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Resumo 
 

 

 O presente estudo teve como objectivo investigar a qualidade de vida, a 

depressão e a solidão do idoso em diferentes contextos de vida. Para tal, analisou-se a 

qualidade de vida, a depressão e solidão em diferentes subgrupos de idosos, 

designadamente, idosos institucionalizados, idosos que frequentam o Centro de Dia e 

idosos residentes na comunidade sem estarem associados a uma Instituição. Pretendeu-

se ainda analisar se existem diferenças entre a percepção do idoso sobre a sua qualidade 

de vida, depressão e solidão e a percepção do cuidador sobre a qualidade de vida, 

depressão e solidão desse idoso. 

 Trata-se de um estudo exploratório e correlacional com comparação entre 

grupos. Foi utilizada uma ficha de caracterização sócio-demográfica e clínica, a versão 

portuguesa do WHOQOL-BREF (um instrumento de avaliação da qualidade de vida), a 

Escala de Depressão Geriátrica e a Escala de Solidão da UCLA. 

 Quanto aos contextos de vida, apenas se observaram diferenças significativas 

entre idosos institucionalizados e idosos que frequentam o Centro de Dia, ao nível da 

faceta geral do WHOQOL-BREF – e que é composta por duas questões: “- Como 

avalia a sua qualidade de vida?” e “- Até que ponto está satisfeito(a) com a sua 

saúde?” – em que os idosos institucionalizados respondem de um modo mais favorável 

do que os idosos inseridos em Centro de Dia. Na depressão e solidão não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas nos contextos investigados. 

 Quanto à díade cuidador-idoso, existe concordância de percepções relativamente 

ao domínio físico, com ambos a considerar que este é o domínio mais prejudicado na 

qualidade de vida do idoso. No entanto, a díade não revela concordância no modo de 

percepcionar aspectos psicológicos e ambientais da qualidade de vida do idoso, uma vez 

que o cuidador atribui uma melhor qualidade de vida do idoso no domínio psicológico e 

ambiente, do que o próprio idoso. A díade também não revela concordância no modo de 

percepcionar aspectos relacionais da qualidade de vida do idoso, uma vez que o 

cuidador atribui uma pior qualidade de vida do idoso do que o próprio no domínio das 

relações sociais. Na depressão e solidão, existe concordância de perspectivas entre a 

díade. 

 

PALAVRAS – CHAVE: idosos; cuidadores; qualidade de vida; depressão; solidão; 

contextos de vida; institucionalização. iv 



 

Abstract 

 

 The goal of the present study is to investigate the quality of life, depression and 

loneliness of the elderly in different life contexts. The parameters quality of life, 

depression and loneliness were analysed among different sub-groups of older people, 

composed of those fully institutionalized, day care center regulars and older people 

living in the community without the support of any institution. It was also analyzed if 

there were any differences about their own perceived quality of life, depression and 

loneliness and their caregiver opinion about the same matters.  

 It is an exploratory-correlational study with group comparison. It was utilized an 

structured interview, the Portuguese version of the WHOQOL-BREF (a measurement 

tool to evaluate the quality of life), the Geriatric Depression Scale and the Loneliness 

Scale developed by UCLA. 

 In what concerns of life contexts, there were detected only differences between 

the fully institutionalized and day care center users, particularly in WHOQOL-BREF 

“global items” – that results for the questions: “- How do you rank your quality of life?” 

and “- How satisfied are you with your health condition?” – and those who are fully 

institutionalized answered in a favorably way. In depression and loneliness no relevant 

differences were observed among the three investigated life contexts. 

 Regarding caregiver-elderly dyad, there is perceptions agreement in the physical 

domain, with both considering that this is the most affected area of the elderly’s life 

quality. However, the dyad reveals no agreement in order to perceive the psychological 

and environmental elderly’s life quality, since the caregiver scores a better elderly’s life 

quality in the psychological and environment domains, than the elderly himself. The 

dyad also reveals no agreement in perceiving relational aspects of elderly’s life quality, 

since the caregiver assigns a poorer elderly’s life quality than the elderly himself, in 

social relations domain. In depression and loneliness, there is agreement between the 

dyad perspectives. 

 

KEYWORDS: elderly; caregiver; life quality; depression; loneliness; life contexts; 

institutionalization. 
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Introdução 

 

 

 A presente dissertação encontra-se dividida em cinco capítulos: 1º) 

Enquadramento Teórico: onde se apresenta uma breve revisão da literatura das variáveis 

a serem estudadas, assim como a apresentação dos objectivos propostos para o estudo; 

2º) Metodologia: onde são caracterizadas e contextualizadas as amostras em estudo, 

também se procedendo à apresentação do plano metodológico, procedimentos e 

instrumentos utilizados no estudo; 3º) Análise de Resultados: onde se analisa os 

resultados obtidos de acordo com o que é pretendido no estudo; 4º) Discussão de 

Resultados: onde se discute os resultados obtidos, relacionando também com a revisão 

de literatura apresentada na fundamentação teórica; por fim, segue-se 5º) Conclusões: 

onde constam as conclusões do presente estudo, as suas limitações e propostas para 

investigação futura.   
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CAPÍTULO I: Enquadramento Teórico  

 

 

1.1. O envelhecimento humano 

 

Ser-se idoso não é, como o foi no passado, uma situação excepcional e tende a 

tornar-se cada vez mais vulgar (Rosa, 1993).  

Segundo a DGS (2004), o envelhecimento humano pode ser definido como o 

processo de mudança progressivo que se traduz no declínio das estruturas biológicas, 

psicológicas e sociais dos indivíduos, e que com ele apresenta sinais fisiológicos, 

cognitivos e afectivos característicos. O envelhecimento, como processo 

multidimensional, centra-se na interdependência entre a idade biológica, psicológica e 

social: a primeira está ligada ao envelhecimento orgânico e integra as mudanças no 

corpo associadas à passagem do tempo, em que cada órgão sofre modificações que 

alteram a capacitação funcional e individual; a idade psicológica relaciona-se com as 

competências que o indivíduo mobiliza em resposta às mudanças do ambiente e inclui, 

por exemplo, a inteligência, a memória e a motivação; a idade social refere-se ao papel, 

estatuto e hábitos do indivíduo, relativamente aos outros membros da sociedade, é 

fortemente determinada pela cultura e história do país e traduz indicadores de saúde 

familiar e social. 

 Mais do que qualquer outra época anterior, o século XX caracterizou-se por 

transformações profundas e radicais, destacando-se o aumento do tempo médio de vida 

da população, em cerca de 30 anos, como o facto mais significativo no âmbito da saúde 

pública mundial (Veras & Caldas, 2004). A equação demográfica é simples: quanto 

menor o número de jovens e maior o número de adultos a atingir a terceira idade, mais 

rápido é o envelhecimento da população como um todo (Camarano, 1999, cit. por Veras 

& Caldas, 2004). 

