram constituídos de acordo 

com o nível de Autonomia Funcional das participantes: grupo1 – independente, grupo 2 - 

dependente, ambos do meio urbano), através do teste Wilcoxon-Mann-Whitney (U). O valor 

obtido na comparação do grupo 1 e do grupo 2, relativamente ao sentimento de Solidão 

Social, foi de U=50, a p> 0,05. A diferença entre os dois grupos não é pois estatisticamente 

significativa. 

De igual modo, para a variável Solidão Emocional procedeu-se a uma análise 

comparativa entre o grupo1 e o grupo 2, tendo-se obtido um valor de U=72, a p> 0,05. A 

diferença entre os dois grupos não é estatisticamente significativa. 

No quadro 3 é possível observar os resultados do teste de Wilcoxon-Mann-Whitney 

referentes à variável Autonomia Funcional e Solidão. 

 

Quadro 3 – Resultados do teste de Wilcoxon-Mann-Whitney referentes ao grupo 1 e grupo 2. 

 

  Média das 
Ordens 

U Z 

 

Solidão 
Social 

 

 

Solidão 
Emocional 

1Grupo 1 

(N=12) 

2Grupo 2 

(N=12) 

1Grupo 1 

(N=12) 

2Grupo 2 

(N=12) 

14,33 

 

10,67 

 

12,50 

 

12,50 

 

50,00 

 

 

 

72,00 

 

-1,430 

 

 

 

0,000 

Nota: ¹ Grupo 1= Independente/Urbano; 2 Grupo 2= Dependente/Urbano; 
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Resultados referentes ao Meio Ecológico 

 

Tendo em consideração a segunda hipótese, procedeu-se à comparação da variável 

Solidão entre o grupo 2 e 3 (o grupo 2 e 3 foram constituídos de acordo com o meio 

ecológico das participantes: grupo 2 – meio urbano, grupo 3 – meio rural, ambos dependentes 

a nível funcional), através do teste Wilcoxon-Mann-Whitney (U). O valor obtido da 

comparação do grupo 2 e do grupo 3 foi de U=30, a p <0,05 para a variável Solidão Social e 

de U=40,50, a p <0,05 para a variável Solidão Emocional. Para ambas as variáveis a 

diferença entre os dois grupos é estatisticamente significativa.  

No Quadro 4 são apresentados os resultados do teste de Wilcoxon-Mann-Whitney. 

 

Quadro 4 – Resultados do teste de Wilcoxon-Mann-Whitney referentes ao grupo 2 e 3. 

  Média das 
Ordens 

U Z 

 

Solidão 
Social 

 

 

 

Solidão 
Emocional 

2Grupo 2 

(N=12) 

3Grupo 3 

(N=12) 

2Grupo 2 

(N=12) 

3Grupo 3 

(N=12) 

9,00 

 

16,00 

 

9,88 

 

15,13 

 

30,00* 

 

 

 

40,50* 

 

-3,040 

 

 

 

-2,115 

Nota: * = Diferenças significativas a p< 0,05 
 Nota:   2Grupo 2= Dependente/Urbano; 3Grupo 3= Dependente/Rural 

 

Verificam-se, pois, diferenças estatisticamente significativas, referentes à Solidão 

Social e à Solidão Emocional, entre o meio urbano e o meio rural, contrariamente ao 

verificado entre o grupo dependente e o grupo independente, a nível funcional. Na Figura 1 e 

2 está patente a análise comparativa entre os três grupos relativamente à Solidão Social e 

Emocional (valores medianos). 
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Figura 1 - Análise comparativa dos três grupos relativamente à variável Solidão Social 
(valores medianos) 
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Figura 2 - Análise comparativa dos três grupos relativamente à variável Solidão 
Emocional (valores medianos) 
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Pela análise da Figura 1 verifica-se que, relativamente à variável Solidão Social, 50% 

das participantes do grupo 1 e 50 % das participantes do grupo 3 têm no máximo uma 

classificação baixa na Escala de Solidão Emocional e Social (Stroebe, Stroebe, Abakoumkin, 

& Schut, 1996) e 50% das participantes do grupo 2 têm no máximo uma classificação média. 

Na Figura 2 (referente à variável Solidão Emocional) é possível verificar-se que 50% 

das participantes do grupo 1 e 50% das participantes do grupo 2 têm no máximo uma 

classificação média na Escala de Solidão Emocional e Social (Stroebe, Stroebe, Abakoumkin, 

& Schut, 1996) e 50% das participantes do grupo 3 têm no máximo uma classificação baixa.  

  
 

Análise de correlações 

 

Procedeu-se à análise das correlações entre a variável Solidão Social e a existência de 

um Confidente, através do coeficiente de correlação de Spearman. Verificou-se uma 

correlação de 0,561 (significativa a p<0,01) entre a Solidão Social e a existência de um 

Confidente. A correlação encontrada é positiva, ou seja, a inexistência de solidão está 

directamente correlacionada com a existência de um confidente. No Quadro 5 podemos 

observar a distribuição das frequências desta variável. 