O crescimento significativo da população idosa é resultado da alta fecundidade 

ocorrida no passado, da redução da mortalidade (principalmente a infantil), dos avanços 

científicos da medicina e de ganhos nas práticas de saúde biopsicossocial, bem como, 

mais recentemente, do declínio continuado de nascimentos, em função do crescente 

acesso da mulher a métodos contraceptivos (Bortolanza, Krahl & Biasus, 2005). 
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Segundo Boff (2001, cit. por Veras & Caldas, 2004), a ciência impulsionou o 

desenvolvimento do capitalismo que, por sua vez, moldou o modo ocidental de ser e 

estar no mundo, e, se por um lado muitos benefícios foram alcançados por intermédio 

do conhecimento científico, por outro, a ciência silenciou outras formas de saber. Neste 

contexto, a tradição e a sabedoria dos anciãos perdem valor face à palavra da ciência, 

sendo este facto mais evidente numas culturas do que noutras. O idoso tem sido 

encarado de formas diferentes ao longo dos tempos e nas diversas culturas. Nas 

sociedades orientais é-lhe atribuído um papel de dirigente pela experiência e sabedoria 

enquanto nas sociedades ocidentais, apesar de ter sido considerado, até há algum tempo 

atrás, como um elemento fundamental na sociedade pelos seus conhecimentos e valores 

para as populações mais jovens, actualmente tem uma imagem e um papel social quase 

insignificante, sendo a diminuição das suas capacidades, num contexto de 

produtividade, um dos factores mais referenciados (Martins, & Santos, s/d). Dentro 

desta linha de pensamento, o envelhecimento começou por ser encarado como uma 

catástrofe colectiva, uma doença que afligia e prejudicava as sociedades industrializadas 

– havendo quem, nesse sentido, o tivesse apelidado de «cancro social» ou de «peste 

branca, (Rosa, 1993) – uma vez que se associava o envelhecimento a indivíduos senis, 

inactivos, fracos e inúteis para a sociedade (Nogueira, 1996, cit. por Martins & Santos, 

s/d). 

 

 

1.1.2. O envelhecimento em Portugal 

 

O envelhecimento da população é um fenómeno de amplitude mundial e a 

Organização Mundial de Saúde prevê que em 2025 existirão 1,2 biliões de pessoas com 

mais de 60 anos, sendo que os idosos (com 80 ou mais anos) constituem o grupo etário 

de maior crescimento. 

Em 1950, havia cerca de 204 milhões de idosos no mundo. Em 1998, menos de 

cinco décadas depois, esse contingente alcança 579 milhões de pessoas, um crescimento 

de quase oito milhões de idosos por ano (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

2002, cit. por Carneiro, Falcone, Clark, Prette & Prette, 2007).  

O envelhecimento demográfico, que se traduz por um decréscimo da população 

jovem e um crescimento da população idosa, constitui uma das principais características 
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das sociedades actuais, não sendo a portuguesa uma excepção neste panorama (Rosa, 

1993).  

De acordo com os dados mais recentes do INE (Instituto Nacional de 

Estatística), entre 1960 e 1998 o envelhecimento da população portuguesa traduziu-se 

por um decréscimo de 35,1% na população jovem (entre os 0 e os 14 anos) e um 

incremento de 114,4% da população idosa (65 anos ou mais). Em 2002, a relação entre 

o número de idosos e de jovens traduzia-se num índice de envelhecimento de 114 

idosos por cada 100 jovens e em 2004 a população idosa residente em Portugal era 

estimada em 1.709.099 pessoas, o que representa 16,5% da população, sendo a 

esperança média de vida à nascença de 80,3 anos para as mulheres e de 73,5 anos para 

os homens (DGS, 2004). Os idosos co-habitam, na sua maioria (62,8%), com os 

cônjuges, o que evidencia um número muito elevado de famílias na última etapa do 

ciclo vital em Portugal (INE, 2009). Em 2020, a percentagem de idosos atingirá os 

18,1%, enquanto a proporção de jovens diminuirá para 16,1%. Paralelamente, assistir-

se-á ao aumento da proporção da população com 75 anos ou mais que se elevará a 7,7% 

em 2020 (contra 5,6% em 1995). Em 2050, as estimativas apontam 243 idosos por cada 

100 jovens (Silva, 2009). 

Se se atender aos dados do Instituto Nacional de Estatística existe uma previsão 

de que em 2050 Portugal será o quarto país, entre os vinte e cinco da União Europeia, 

com uma maior percentagem de idosos. Projecções recentes revelam que nos próximos 

50 anos, em Portugal manter-se-á a tendência de envelhecimento demográfico havendo 

a previsão de que, em 2060, residam no território nacional cerca de 3 idosos por cada 

jovem (Instituto Nacional de Estatística, 2009, cit. por Ferreira, 2009).  

Daqui resulta uma profunda modificação do perfil etário da população 

portuguesa, que conta cada vez mais com indivíduos nas idades superiores e cada vez 

menos com indivíduos nas idades mais inferiores. Sendo a idade mais do que uma 

variável cronológica, esta modificação da estrutura etária naturalmente vai reflectir-se 

sobre múltiplos domínios da sociedade (Rosa, 1993). 
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1.2. Exigências do envelhecer 

 

 Se envelhecer constitui uma experiência comum a todos aqueles que têm o 

privilégio de viver vidas longas, o processo de envelhecimento é muito diferenciado de 

pessoa para pessoa (Fonseca & Paúl, 2008).  

Todas as transições de vida colocam o sujeito perante o risco e a oportunidade 

de mudança, não se devendo atribuir à velhice um risco acrescido. A vivência destas 

transformações são de natureza individual e influenciada pelo contexto de vida, sendo, 

por isso mesmo, o envelhecimento um fenómeno universal, mas profundamente 

heterogéneo (Ferreira-Alves, 1997; Fonseca, 2005; Knight, 1996, cit. por Rebelo, 2007). 

Segundo Paúl (2007), a vulnerabilidade do idoso pode aumentar ou diminuir 

consoante diversos factores, não completamente independentes: acidentes e stressores 

independentes da idade, doenças e incapacidade, ambiente físico (clima, altitude, 

poluição, radiações), ambiente social (família, amigos, cultura, religião, envolvimento 

grupal), estilo de vida (dieta, exercício, sono, actividade sexual, lazer, actividades de 

risco), experiência (aprendizagem, sabedoria, comportamento adaptativo, emprego) e a 

atitude ou perspectiva face à vida. 

Caracterizado pelo declínio de certas capacidades e mudanças nos aspectos 

biopsicossociais, é exigido no envelhecer uma série de ajustamentos pessoais e sociais. 