 

Quadro 5 – Frequências observadas referentes à variável Solidão Social distribuídas pela 

existência e não existência de um confidente. 

  

                   Existência de um Confidente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Não Sim 

    
 

   

 Alta 
 

2 33,3%   

Solidão Social Media 
 

3 50,0% 6 20,0% 

 Não sofre 1 16,7% 24 80,0% 
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Pela análise do Quadro 5 é possível verificar que 80% das participantes que afirmam ter 

um confidente não sofrem de Solidão Social. Na Figura 3 é visível a correlação positiva entre 

as duas variáveis. 
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Ter com quem desabafar 

 

Figura 3 - Correlação entre a variável Solidão Social (valores medianos) e a existência 

de um confidente. 

 

Relativamente à variável Solidão Emocional e Estado Civil, procedeu-se a uma análise 

idêntica das correlações, através do coeficiente de Spearman. Verificou-se uma correlação de 

-0,521 (significativa a p<0,01) entre a Solidão Emocional e o Estado Civil. A correlação 

encontrada é negativa, ou seja, a Solidão Emocional está negativamente correlacionada ao 

Estado Civil. Na figura 4 podemos observar a correlação negativa entre as duas variáveis. 
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Figura 4 – Correlação entre a variável Solidão Emocional (valores medianos) e o 

Estado Civil. 

 
Pela observação da figura 4 verifica-se uma correlação negativa, estatisticamente 

significativa, entre a Solidão Emocional e o Estado Civil “viúvo” e “divorciado”, verifica-se, 

de igual modo, uma correlação positiva, não significativa estatisticamente, entre a variável 

Solidão Emocional e o Estado Civil “solteiro” e “casado”.  

Sendo que no meio rural a maioria das participantes são viúvas e no meio urbano a 

maioria são solteiras, e que no meio rural se verifica níveis de solidão mais baixos que no 

meio urbano, pergunta-se até que ponto é que a associação verificada não é influenciada pelo 

meio. Controlando a variável meio e utilizando o coeficiente de correlação de Spearman, 

obteve-se, com o grupo do meio urbano, uma correlação de -0,554 (significativa p<0,01). No 

Quadro 6 podemos observar a distribuição das frequências. 
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Quadro 6 – Frequências observadas referentes à variável Solidão Emocional distribuídas 

pelo Estado Civil, em meio urbano. 

 

 Estado Civil   

Viúvo Divorciado Solteiro Casado 

 
Alta  1 7  

Solidão  Média 4 1 2 1 

Emocional Não sofre 6  2  

 

  

No meio rural não se verificou correlação significativa entre a Solidão Emocional e o 

Estado Civil. De facto a maioria das participantes são viúvas e não sofrem de Solidão 

Emocional, como podemos observar no Quadro 7. 

 

 
Quadro 7 – Frequências observadas referentes à variável Solidão Emocional distribuídas 

pelo Estado Civil, no meio rural. 

 

 Estado Civil   

Viúvo Divorciado Solteiro Casado 

 
Alta 1    

Solidão  Média 1    

Emocional Não sofre 9   1 
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5. Discussão 

 

Para começar a discussão dos resultados convém recordar as características sócio-

demograficas da amostra: 

 

• 36 participantes do sexo feminino, sem deterioração cognitiva, com idades 

compreendidas entre os 65 e os 97 anos.  

• 24 participantes foram seleccionadas num lar de Lisboa e 12 em três lares do concelho 

de Elvas, Alentejo. 

• Formação de três grupos, de acordo com a autonomia funcional e o meio ecológico: 

independente/urbano (grupo 1), dependente/urbano (grupo 2) e dependente/rural (grupo 3). 

• Grupos não homogéneos relativamente à profissão outrora exercida, à escolaridade e 

estado civil.  

 

Relação entre a Solidão Social e a Autonomia Funcional 

 

O objectivo 1 deste estudo visava compreender a relação entre a solidão e a autonomia 

funcional, em idosos institucionalizados, postulando que idosos dependentes sofriam de uma 

maior solidão social, comparativamente aos idosos independentes. Os resultados não apoiam 

a hipótese: não existem diferenças na experiência do sentimento de solidão social entre os 

idosos independentes e dependentes, a nível funcional (ver Quadro 3). A primeira hipótese é 

assim infirmada. 

Os resultados divergem do referido na revisão de literatura. Segundo Peplau e col. 

(1982) os idosos doentes, com incapacidades físicas, têm vidas sociais mais pobres e menos 

satisfatórias. Estes aspectos conduzem naturalmente a um maior isolamento social e a um 

aumento de sentimentos de solidão (Sousa, & Feio, 1998). A solidão pode ser uma 

consequência de problemas de saúde física. Idosos que padeçam de doenças, que os tornam 

dependentes, vêm diminuídas a sua rede de contacto social (Russel, Cutrona, Mora, & 

Wallace, 1997). Beal (2006) descreve a solidão social como consequência de limitações 

físicas.  