Ainda que ocorram de forma diferenciada entre os indivíduos, estes deparam-se com 

inúmeras perdas ou limitações, tanto biológicas e físicas como sociais, sendo que 

algumas dificultam a autonomia do idoso no desempenho das actividades de vida diária, 

podendo levar à dependência e a uma alteração na forma do idoso perspectivar a sua 

qualidade de vida. Dentre as perdas biológicas e físicas estão: a perda da elasticidade da 

pele; a perda da dentição; a modificação do esqueleto, implicando problemas 

musculares; encurvamento postural devido a modificações na coluna vertebral; 

problemas de circulação (incluindo aterosclerose); menor força física, acuidade visual e 

qualidade do sono; o metabolismo mais lento e uma diminuição da velocidade dos 

impulsos nervosos, o que altera os sentidos do idoso. Além das perdas biológicas e 

físicas, algumas questões sociais e psicológicas aparecem também como cruciais nesta 

fase do ciclo vital, sendo que as mudanças de papéis que ocorrem no seio da família, no 

trabalho e sociedade podem gerar conflitos no ser que envelhece (Bortolanza, Krahl & 

Biasus, 2005). Por exemplo, a passagem de vida activa para a reforma significa não só a 
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cessação da actividade produtiva e a perspectiva de que o idoso não é mais um produtor 

de bens e serviços, como também a perda de contacto com os colegas de trabalho. Há 

assim uma transformação do estatuto do indivíduo, que passa de produtivo para 

improdutivo ou de activo para inactivo, e que pode levar à marginalização nos contextos 

sociais pautados pelo valor produtivo (Cavan et al, 1949, cit. por Torres & Marques, 

2008). Nesta fase, também se experimentam outras perdas desde a fragilidade da 

condição económica e a perda de parentes e amigos.  

Deste modo, o processo de envelhecimento acarreta alterações na vida 

quotidiana dos indivíduos, exigindo uma adaptação a novas vivências e situações, que 

frequentemente podem levar ao enfraquecimento ou perda das relações sociais, o que 

favorece o isolamento do idoso (Bortolanza, Krahl & Biasus, 2005).  

Segundo Neri (1993), os recursos financeiros exercem um efeito compensatório 

sobre as perdas da velhice, o que denominou de “efeito tampão”. As possibilidades de 

recursos ajudam no acesso à saúde e ao lazer, e na sensação de auto-eficácia, dando ao 

idoso a possibilidade de compensar as perdas inevitáveis da velhice (Martins, 

Albuquerque, Gouveia, Rodrigues & Neves, 2007). 

Com a chegada da velhice, a debilidade física, a dependência, a perda de papéis, 

os estereótipos e preconceitos, enfim, as inevitáveis perdas decorrentes do processo de 

envelhecimento, pode ocorrer uma diminuição da qualidade de vida dos idosos. Surge, 

então, a preocupação em transformar a sobrevida do ser humano numa etapa 

significativa da vida (Paschoal, 2000, cit. por Martins, Albuquerque, Gouveia, 

Rodrigues & Neves, 2007). 

 

 

1.2.1. A solidão no idoso 

 

Neto (2000) refere que apesar de vários autores terem tentado definir o conceito 

de solidão, não há ainda uma definição que seja mundialmente aceite pelos 

especialistas. Este termo tem um significado intuitivo para a maior parte das pessoas, 

(Neto, 1992) todavia, nas definições atribuídas à solidão, há três aspectos comuns que 

são partilhados por outras definições presentes na literatura: (1) a solidão é uma 

experiência subjectiva que pode não estar relacionada com o isolamento objectivo; (2) 
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esta experiência subjectiva é psicologicamente desagradável para o indivíduo e (3) a 

solidão resulta de uma forma de relacionamento deficiente.  

Segundo De Jong Gierveld & Van Tilburg (1995, cit. por Stevens, 2001) a 

solidão é definida como “uma situação experienciada por um indivíduo e 

percepcionada como uma discrepância desagradável e inaceitá vel entre a quantidade 

e qualidade das relações sociais reais e das relações sociais desejadas.”   

De acordo com Capitanini (2000, cit. por Campos, s/d), a solidão pode ser 

conceptualizada como uma condição afectiva adversa que inclui experiências de 

isolamento, tristeza e insatisfação com a vida e pode ser acompanhada por cognições 

problemáticas, circunstâncias de vida desfavoráveis, estratégias inadequadas de 

resolução de problemas, padrões interactivos disfuncionais, entre outros factores de 

carácter individual e/ou social. Este estado emocional não é causado simplesmente pelo 

facto de a pessoa estar fisicamente só, mas de sentir que está a ser privada de 

relacionamentos que gostaria de ter. 

Como referido anteriormente, o processo de envelhecimento acarreta alterações 

na vida quotidiana dos indivíduos, exigindo uma adaptação a novas situações e 

vivências que levam frequentemente ao isolamento, à diminuição de contactos e 

relações sociais agradáveis e significativas (Torres e Marques, 2008).  

O número crescente de pessoas a viver sós no nosso país é uma realidade 

presente, os dados do INE (2001) revelam que 5,5 % do total da população residente em 

Portugal vive só, dos quais, 3,7% são mulheres e 1,8% são homens. O grupo etário mais 

afectado por esta realidade é o dos idosos, e dentro deste, as mulheres estão em maioria. 

A mesma fonte mostra que 54,4% das pessoas que vivem sós têm uma idade superior a 

sessenta e cinco anos, sendo a viuvez (mais de cinquenta por cento) a maior “causa” da 

solidão nos idosos (Magalhães, 2003, cit. por Torres & Marques, 2008). 

Segundo Marques e col. (1989 cit. por Fernandes, 2000), o isolamento e a falta 

de convívio social são, entre outros, factores determinantes, no surgimento da depressão 

no idoso. 
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1.2.2. A depressão no idoso 

 

A depressão é a perturbação mental mais prevalecente na vida tardia. Prevê-se 

que será a segunda principal causa de incapacidade em todo o mundo em 2020 

(Organização Mundial de Saúde [OMS], 2004, cit. por Chan, Chiu, Chien, Thompson & 

Lam, 2006). 

A depressão é uma condição clínica que pode afectar o indivíduo numa dada 

fase da sua vida, seja como humor transitório ao sentir-se mais abatido ou melancólico 

seja sob uma forma mais severa, podendo prejudicar seriamente o seu desempenho 

físicos e psicológico (Oliveira, Gomes & Oliveira, 2006).  

Na perspectiva psicopatológica fenomenológica, a depressão consiste num 

estado de vazio afectivo, de perda de energia vital, do interesse, do entusiasmo, da 

motivação e da vontade de viver. Do ponto de vista cognitivo – sendo que a cognição 

envolve o funcionamento mental, como as habilidades de pensar, de perceber, de 

lembrar, de sentir, de raciocinar e de responder aos estímulos externos – a depressão 

tem um efeito inegável sobre o desempenho da memória, sendo esta uma das principais 

queixas das pessoas com depressão, e na concentração (Nunes, 2008). 

  A depressão é um factor importante na avaliação da saúde mental em idosos uma 

vez que está intimamente relacionada à qualidade de vida, felicidade subjetiva e 

satisfação subjectiva com o estilo de vida (Moss et al., 1991, cit. por Demura & Sato, 

2003). Os relacionamentos sociais são muito importantes para determinar as medidas 

que mantêm um nível de qualidade de vida elevada. O quadro clínico da depressão é 

relativamente comum entre os idosos, uma vez que são muitas as perdas e as mudanças 

nesta fase das suas vidas: do ponto de vista vivencial, o idoso está numa situação de 

perdas continuadas como a diminuição do apoio sócio-familiar, a perda do status 

ocupacional e económico, o declínio físico continuado, a maior frequência de doenças 

físicas e incapacidade crescente. Segundo Chiu (2000, cit. por Chan, Chiu, Chien, 

Thompson & Lam, L. 2006), a depressão, por si só, não somente produz incapacidade e 

declínio na qualidade de vida como também interage com outros sistemas corporais, 

agravando e reduzindo ainda mais a qualidade de vida, por ocasionar outras doenças 

somáticas.   

Castellon e Pino (2003, cit. por Pereira, Cotta, Franceschini, Ribeiro, Sampaio, 

Priore & Cecon, 2006), ressalvam que os idosos com limitações no seu ambiente físico 
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têm cinco vezes mais hipóteses de sofrer depressão. Por exemplo, em ambiente menos 

seguros, são menos propensos a saírem sozinhos e, portanto, estão mais susceptíveis ao 

isolamento e à depressão, bem como a ter mais problemas de mobilidade e pior estado 

físico, o que vem influenciar a qualidade de vida. Considera-se que a depressão é 

influenciada por factores internos da função física, estado psicológico e por factores 

externos como o meio socio-ambiental e estilo de vida (Jorm, 1995, cit. por Demura & 

Sato, 2003), sendo que os idosos são especialmente afectados por fatores externos, 

quando comparados com os grupos etários mais jovens (Masuchi e Kishi, 2001, cit. por 

Demura e Sato, 2003). Assim, a determinação da relação entre depressão e esses 

factores externos é importante numa sociedade em envelhecimento. 

 

 

1.3. Qualidade de vida 

 

Em 1994, a OMS definiu qualidade de vida como a “percepção do indivíduo 

sobre a sua posição na vida, dentro do contexto dos sistemas de cultura e valores nos 

quais está inserido e em relação aos seus objectivos, expectativas, padrões e 

preocupações” (WHOQOL Group, 1994). A introdução do conceito de qualidade de 

vida na área da saúde deveu-se à mudança de modelo de abordagem das questões da 

saúde, tendo-se passado de uma ênfase biomédica para uma ênfase mais holística e 

biopsicossocial em que as intervenções médicas deixaram de ser avaliadas 

exclusivamente do ponto de vista dos resultados quanto à mortalidade e à morbilidade, 

passando a integrar a melhoria do bem-estar geral. Assim, a importância do conceito de 

qualidade de vida entre os profissionais de saúde tem sido crescente ao longo das 

últimas décadas na medida em que permitiu incorporar nas medidas tradicionais de 

saúde outros aspectos considerados relevantes, que vão para além da mera ausência de 

doença, e que afectam a vida diária do indivíduo e, consequentemente, o seu sentimento 

subjectivo de satisfação com a vida (Muldoon, Barger, Flory & Manuck, 1998, cit. por 

Gameiro, Carona, Pereira, Canavarro, Simões, Rijo, Quartilho, Paredes & Serra, 2008), 

é, contudo, um conceito difícil de operacionalizar. 

Segundo Neri (2000), os motivos que levam à dificuldade de operacionalização 

da qualidade de vida são os seguintes: (1) o construto possui múltiplas dimensões; (2) 

resulta da actuação de muitos eventos concorrentes, isto é, é multideterminado; (3) 
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refere-se à adaptação de indivíduos e grupos de pessoas em diferentes épocas da vida de 

uma ou várias sociedades; (4) é um evento dependente do tempo (Martins, 

Albuquerque, Gouveia, Rodrigues & Neves, 2007). É assim um conceito amplo e 

complexo, que engloba a saúde física, o estado psicológico, o nível de independência, as 

relações sociais, as crenças pessoais e a relação com as características do meio ambiente 

(Kuyken & Orley, 1994, cit. por Freire, Rodrigues, Cunha, Costa, Soares, Oliveira & 

Bernardes, s/d). Pretende-se, desta forma, enfatizar o carácter subjectivo da auto- 

avaliação do indivíduo, encontrando-se este necessariamente posicionado num contexto 

social, cultural e físico específico (WHOQOL Group, 1995). 

O prolongamento do tempo médio de vida da população é uma aspiração de 

qualquer sociedade mas passa também a ser o grande desafio do século XXI: apesar de 

a ciência ter alcançado a proeza inédita de aumentar significativamente a duração média 

do tempo de vida, não tornou claro o modo como se deverá viver esse suplemento pois 

viver mais não é, necessariamente, viver melhor (Laranjeira, 2007). Assim, diante da 

realidade inquestionável das transformações demográficas iniciadas no último século e 

que nos fazem observar uma população cada vez mais envelhecida, evidencia-se a 

importância de garantir não só uma sobrevida maior, mas também uma boa qualidade de 

vida para aqueles que já envelheceram ou que estão no processo de envelhecimento 

(Vecchia, Ruiz, Bocchi & Corrente, 2005). 

 

 

1.3.1. Envelhecer com qualidade de vida 

 

O tema do envelhecimento tem sido central nas investigações das últimas 

décadas, especialmente nos seus aspectos sociais, tendo em consideração a importância 

atribuída ao envelhecimento satisfatório e à qualidade de vida (Campôa, 2009).  

As investigações que se focam nas condições de vida e saúde do idoso revestem-

se de particular importância, uma vez que poderão contribuir para propiciar uma melhor 

qualidade de vida na velhice, tanto em termos científicos como sociais, ao facultarem a 

produção de alternativas de intervenção e a implementação de propostas de intervenção, 

tanto em programas geriátricos quanto em políticas sociais gerais, no intuito de 

promover o bem-estar dos que envelhecem (Fleck, Chachamovich & Trentini, 2003; 

Hickey, 2004, cit. por Paúl, Fonseca, Martín & Amado, 2005).  
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Fernandes (1996, cit. por Ferreira, 2009) refere que a qualidade de vida em 

gerontologia está relacionada com a maneira como o sujeito experiencia o seu próprio 

envelhecimento e vive a sua velhice. Hortelão (2003, cit. por Ferreira, 2009) menciona 

que a qualidade de vida dos idosos está relacionada com a conjugação entre a ausência 

de doença, o suporte social e o bom funcionamento físico e cognitivo. 