Numa possível explicação para os resultados encontrados poder-se-á postular que a 

perda de autonomia funcional pode não levar a um sentimento de solidão, mas sim a um 

isolamento social. O sentimento de solidão não é linear, resultando da interacção de situações 

de vida, como o divórcio, a viuvez, hospitalização, ida para um lar; e de aspectos da 
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personalidade, como a introversão, a timidez e a baixa auto-estima (Weiss, 1982), a cultura a 

que o indivíduo pertence, o local onde vive, a comunidade onde está inserido, a idade e as 

experiências de vida (Rokach, Bacanli, & Ramberan, 2000). Numa futura investigação dever-

se-á ter em conta todos estes factores, pois, a solidão é uma experiência subjectiva e 

complexa (Weiss, 1982). Passar tempo sozinho não significa solidão. Solidão implica uma 

percepção de falta e um sentimento de ansiedade face a esse vazio (Holmes citado por Hess, 

2004), o isolamento refere-se a ter poucos contactos com a família e amigos (Weiss, 1973). 

A dependência também pode ser vista, de forma paradoxal, como uma forma de o idoso 

conseguir contacto social e atenção. Ou seja, estando o idoso dependente de terceiros para a 

execução de todas as tarefas básicas e instrumentais da vida diária, mantém contacto diário 

com um ou mais prestadores de cuidados. Se o cuidado não for executado de forma 

mecânica, se for um cuidado humano, poderá existir uma relação que colmate a solidão 

social. Segundo Baltes e Reisenzein (1986), comportamentos dependentes, em contexto 

institucional, têm uma elevada probabilidade de desencadearam actos atencionais por parte 

dos prestadores de cuidados. Num mundo onde, segundo os autores, o contacto social é raro, 

este tipo de comportamento pode ter grandes implicações.  

 

Relativamente à solidão emocional, os resultados mostram que não existem, de igual 

modo, diferenças significativas entre o grupo 1 e o grupo 2 (independentes / urbano, 

dependentes / urbano) (ver Quadro 3). A solidão emocional é causada pela ausência ou perda 

de uma figura de vinculação íntima, não estando relacionada com as relações sociais (Weiss, 

1973). O facto de um idoso se encontrar sozinho, não significa que se sinta só, a nível 

emocional. Não existiam predições relativamente à influência da perda da autonomia 

funcional na solidão emocional, já que a solidão emocional não é influenciada pelo suporte 

social (Stroebe, Stroebe, Abakoumkin, & Schut, 1996). 

 

Relação entre a Solidão Social e o Meio Ecológico 

 

O objectivo 2 deste estudo procurava compreender a relação entre a solidão e o meio 

ecológico, em idosos institucionalizados, postulando que idosos dependentes, 

institucionalizados em meio rural, sofrem menos de solidão social, comparativamente aos  
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idosos dependentes, institucionalizados em meio urbano. Os resultados apoiam a hipótese: os 

idosos institucionalizados no meio rural sofrem menos de solidão social que os idosos 

institucionalizados no meio urbano (ver Quadro 4).  

 Na literatura existem evidências contraditórias. Segundo Lee e Whitbeck (1987) e 

Fonseca, Paúl, Martín e Amado (2005) o sentimento de solidão é similar nos dois meios, 

sendo que nas aldeias do interior do país o sentimento de solidão pode ser superior. A família 

encontra-se longe, normalmente nos meios urbanos, e as aldeias estão desertificadas. Os 

jovens vão embora, e os idosos vão morrendo (Fonseca, Paúl, Martín, & Amado, 2005). De 

acordo com Sequeira e Silva (2002), no meio rural existe um maior suporte social, apoio 

emocional e psicológico. O contexto físico permanece estável durante longos períodos de 

tempo, sendo as mudanças implementadas gradualmente; o ritmo de vida é mais lento; existe 

uma maior estabilidade populacional, proporcionando a manutenção dos laços afectivos 

(Sequeira, & Silva, 2002).  

As aldeias do meio rural onde se desenvolveu este estudo são localidades pequenas, 

onde todos os indivíduos se conhecem e estão ligados entre si por laços familiares ou 

afectivos. Até com os próprios prestadores de cuidados informais existe uma relação de 

amizade duradora, o que propicia um maior a vontade aquando da prestação de cuidados. O 

contacto social com amigos e vizinhos têm um impacto profundo no bem-estar do idoso 

(Perlman et al, 1978, citado por Peplau, Bikson, Rook, & Goodchilds, 1982), proporcionando 

uma rede social forte. O facto de não ter sido possível seleccionar idosas independentes 

institucionalizadas, mostra como o apoio social é forte nos meios rurais, surgindo, apenas, a 

institucionalização como um último recurso. No meio rural predomina uma cultura colectiva, 

enquanto que o meio urbano é mais individualista. 