 Segundo Jakobsson et al. (cit. por Pereira, Cotta, Franceschini, Ribeiro, 

Sampaio, Priore & Cecon, 2006), os rendimentos estão frequentemente diminuídos 

entre os idosos, sendo os factores socioeconómicos importantes na vida diária e na 

qualidade de vida diária e na qualidade de vida deste grupo populacional. Ainda 

segundo estes autores, uma boa situação socioeconómica mostra-se associada a uma 

melhor qualidade de vida. Trentini (2004, cit. por Vitorino, Paskulin & Vianna, 2013) 

observou, no seu estudo, que os idosos pertencentes a níveis sociais mais baixos 

apresentavam piores índices de qualidade de vida em todos os domínios estudados, 

inclusive no tocante ao bem-estar subjectivo. A condição de aposentadoria e a falta de 

recursos económicos também se mostraram significativamente associadas com uma pior 

qualidade de vida. 

Outros autores observaram o efeito do género na qualidade de vida. Segundo 

Castellón e Pino (cit. por Pereira, Cotta, Franceschini, Ribeiro, Sampaio, Priore & 

Cecon, 2006), a qualidade de vida subjectiva é melhor para os homens do que para as 

mulheres idosas, talvez porque o envelhecimento seja percebido pela mulher como mais 

negativo.  

Ramos (2003, cit. por Pereira, Cotta, Franceschini, Ribeiro, Sampaio, Priore & 

Cecon, 2006), destaca que a capacidade funcional, actualmente, surge como um novo 

paradigma de saúde para os indivíduos idosos, e o envelhecimento saudável passa a ser 

visto como uma interacção multidimensional entre saúde física e mental, independência 

na vida diária, integração social, suporte familiar e independência económica.  

 

 

1.4. Diferentes contextos de vida: Lar, Centro de Dia ou Domicílio? 

 

As pessoas envelhecem em diferentes contextos de vida: desde o envelhecer na 

comunidade até nas instituições de longa permanência (Vitorino, Paskulin & Vianna, 

2013). 
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A valência do Lar de idosos, considerada por muitos teóricos como a última das 

últimas das soluções, é, na realidade, a solução mais solicitada às instituições, que não 

têm capacidade de resposta para os pedidos à espera de ingresso (Freitas, 2011). A 

utilização dos Lares de Idosos deve-se não só ao aumento da população idosa, mas 

também da mudança da estrutura familiar que pode tornar complexo o cuidado de um 

idoso no seu domicílio. Em Portugal, são as mulheres idosas que mais procuram os lares 

e, em média, têm uma idade mais elevada que os homens (80 para 77 anos). Os Lares de 

Idosos são equipamentos colectivos de alojamento permanente ou temporário, 

destinados a fornecer respostas a idosos que se encontrem em risco, com perda de 

independência e/ou autonomia. Neles se desenvolvem actividades de apoio social a 

pessoas idosas através do alojamento colectivo, de utilização temporária ou permanente, 

fornecimento de alimentação, cuidados de saúde, higiene e conforto, fomentando o 

convívio e propiciando a animação social e ocupação dos tempos livres dos utentes 

(Despacho Normativo 12/98 de 25 de Fevereiro de 1998, cit. por Freitas, 2011). 

Segundo Elizasu (2002, cit. por Freitas, 2011), a instituição deve: potenciar actividades 

que estabeleçam laços de pertença a um grupo social e a uma cultura; ajudar a pessoa a 

encontrar as suas raízes e fortalecer a sua identidade (a sua história, a sua família, os 

acontecimentos marcantes da sua vida, o seu modo de vida no passado e no presente); 

desenvolver a cultura, evitar o isolamento e encerramento sobre si própria; criar uma 

imagem positiva de si; satisfazer e respeitar as necessidades espirituais de cada pessoa; 

educar para favorecer e manter a saúde; favorecer a comunicação inter-geracional, levar 

os utentes a participar na planificação e realização das actividades (passeios, convívios e 

encontros com outras instituições). Na origem ao recurso ao Lar tanto por parte de 

homens e mulheres idosas encontram-se as seguintes razões: falta de retaguarda 

familiar, perda de autonomia, solidão, doença, más condições da habitação, perda de 

cônjuge, conflitos familiares, isolamento geográfico (Dias, 2005, cit. por Freitas, 2011).  

Além da valência de Lar, as instituições propiciam também a valência do Centro 

de Dia, que é uma resposta social e que consiste na prestação de serviços que 

contribuem para a manutenção das pessoas no seu meio habitual de vida, visando a 

promoção da autonomia e a prevenção de situações de dependência ou o seu 

agravamento. Ao instituir-se o Centro de Dia procurou-se que esta resposta social 

possibilitasse uma oferta de serviços de proximidade diversificada, permitindo que o 
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cidadão permanecesse, o maior tempo possível, no seu meio habitual de vida, 

retardando e invertendo a lógica de integração em Lar, como única resposta possível. 

No Centro de Dia aparecem reformados ainda válidos e utentes assistidos por 

terceiros e realizam-se, entre outras, actividades culturais e recreativas; actividades 

ocupacionais e de reabilitação; actividades de convívio, de cooperação e entreajuda. 

Estes utentes têm transporte, alimentação, assistência social e médica e, em alguns 

casos, também assistência psicológica. Além disso, o Centro de Dia é uma resposta que 

possibilita às pessoas novos relacionamentos e elos de ligação com o exterior através do 

estabelecimento de contactos com os colaboradores, voluntários, utentes e pessoas da 

comunidade, de onde a qualidade da intervenção deve ser uma exigência a ter em conta 

permanentemente na gestão desta reposta social. O Centro de Dia é um descanso para os 

familiares que trabalham durante o dia e sabem que os seus idosos estão em segurança 

durante o trabalho. Além disso, propicia ao idoso momentos para conversar, distrair-se, 

passear, jogar, fazer exercício físico, cuidar da sua saúde (Freitas, 2011). 

No caso da inserção familiar do idoso em domicílios multigeracionais, a 

convivência com os familiares pode tanto oferecer benefícios, no sentido do apoio 

familiar nas condições debilitantes e de dependência, reduzindo o isolamento, como 

pode também gerar conflitos intergeracionais, que acabam por diminuir a auto-estima e 

deteriorar o estado emocional do idoso, afectando de forma negativa a sua qualidade de 

vida (Freitas, 2011). Dados provenientes dos Estados Unidos, indicam que a coabitação 

do idoso com os familiares traz, com mais frequência, um impacto negativo no bem-

estar do idoso enquanto na China, os dados sugerem que a coabitação do idoso com a 

família tem um impacto positivo no bem-estar do idoso (Li, Long, Essex, Sui & Gao, 

2013). Estes autores sugerem também que tal facto se possa dever ao conceito 

prevalecente nas sociedades ocidentais sobre o melhor cuidado para as pessoas idosas e 

que assenta nos valores da liberdade, independência, controlo e autonomia.  