É, de igual modo, possível pensar no meio urbano como um meio onde existem mais 

oportunidades de contacto social, em que os laços estabelecidos talvez não sejam tão fortes, 

mas onde o número de contactos seja maior. Um meio rico em quantidade de contactos 

sociais e pobre em termos da qualidade dos laços afectivos estabelecidos. Tendo em conta 

que a comparação social é um factor que influencia o sentimento de solidão (Peplau, Bikson, 

Rook, & Goodchilds, 1982), é natural que, no meio urbano, uma comparação entre o passado 

(vida social rica) e o presente (idosas dependentes, institucionalizadas) resulte num passado 

muito mais rico do que o presente, instalando-se assim, um maior sentimento de solidão. Esta 

comparação é feita com o passado, com as experiências sociais passadas e com a vida social 

das outras pessoas. Contrariamente, no meio rural, existindo uma maior estabilidade nas 
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redes sociais e estando as idosas institucionalizadas em lares familiares, como referido 

anteriormente, a comparação entre o passado e o presente não é muito discrepante.  

 

Relativamente à solidão emocional, os resultados mostram que, de igual modo, os 

idosos institucionalizados no meio rural sofrem menos de solidão que os idosos 

institucionalizados no meio urbano (Quadro 4). De forma a compreender os resultados 

referentes à Solidão Emocional, procurou-se verificar uma possível associação entre a 

Solidão Emocional e o Estado Civil. 

 

Não estava contemplado nos objectivos iniciais do presente trabalho verificar a 

existência, ou não, de associação entre a solidão emocional e o estado civil, apesar do estado 

civil ser muito utilizado como medida de solidão (Weiss, 1982). Como referido no referencial 

teórico, a solidão emocional é causada pela ausência ou perda de uma figura de vinculação 

íntima, só podendo ser remediada pela integração de outro vínculo emocional (Weiss, 1973). 

O apoio social dos amigos e familiares não consegue compensar o défice causado pela falta. 

Assim sendo, o estado civil terá impacto na solidão emocional. A associação verificada vai 

no sentido em que as participantes viúvas e casadas sofrem menos de solidão emocional que 

as participantes solteiras e divorciadas (ver Figura 4). Sendo que no meio rural a maioria das 

participantes são viúvas e no meio urbano a maioria são solteiras, e que no meio rural se 

verificam níveis de solidão mais baixos que no meio urbano, pergunta-se até que ponto é que 

a associação verificada não será influenciada pelo meio. Controlando a variável meio, o que 

se observa é que no meio rural não existe associação entre a solidão emocional e o estado 

civil, sendo que 75% das participantes viúvas não sofrem de solidão emocional (ver Quadro 

7). No meio urbano verifica-se associação entre a solidão emocional e o estado civil, sendo 

que a maioria das viúvas não sofre de solidão (no mesmo sentido que no meio rural) e a 

maioria das solteiras sofre (ver Quadro 6). Segundo Weiss (1982) as pessoas solteiras, 

divorciadas e viúvas sofrem de mais solidão do que as pessoas casadas. Entre os indivíduos 

solteiros e os viúvos é encontrada uma diferença: os viúvos tiveram um objecto que 

perderam, os solteiros não tiveram objecto. De acordo com Winnicott (1965/1983), e como já 

foi referido anteriormente, a solidão resulta de uma falha na capacidade de se estar só, ou do 

estar só com as partes más do self. A capacidade para estar só deriva da experiência de estar 

só na presença do objecto. Essa capacidade provém da internalização de experiências 

positivas, que se constituem como referência interna (Winnicott, 1965/1983). Com a 

separação do objecto, nada se perde, mas algo é ganho e preservado. Neste sentido, as 

participantes viúvas estiveram na presença do objecto, estabeleceram um vínculo, 
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internalizando experiências, tendo, então, a capacidade para estar só. As participantes 

solteiras não teriam tido uma experiência similar, não podendo assim desenvolver, 

satisfatoriamente, a capacidade para estar só. Para Winnicott (1965/1983), quer a ausência de 

contacto com outras pessoas quer a total acessibilidade comportam perigos para a 

sobrevivência do Eu.  

 

Associação entre a Solidão Social e a existência de um Confidente 

 

Apesar de não ser, de igual forma, um objectivo do presente estudo, explorou-se a 

associação entre a solidão social e a existência de um confidente, sendo que a existência de 

um confidente é referida na literatura como um importante recurso contra a solidão (Peplau, 

Bikson, Rook, & Goodchilds, 1982). Verificou-se uma associação positiva entre a solidão 

social e a existência de ter com quem desabafar, no sentido em que a maioria das 

participantes que relatam não sofrer de solidão social afirmam ter um confidente (ver Figura 

3). 

Tal como foi referido no referencial teórico, os diferentes tipos de solidão são resultado 

de diferentes défices, experiências e consequências. A solidão social é resultado de uma falha 

na relação com os amigos/colegas (DiTommasco, Brannen, & Best, 2004), tendo o suporte 

social impacto na solidão social (Weiss, 1973). Assim sendo, a presença de alguém com 

quem se pode partilhar confidências, que está presente nos bons e maus momentos e que 

fornece suporte social, permite que não exista percepção de falha e sentimento de vazio na 

vida social. 

 

Limitações do estudo 

 

Uma limitação que pode ser apontada a este estudo é o facto de o grupo 3 

(dependente/rural) não ser homogéneo sócio-demograficamente ao grupo 1 

(independente/urbano) e 2 (dependente/urbano) (Quadro 1). Como referido anteriormente, os 

grupos não são homogéneos relativamente à profissão, escolaridade e estado civil. Os 

resultados apoiaram a hipótese 2 do presente estudo, ou seja, que os idosos 

institucionalizados no meio rural sofrem menos de solidão (social e emocional) que os idosos 

institucionalizados no meio urbano. Não havendo controlo das variáveis estranhas, poder-se-á 

colocar a questão de até que ponto é que as diferenças encontradas são referentes ao 

sentimento de solidão e não a todas as outras características. Mas os grupos são diferentes 

porque provêm de meios diferentes, e foi esse facto que despertou o interesse por procurar 
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perceber como é que essas diferentes características influenciam a solidão. O facto de não se 

ter encontrado idosos independentes institucionalizados revela como o meio influencia a 

experiência do envelhecimento.  

As diferenças constatadas entre os dois meios são convergentes com o descrito no 

referencial teórico. Como Sequeira e Silva (2002) afirmam, cada idoso carrega consigo a sua 

própria história de vida, determinada quer pelo seu património genético quer pelo seu 

património psicossocial. O envelhecimento é acompanhado por alterações a diferentes níveis 

e qualquer vulnerabilidade física, psicológica e social pode ser atenuada ou incrementada 

pelo contexto ambiental no qual o idoso se insere. Apesar de o envelhecimento ser 

acompanhado por alterações biológicas, psicológicas e sociais, é influenciado pelo contexto 

em que o idoso se inscreve. Segundo Fonseca, Paúl, Martín e Amado (2005) o nível 

educacional e a situação financeira são mais favoráveis nos meios urbanos, enquanto o nível 

de autonomia e a rede social são mais favoráveis no meio rural. Estes factos foram 

constatados neste estudo: nos grupos urbanos (1 e 2) é verificado um nível de escolaridade e 

profissão mais elevado, enquanto que no grupo rural (3) verificou-se um sentimento baixo de 

solidão social (provavelmente proveniente do suporte social) e a reduzida institucionalização 

de idosos independentes (a institucionalização aparece como último recurso, enquanto 

autónomos os idosos permanecem em casa, com apoio domiciliário se necessário, como já 

referido).  

A referida reduzida institucionalização de idosos independentes, a nível funcional, pode 

ser, de igual modo, apontada como uma limitação do presente estudo. Seria desejável ter um 

grupo dependente e outro independente no meio urbano e um grupo dependente e outro 

independente no meio rural, de forma a comparar o sentimento de solidão entre os dois 

grupos urbanos e rurais. 

Uma terceira limitação é o facto de a amostra ser pequena (n=36). As conclusões são 

limitadas, não podendo ser generalizadas. As conclusões obtidas só podem ser aplicadas à 

amostra trabalhada. 

 

Contribuição do estudo 

 

Este estudo pretende alertar para o sentimento de solidão nos idosos. Como já referido, 

a maioria dos idosos não sofre de solidão (Peplau, Miceli, & Morasch, 1982) mas alguns 

experienciam essa dor. Desta forma, e sendo a solidão algo complexo de definir (Shaver 

&Brennan, 1991), é de extrema importância procurar compreender que factores a influenciam 

e para ela contribuem, com o objectivo de intervir para prevenir. Segundo Martina e Stevens 
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(2006), para reduzir a solidão nos idosos será necessário uma intervenção multi-dimensional. 

Um dos factores que este estudo mostrou influenciar o sentimento de solidão é o meio onde o 

idoso reside, sendo que no meio rural este sentimento foi menos experimentado. 

Relativamente à funcionalidade, é de salientar a grande importância da aplicação do 

MAB (Botelho, 2000) em lares. Sendo a perda de autonomia uma das principais causas de 

institucionalização (Verdugo, & Gutiérrez-Bermejo, 1999), há que elaborar um plano de 

intervenção de acordo com as necessidades reais do idoso. Esta elaboração só é possível a 

partir de uma prévia avaliação multidimensional das capacidades reais do idoso. Deste modo, 

seria interessante o desenvolvimento de uma versão adaptada a utentes de lares. De facto, 

para que o envelhecimento seja uma experiência bem-sucedida há que promover a autonomia 

e independência (Botelho, 2000), mesmo em contexto institucional. 

Assim sendo, e tendo em conta as limitações referidas atrás, em futuras investigações 

há que ter em conta determinados aspectos, tais como: 

 

• A complexidade do sentimento de solidão, admitindo que esta é influenciada por 

inúmeros factores, incluindo a personalidade. 

 

• A dependência funcional poderá ter como consequência o isolamento social em vez da 

solidão social. 

 

• A selecção de uma amostra de maiores dimensões.  

 

•  A selecção de um grupo independente, a nível funcional, no meio urbano. 

 

• A homogeneidade dos grupos relativamente a variáveis, eventualmente, relevantes.  
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6. Conclusões 

 

A solidão é a resposta à ausência de uma função relacional1 particular ou à ausência de 

uma constelação de funções relacionais. A falha sentida pode ser causada pela perda de um 

vínculo ou por uma perda na rede social. Assim sendo, a solidão pode ser sentida a um nível 

emocional ou a um nível social (Weiss, 1973).  