No caso de o idoso habitar apenas com o conjugue, podemos considerar que os 

idosos casados/em união de facto apresentam a qualidade de vida mais alta, uma vez 

que, como afirmado por Rodrigues (2007, cit. por Barateiro, 2013), permanecer na sua 

habitação, e viver com o conjugue, são vontades amplamente demonstradas pelos 

idosos. 
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1.4.1. A qualidade de vida do idoso institucionalizado 

 

O centro gerontológico deve ser humano, mas com qualidade. Com qualidade, 

mas humano (Belmonte et al, 2006 cit. por Freitas, 2011). 

Reflexões sobre a melhor envolvência habitacional para o idoso levam a concluir 

que não existem soluções óptimas e universais para os idosos. Uma coisa é certa: são 

cada vez mais numerosos e dramáticos os pedidos de internamento no Lar. O 

internamento no Lar é, hoje, e cada vez mais, uma necessidade que as famílias dos 

idosos e responsáveis pelas instituições sentem como ninguém.  

O Lar é um novo mundo e, por isso, a instituição que acolhe deve procurar 

responder às necessidades dos utentes. A entrada de uma pessoa na instituição deve ser 

preparada para que não haja desequilíbrio físico e afectivo do novo residente e deve 

procurar-se que a família ajude na integração (Cano et al, 2006, cit. por Freitas, 2011). É 

um facto que os Lares de Idosos têm o potencial de influenciar a vida dos seus utentes 

para melhor ou pior em dimensões mais amplas que o estado de saúde. A transferência 

do domicílio para uma instituição representa sempre um grande desafio para o idoso, 

pois este depara-se com uma transformação muitas vezes radical do seu estilo de vida, e, 

por vezes, esta decisão pode causar transtornos na pessoa idosa, tanto no âmbito 

emocional e afectivo. Apesar da imagem negativa generalizada com que são conotados 

os lares e as residências de idosos, há estudos que mostram que a adaptação ao lar é 

fácil (Feriggla, 1992, cit. por Freitas, 2011) e outros que apontam vantagens em que os 

idosos vivam rodeados por pares homogeneizados porque facilita a interacção social 

entre os residentes. No entanto, outros estudos indicam que os residentes em instalações 

de cuidados de longo prazo nem sempre representam um grupo homogéneo mas antes 

um grupo heterogéneo diversificado. Kane (1990, cit. por Guse & Masesar, 1999) 

argumentou que esse grupo heterogéneo são comunidades "acidentais" compostas por 

indivíduos que variam em termos de interesses, gostos, de fundo cultural, classe social, 

escolaridade, ex-ocupações e rendimentos. Além disso, enquanto o prejuízo na cognição 

e na função física é uma característica comum entre os residentes, o tipo e o grau de 

incapacidade varia e as oportunidades de escolha e a tomada de decisões independentes 

tornam-se diminuídas na medida em que as necessidades individuais devem estar de 

acordo com as necessidades do grupo (Kane, 1991; Thomasma, 1985, cit. por Guse & 

Masesar, 1999). Tornar-se residente numa unidade de cuidados de longo prazo implica 
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várias alterações no contexto social, incluindo a deslocalização física, mudanças nos 

relacionamentos familiares e sociais, novos relacionamentos com os outros residentes e 

funcionários e, não surpreendentemente, uma mudança substancial no controle que o 

indivíduo tem no novo espaço onde habita. Como referido anteriormente, a 

incorporação de um idoso num Lar pode trazer consigo disfunções como a 

despersonalização, a diminuição ou perda de autonomia ou a insegurança. 

Face a estas mudanças e desafios, os implicados devem colocar em 

funcionamento todos os seus recursos para que o processo de adaptação à nova situação 

se conclua satisfatoriamente e gere benefícios para o idoso, para o meio familiar e social 

e o ambiente deverá ser estimulante, de forma a proporcionar um conjunto de 

experiências que permitam à pessoa idosa manter-se activa, independente, tendo sempre 

em vista contribuir para uma melhor qualidade de vida no processo de 

institucionalização. Depois de acolhido o utente, a instituição deve: manter a 

independência da pessoa na realização das actividades quotidianas; ajudar a pessoa a 

ajudar-se e a encontrar-se com o mundo exterior; as instituições não podem fechar-se 

sobre si mesmas, mas abrir-se ao exterior, favorecendo a inclusão da vida exterior na 

instituição; fomentar os contactos com a família e os laços afectivos. 

A década de noventa do século vinte foi marcada pela discussão de uma reforma 

fundamental dos cuidados de saúde em todo o mundo industrializado, concedendo 

importância ao papel que os utentes têm, participando nas tomadas de decisões 

relacionadas com o seu cuidado (Chappel, 2001, cit. por Póvoa, 2010), tornando-se a 

qualidade de vida num ponto focal na pesquisa científica e prática clínica (Gerritsen, 

Steverink, Ooms, Vet & Ribbe, 2007; Bowling, Banister, Sutton, Evans & Windsor, 

2002, cit. por Póvoa, 2010). Foi então por esta altura que começou a enfatizar-se a 

importância de avaliar subjectivamente os Lares de Idosos (Logsdon et al., 1999; 

Lawton, 1996, 1999; Kane, 1999, cit. por Póvoa 2010), ou seja, não avaliar somente a 

qualidade da prestação dos cuidados aos utentes, mas também a sua qualidade de vida 

nestes equipamentos (Kane et al., 2005, cit. por Póvoa, 2010), começando-se a ter 

percepção que nesta população, até então negligenciada a este nível, é tão importante a 

avaliação da qualidade de vida como em qualquer outro grupo etário.   

A qualidade de vida nos Lares de Idosos é, para Kane (s/d, cit. por Póvoa, 2010), 

um produto de quatro factores que correspondem ao estado de saúde do utente, à 

situação social (incluindo o suporte familiar fora do Lar), à personalidade, ao cuidado e 
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ambiente que é oferecido ao utente pelo Lar (Kane, 2003, cit. por Póvoa, 2010). Daqui é 

possível verificar que para além de factores intrínsecos ao utente, também existem 

outros, extrínsecos, que são os proporcionados pelos equipamentos e que têm forte 

influência na qualidade de vida dos residentes, pois estes podem permanecer nestes 

durante um período de tempo bastante considerável, por vezes até ao final das suas 

vidas, tendo-se que sujeitar a novas regras, como as que a vivência em grupo exige. 

Ao contrário dos que recebem cuidados médicos ou de enfermagem noutros 

serviços, num Lar de Idosos os residentes não são pacientes e os efeitos dos Lares de 

Idosos sobre a qualidade de vida dos seus residentes são indiscutivelmente tão 

importantes como as medidas mais tradicionais de qualidade dos cuidados que são mais 

rotineiras (Kane et al., 2004, cit. por Póvoas, 2010) e por isso não podem ser 

descuradas. Enquanto a qualidade do cuidado prende-se sobretudo com a satisfação das 

necessidades básicas, a qualidade de vida reporta às necessidades sentidas pelos 

residentes, que são membros de uma comunidade, com todas as necessidades, desejos e 

forças que esta posição implica (Phillips, 2001, cit. por Póvoas, 2010). Por este mesmo 

motivo torna-se fundamental estudar e promover a qualidade de vida nos equipamentos 

e avaliar as suas dimensões. Se o Lar afectar a saúde e estado funcional, estes resultados 

podem, por sua vez, afectar a qualidade de vida dos seus idosos residentes (Kane, 2003, 

cit. por Póvoa, 2010). 

Guse & Masesar (1999) estudaram factores relacionados com a qualidade de 

vida e o envelhecimento bem-sucedido em cuidados de longa duração, a partir da 

perspectiva dos residentes. No estudo, identificaram quatro factores que contribuem 

para a qualidade de vida dos residentes: interacção com a família e amigos, as 

qualidades pessoais, possibilidade de desfrutar da natureza e sentimento de se ser útil 

aos outros.  

Num estudo com idosos institucionalizados, a família e os seus cuidadores, 

Bowker (1992, cit. por Robichaud, Durand, Bédard & Ouellet, 2006) identificou as 

características interpessoais e ambientais que descrevem o melhor lugar substituto para 

se viver nesta fase. Enquanto os idosos expressaram preocupações relacionadas com os 

outros idosos, a família manifestou preocupação sobretudo com os cuidadores. De 

acordo com os idosos, o ambiente humano deveria dar-lhes a oportunidade de viverem 

momentos agradáveis, tomar conta dos outros, sentirem-se parte de um grupo, serem 

respeitados, admirar os outros e conversar. As famílias manifestaram a disponibilidade 



 

 

 

 

 

16 

 

dos cuidadores, a sua boa vontade, prestatividade, trato carinhoso, competência, 

compreensão e respeito (Robichaud, Durand, Bédard & Ouellet, 2006).  

Sabe-se, ainda, que a presença do idoso em actividades em grupos, contribui 

satisfatoriamente para melhorar a autoestima e a autonomia. Cabe aos coordenadores 

das instituições desenvolverem estratégias estimuladoras para as relações sociais como 

actividades culturais, lazer, actividade física entre os idosos institucionalizados, pois, 

certamente se não forem estimulados poderão ter a percepção da qualidade de vida 

reduzida. 

A qualidade de vida dos idosos não depende apenas do passado, mesmo que este 

tenha sido óptimo, depende sobretudo do presente e de um horizonte de futuro mesmo 

que limitado (Moniz, 2003, cit. por Póvoa, 2010), e isso, está sobretudo dependente do 

que as respostas sociais e outras medidas tomadas por entidades superiores podem fazer 

por esta população, tendo como objectivo impreterível a qualidade de vida dos seus 

residentes. Assim, um desafio constante é, para além de conseguir uma boa qualidade 

nos cuidados e bons resultados ao nível da saúde física e mental, o cuidado de longa 

duração poder também preservar e promover a qualidade de vida dos seus residentes 

(Kane et al., 2003, cit. por Póvoa, 2010), tornando o espaço num local agradável, sem 

carga negativa, não só para os utentes, mas igualmente para a equipa de trabalho, 

familiares e amigos.  

Por muitos aspectos que mudem na vida de quem envelhece, manter a identidade 

torna-se num desafio assim como o seu desenvolvimento pessoal. O desejo mais forte 

de um residente é o de preservar a melhor qualidade de vida e de se sentir em casa. 

 

 

1.5. O cuidador 

 

Segundo a OMS, “à medida que um indivíduo envelhece, a sua qualidade de 

vida é fortemente determinada pela sua habilidade de manter a autonomia e 

independência.” 

O tema sobre a qualidade do relacionamento da díade fornecedor/receptor de 

cuidados insere-se no campo tradicional de pesquisa em gerontologia. Ser cuidador 

exige tempo, espaço, energia, dinheiro, trabalho, paciência, carinho, esforço e boa 

vontade. Além disso, as graduais perdas cognitivas, mudanças comportamentais, 
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emocionais e até de personalidade do idoso exigem uma grande capacidade de 

adaptação para um convívio satisfatório. A capacidade do cuidador é amplamente 

abordada na actualidade e não se pode desconsiderar o seu mérito. Porém, o simples 

suporte para o desempenho prático desta função nem sempre garante o bem-estar 

(Inouye, Pedrazzani, Pavarini, 2008). Um dos índices destacados pela pesquisa sobre a 

díade cuidador /idoso é a congruência de opiniões de cada um dos sujeitos – do 

cuidador e do idoso – sobre as mesmas questões. A congruência de opinião da díade 

tem sido associada a um relacionamento mais próximo e afectivo (Chappell & Kuehne, 

1998; Long, Sudha & Mutran, 1998, cit. por Trentini, Chachamovich, Figueiredo, 

Hirakata & Fleck, 2006). Zweibel e Lydens (1990, cit. por Trentini, Chachamovich, 

Figueiredo, Hirakata & Fleck, 2006), acreditam que uma relação harmoniosa entre a 

díade pode ser prevista, em menor grau, pelas percepções individuais dos idosos ou dos 

cuidadores sobre a relação. Estudos que exploraram a congruência de opiniões do idoso 

e do cuidador sobre o estado geral dos idosos são discordantes (Carter & Carter, 1994; 

Chappell & Kuehne, 1998; Long et al., 1998; MacKenzie, Robiner, & Knopmen, 1989; 

Pearlin, Mullan, Semple, & Skaff, 1990; Teri & Wagner, 1991; Wetle, Levkoff, Cwikel 

& Rosen, 1988; Zweibel & Lydens, 1990, cit. por Trentini, Chachamovich, Figueiredo, 

Hirakata & Fleck, 2006). Especula-se que algum grau de discordância possa estar 

relacionado às condições do cuidador. Segundo Pruchno, Burant & Peters (1997, cit. 

por Trentini, Chachamovich, Figueiredo, Hirakata & Fleck, 2006), os cuidadores 

cansados ou deprimidos podem perceber erroneamente o idoso, que seria visto como um 

indivíduo mais debilitado do que o que é na realidade. No estudo de Trentini, 

Chachamovich, Figueiredo, Hirakata & Fleck (2006), em que o objetivo foi investigar a 

relação entre a percepção de qualidade de vida do idoso por ele percebida e pelo seu 

cuidador, os dados mostram uma tendência, em todos os domínios e na medida de 

qualidade de vida geral, de o cuidador perceber a qualidade de vida do idoso de um 

modo pior do que o mesmo percebe. No entanto, a relação entre a avaliação do idoso e a 

do seu cuidador bem como o seu significado são temas ainda controversos na literatura. 