No presente estudo o conceito de solidão foi trabalhado de acordo com a definição de 

Weiss. Confirmou-se que o meio ecológico exerce influência no sentimento de solidão, sendo 

que no meio rural os sujeitos referem menos sentimentos de solidão que no meio urbano. 

Encontrou-se, de igual modo, dados congruentes com a teoria de Weiss, na medida em que 

foi possível estabelecer uma associação entre a existência de um confidente e o sentimento de 

solidão social (o confidente exerce um efeito protector conta a solidão) e uma associação 

entre o estado civil e a solidão emocional. Em contrapartida, a hipótese que considerava a 

dependência funcional como influente no sentimento de solidão, foi infirmada. 

De salientar, mais uma vez, que devido ao tamanho restrito da amostra, as conclusões não 

podem ser generalizáveis, dizendo só respeito à amostra em questão.  

 

                                                           
1
 Funções relacionais definidas por Weiss (1973): vínculo, integração social, cuidado físico e emocional, 

confirmação do valor do outro, noção de uma aliança de confiança, orientação em situações stressantes. 

 



- 43 - 

Bibliografia 

 

- Baltes, M., & Reisenzein, R. (1986). The social world in long-term care institutions: Psychosocial 

control toward dependency. In M. Baltes & P. Baltes (Eds.), The psychology of control and 

aging, (pp. 315-343). London: Lawrence Erlbaum Associates. 

 

-Beal, C. (2006). Loneliness in older women: A Review of the Literature. Issues in Mental Health 

Nursing, 27, 795-813. 

 

-Botelho, M. A. (2000). Autonomia funcional em idosos. Caracterização multidimensional em 

idosos utentes de um centro de saúde urbano (1ª ed.). Porto: Edições Bial. 

 

-Bowlby, J. (1990). Apego e Perda. Vol 1: Apego. (A. Cabral, trad.). Brasil: Martins Fontes (Obra 

original publicada em 1969). 

 

-Bowling, A. (1997). The measurement of functional ability. In A. Bowling (Ed.), Measuring 

health. A review of quality of life measurement scales, (2ªed.) (pp. 17-37). Buckingham: Open 

University Press. 

 

-Buchholz, E. S., & Helbraun, E. (1995). A psychobiological developmental model for an 

“alonetime” need in infancy. Bulletin of the Menninger Clinic, 63, 143-158. 

 

-Cacippo, J. T., Hughes, M. E., Waite, L. J., Hawkley, L. C., & Thisted, R. A. (2006). Loneliness as 

a specific risk factor of depressive symptoms: Cross-sectional and longitudinal analyses. 

Psychology and Aging, 21, 140-151. 

 

-Campos, C. (1982). Adequação da intensidade de cuidados dos níveis de dependência dos idosos. 

Análise económica das ineficiências. Dissertação de Doutoramento. Universidade de Lisboa, 

Lisboa. 

 

- Carreira, C., Costa, C., Duarte Silva, M. E., & Sousa Ferreira, A. (2008). A solidão e o bem-

estar subjectivo na viuvez. Comunicação apresentada no 7º congresso nacional de 

psicologia da saúde. Porto. 

 



- 44 - 

-Carvalho, G. A., Peixoto, N. M., & Capella, P. D. (2007). Análise comparativa da avaliação 

funcional do paciente geriátrico institucionalizado por meio dos protocolos de Katz e Tinetti. 

Revista Digital, 114. Retirado em 18 de Janeiro de 2008 de http://www.efdeportes.com/ . 

 

-Charazac, P. (2004). A dependência e a autonomia. In P. Charazac, Introdução aos cuidados 

gerontopsiquiátrios (pp. 59-74) (M. Fernandes trad.). Lisboa: Climepsi Editores (Obra 

original publicada em 2001). 

 

-de Jong-Gierveld, J., & Raadschelders, J. (1982). Types of loneliness. In L. A. Peplau,  

& D. Perlman (Eds.), Loneliness: a source book of current theory, research and therapy (pp. 

105-119). New York: John Wiley & Sons. 

 

-DiTommasco, E., Brannen, C., & Best, L. A. (2004). Measurement and validity  

characteristics of the short version of the social and emotional loneliness scale for adults. 

Educational and Psychological Measurement, 64, 99-119. 

 

-Duarte Silva, M. E. (2005). Saúde mental e idade avançada. Uma perspectiva abrangente. In C. 

Paúl, & A. M. Fonseca (Eds.), Envelhecer em Portugal (pp.137-156). Lisboa: Climepsi 

Editores. 

 

-Erikson, E. (1982). The life cycle completed – A review. New York: W. W. Norton. 

 

-Fillenbaum, G. G. (1984). The wellbeing of the elderly. Approaches to  

multidimensional assessment. Geneva: WHO. 

 

-Fonseca, A. M. (2005). O envelhecimento bem sucedido. In C. Paúl, & A. M. Fonseca (Eds.), 

Envelhecer em Portugal (pp.97-108). Lisboa: Climepsi Editores. 

 

-Fonseca, A. M., Paúl, C., Martín, I., & Amado, J. (2005). Condição psicossocial de idosos rurais 

numa aldeia do interior de Portugal. In C. Paúl, & A. M. Fonseca (Eds.), Envelhecer em 

Portugal (pp.97-108). Lisboa: Climepsi Editores. 

 

-Freund, A. M., & Baltes, P. B. (1998). Selection, optimization, and compensation as strategies of 

life management: Correlations with subjective indicators of successful aging. Psychology and 

Aging, 13, 531-543. 



- 45 - 

 

-Fromm-Reichmann, F. (1959). Loneliness. Psychiatry, 22, 1-15. 

 

-Gerson, A. C., & Perlman, D. (1979). Loneliness and expressive communication. Journal of 

Abnormal Psychology, 88, 258-261. 

 

-Guerreiro, M., Botelho, M. A., Leitão, O., Castro-Caldas, A., & Garcia, C. (1994). Adaptação à 

população portuguesa na tradução do Mini Mental State Examination. Comunicação 

apresentada na Reunião da Primavera da Sociedade Portuguesa de Neurologia. Coimbra. 

 

-Hess, N. (2004). Loneliness in old age: Klein and others. In S. Evans & J. Garner (Eds.), Talking 

over the years: A handbook of dynamic psychotherapy with older adults (pp. 19-27). E.U.A.: 

Brunner-Routledge. 

 

-Holland, C., Kallaher, L., Peace, S., Scharf, T., Breeze, E., Gow, J., & Gilhooly, M. (2005). 

Getting out and about. In A. Walker (Eds.), Understanding quality of life in old age (pp. 49-

63). New York: Open University Press. 

 

-Horgas, A. L., Wahl, H. W., & Baltes, M. M. (1996). Dependency in late life. In L. Carstensen, B. 

Edelstein, & L. Dornbrand (Eds), The practical handbook of clinical gerontology (pp. 54-75). 

E.U.A.: Sage Publications. 

 

-Horowitz, L. M., French, R. S., & Anderson, C. A. (1982). The prototype of a lonely person. In L. 

A. Peplau, & D. Perlman (Eds.), Loneliness: a source book of current theory, research and 

therapy (pp. 135-149). New York: John Wiley & Sons. 

 

-Hughes, M. E., Waite, L. J., Hawkley, L. C. & Cacioppo, J. T. (2004). A short scale for 

 measuring loneliness in large surveys: Results from two population-based studies. Research 

on Aging, 26, 655-672. 

 

-Instituto Nacional de Estatística (2001). Recenseamento da população e da habitação (Portugal) – 

Censos 2001. Lisboa: INE.  

 

-Lachs, M. S., Feinstein, A. R., Cooney, L. M., Drickamer, M. A., Marottoli, R. A., 



- 46 - 

Pannill, F. C., Tinetti, M. E. (1990). A Simple procedure for general screening for functional 

disability in elderly patients. Annals of Internal Medicine, 112, 699-706.  

 

-Lawton, M. P., & Brody, E. M. (1969). Assessment of older people: Self-maintaining and 

instrumental activities of daily living. Gerontologist, 9, 179-186. 

 

-Lawton, M. P., Moss, M., Fulcomer, M., & Kleban, M. H. (1982). A research and  

service oriented multilevel assessment instrument. Journal of Gerontology, 37, 91-99. 

 

-Lee, G. R., & Whitbeck, L. B. (1987). Residential location and social relations among older 

persons. Rural Sociology, 52, 89-97. 

 

-Katz, S., Ford, A. B., Moskowitz, R. W., Jackson, B. A., & Jaffe, M. W. (1963). Studies  

of illness in the aged: the index of ADL, a standardized measure of biological and 

psychosocial function. The Journal of the American Medical Associations, 185, 914-919. 

 

-Martina, C. M. S., & Stevens, N. L. (2006). Breaking the cycle of loneliness? Psychological effects 

of a friendship enrichment program for older women. Aging & Mental Health, 10, 467-475. 

 

-Mateus, A. L., Cortez, A. I., Lourenço, I., Rocha, O. (1995). O que sabemos dos nossos idosos: Um 

estudo sobre avaliação funcional. Revista Porto Clínica Geral, 12, 92-99. 

 

-Nahemow, L. (2000). The ecological theory of aging: Powell Lawton’s legacy. In R. Rubinstein, 

M. Moss, & M. H. Kleban (Eds.), The many dimensions of aging (pp. 22-40). New York: 

Springer Publishing Company. 

 

-Novo, R. (2000). Perspectivas sobre o Envelhecimento Psicológico. In R. Novo, Para Além da 

Eudaimonia. O Bem-Estar Psicológico em Mulheres na Idade Adulta Avançada (pp. 81-156). 

Dissertação de Doutoramento. Universidade de Lisboa, Lisboa. 

 

-OMS (2003). A classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde (CIF). São 

Paulo. 

 



- 47 - 

-Patrick, J. H., Johnson, J. C., Goins, R. T., & Brown, D. K. (2004). The effects of depressed affect 

on functional disability among rural older adults. Quality of Life Research, 13, 959-967. 

 

-Paúl, C. (1993). Avaliação do estado funcional do idoso. Geriatria, 6, 21-26. 

 

-Peplau, L.A., Bikson, T. K., Rook, K.S. & Goodchilds, J. D. (1982). Being old and live alone. In L. 

A. Peplau, & D. Perlman (Eds.), Loneliness: a source book of current theory, research and 

therapy (pp. 327-344). New York: John Wiley & Sons. 

 

-Peplau, L.A., Miceli, M. & Morasch, B. (1982). Loneliness and self-evaluation. In L. A. Peplau, & 

D. Perlman (Eds.), Loneliness: a source book of current theory, research and therapy (pp. 

135-149). New York: John Wiley & Sons. 

 

-Perlman, D. (1990). Age differences in loneliness: A meta-analysis. Annual Convention of the 

American Psychological Association.  

 

-Perrig-Chiello, P., Perrig, W. J., Uebelbacher, A., & Stahelin, H. B. (2006). Impact of physical and 

psychological resources on functional autonomy in old age. Psychology, Health & Medicine, 

11, 470-482.  

 

-Ribeiro, J. L. P. (2001). Mental Health Inventory: um Estudo de Adaptação à População 

Portuguesa. Psicologia, Saúde e Doenças, 2 (1), 77-99. 

 

-Rokach, A., Bacanli, H., & Ramberan, G. (2000). Coping with loneliness: A cross-cultural 

comparison. European Psychologist, 5, 302-311. 

 

-Russel, D. W., Cutrona, C. E., Mora, A., & Wallace, R. B. (1997). Loneliness and nursing home 

admission among rural and older adults. Psychology and Aging, 12, 574-589. 

 

-Scocco, P., Rapattoni, M., & Fantoni, G.  (2006). Nursing home instutionalization: A source of 

eustress or distress for the elderly? International Journal of Geriatric Psychiatry, 21, 281-

287. 

 



- 48 - 

-Sequeira, A., & Silva, M. N. (2002). O bem-estar da pessoa idosa em meio rural. Análise 

Psicológica, 3, 505-516. 

 

-Shaver, P. R., & Brennan, K. (1991). Measures of depression and loneliness. In  J. Robinson, P. R. 

Shaver, & L. Wrightsmay (Eds.), Measures of personality and social psychological attitudes: 

of measures of social psychological attitudes (vol 1)(pp. 195-277). Academic Press. 

 

-Siu, A. L., Reuben, D. B., & Moore, A. A. (1994). Comprehensive geriatric assessment. In W. R. 

Hazzard e col. (Eds.), Principles of geriatric medicine and gerontology (3ªed.), (pp. 203-211). 

McGraw-Hill. 

 

-Smith, H. M. (2007). Psychological service needs of older women. Psychological Services, 4, 277-

286. 

 

-Sousa, G., & Feio, M. (1998). Avaliação psicossocial do idoso na casa de saúde de Santa Rosa de 

Lima. Geriatria, 11, 21-26. 

 

-Stroebe, W., Stroebe, M., Abakoumkin, G. & Schut, H. (1996). The role of loneliness and social 

support in adjustment to loss: A test of attachment versus stress theory. Journal of 

Personality and Social Psychology, 20, 1241-1249. 

 

-Stuck, A. E., Siu, A. L., Wieland, G. D., Adams, J. &, Rubenstein, L. R. (1993).  

Comprehensive geriatric assessment: A meta-analysis of controlled trials. Lancet, 342, 1032-

1036. 

 

-Tikkainen,P., & Heikkinen, R. L. (2005). Associations between loneliness, depressive symptoms 

and perceived togetherness in older people. Aging & Mental Health, 9, 526-534. 

 

-Verdugo, M. A., & Gutiérrez-Bermejo, B. (1999). Promoción de la autonomía. In I. Montorio & M. 

Izal (Eds.), Intervención psicológica en la vejez: Aplicaciones en la âmbito clínico y de la 

salud (pp. 43-57). Madrid: Editorial Sintesis  

 

-Weiss, R. S. (1973). Loneliness: The experience of emotional and social 

isolation. Cambridge, MA: MIT Press. 



- 49 - 

 

-Weiss, R. S. (1982). Issues in the study of loneliness. In L. A. Peplau, & D. Perlman  

(Eds.), Loneliness: a source book of current theory, research and therapy (pp. 135-149). New 

York: John Wiley & Sons. 

 

-Winnicott, D. W. (1983). A capacidade para estar só. In O ambiente e os processos de maturação. 

Estudos sobre a teoria do desenvolvimento emocional (pp. 31-37) (I. Ortiz trad.). Brasil: 

Artes Médicas (Obra original publicada em 1965). 

 



- 50 - 

 

Anexos 

 

Índice 

 

Anexo I 

- Mini-Mental State Examination, (Folstein, 1975) 

 

- MAB – Método de Avaliação Biopsicossocial (Botelho, 2000)  

 

- Escala de Solidão Emocional e Social (Stroebe, Stroebe, Abakoumkin & Schut, 1996)  

 

Anexo II 

- Outputs 