Segundo Trentini, Chachamovich, Figueiredo, Hirakata & Fleck (2006), a tendência de 

piores avaliações por parte do cuidador, se confirmada por novos estudos, pode sugerir 

duas alternativas não necessariamente excludentes: os idosos minimizam e procuram 

contemporizar seu próprio estado, tornando a narrativa dos seus sofrimentos mais leves; 

e os cuidadores vêem com maior fragilidade a situação dos idosos, lamentando o estado 
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em que se encontram, por vezes, de uma forma exagerada. Outros estudos, como os de 

Bookwala e Schulz (1998, cit. por Trentini, Chachamovich, Figueiredo, Hirakata & 

Fleck, 2006), Kristjanson et al. (1998, cit. por Trentini, Chachamovich, Figueiredo, 

Hirakata & Fleck, 2006) e Zweibel e Lydens (1990, cit. por Trentini, Chachamovich, 

Figueiredo, Hirakata & Fleck, 2006) encontraram, da mesma maneira, uma tendência do 

cuidador a exagerar o prejuízo ou a disfunção do recebedor de cuidados. 

 

 

1.6. O presente estudo 

 

As pessoas envelhecem em diferentes contextos de vida: desde o envelhecer na 

comunidade até nas instituições de longa permanência. Perante os factos, importa pois 

desenvolver meios para melhor atender às dificuldades do crescente grupo de idosos. A 

obtenção de dados de caracterização da qualidade de vida e bem-estar dos idosos, do 

ponto de vista dos próprios e do ponto de vista dos cuidadores, é um dado que pode ser 

fundamental para dinamizar medidas adequadas a essa população que permitam o 

alcançar de um envelhecimento bem-sucedido. 

Visando analisar o envelhecer em diferentes contextos e apoiar as intervenções 

dos serviços de saúde que compõem a rede de atenção ao idoso, a proposta neste estudo 

foi comparar a qualidade de vida entre idosos que vivem em domicílio (sem estarem 

associados a uma Instituição, excepto receberem apoio domiciliário, mais 

especificamente, a entrega de refeições), idosos que estão institucionalizados e ainda 

idosos que frequentam o centro de dia.  

Para além de estudar a percepção de cada idoso sobre a sua qualidade de vida, 

também se estudou a percepção que o cuidador tem sobre a qualidade de vida do idoso. 

Por fim, foram também utilizadas escalas para medir a solidão (UCLA) e a depressão 

(EDG), sendo que tanto o idoso como o cuidador responderam a estas escalas. A 

comparação entre as duas perspectivas (a do idoso e a do cuidador acerca do idoso) de 

qualidade de vida, nível de solidão e de depressão tem como objectivo perceber até que 

ponto os cuidadores têm ou não uma percepção semelhante ou desfasada da percepção 

do idoso e, consequentemente, poder fornecer contributos às equipas de saúde e aos 

investigadores sobre este tema.   
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O presente estudo debruça-se sobre a qualidade de vida, nível de solidão e 

depressão em idosos, em diferentes contextos de vida: lar, domicílio e centro de dia. 

Um dos desafios deste estudo passa por tentar perceber se o contexto de vida em 

que o idoso está inserido influencia a sua percepção acerca da sua própria qualidade de 

vida, nível de solidão e depressão.  

Com base no que foi referido anteriormente, a presente investigação foi 

desenvolvida tendo como objectivo geral realizar um estudo exploratório sobre a 

qualidade de vida, o nível de solidão e depressão em idosos de diferentes contextos de 

vida.  

Através da constituição de duas amostras, uma de idosos e outra de cuidadores, 

optou-se por desenvolver a presente investigação com os seguintes objectivos 

específicos:  

 

1) Avaliar, através do WHOQOL-BREF, duas perspectivas da qualidade de vida  

– a do idoso e do seu cuidador – relativamente ao idoso. 

 

 2) Avaliar, através da escala de depressão geriátrica da EDG, duas perspectivas 

do nível de depressão – a do idoso e do seu cuidador – relativamente ao idoso. 

 

 3) Avaliar, através da escala de solidão da UCLA, duas perspectivas do nível de 

solidão – a do idoso e do seu cuidador – relativamente ao idoso. 

 

4) Analisar os resultados numa perspectiva diferencial de comparação inter- 

grupos – perspectiva do idoso versus perspectiva do cuidador.  

 

5) Analisar os resultados numa perspectiva diferencial de comparação inter- 

grupos, considerando as perspectivas dos idosos sobre a sua qualidade de vida, nível de 

solidão e depressão, em diferentes contextos de vida (idosos institucionalizados, 

frequentadores de Centro de Dia e residentes na comunidade).  
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CAPÍTULO II: Metodologia 

 

Como já referido, a proposta neste estudo foi comparar a qualidade de vida, o 

nível de solidão e de depressão entre idosos que estão institucionalizados, idosos que 

frequentam o Centro de Dia e idosos que vivem em domicílio (sem estarem associados 

a uma Instituição, excepto receberem apoio domiciliário, mais especificamente, a 

entrega de refeições). Para além da perspectiva do idoso, este estudo também incidiu na 

perspectiva do cuidador sobre a qualidade de vida, o nível de solidão e depressão do 

idoso que tem a cargo. 

 

Participantes 

 

Este estudo realizou-se recorrendo a duas amostras emparelhadas, uma 

constituída por idosos (n=57) e outra constituída pelos cuidadores desses idosos (n=16). 

Dos 57 idosos, 23 estão institucionalizados, 16 frequentam o Centro de Dia e 18 vivem 

em domicílio próprio ou em casa de familiares e não estão inseridos em nenhuma 

Instituição. No entanto, é conveniente referir que para efeitos de análise, o n da amostra 

de cuidadores é considerado 57, ou seja, o mesmo que o da amostra de idosos, visto 

que, cada cuidador perspectivou, em média, a qualidade de vida, o nível de solidão e de 

depressão de 4 idosos. Deste modo, foram obtidas, para cada idoso, duas perspectivas 

sobre a sua qualidade de vida, o nível de solidão e depressão, ou seja, a perspectiva do 

próprio e a perspectiva do seu cuidador. 

A amostra de idosos foi constituída por sujeitos de ambos os sexos, tendo-se 

seguido os seguintes critérios de inclusão: a) idade igual ou superior a 65 anos; b) algum 

grau de dependência, que implicasse ter um cuidador (formal ou informal); c) condições 

cognitivas que possibilitassem uma resposta autónoma e consciente aos instrumentos. 

Idosos que apresentassem situações de surdez ou demência não foram incluídos na 

amostra.  

As amostras foram constituídas de uma forma não probabilística e de 

conveniência, tendo sido seguido critérios de selecção que abrangeram diferentes 

subgrupos de idosos (idosos institucionalizados, idosos frequentadores de Centro de Dia 

e idosos residindo na comunidade) e respectivos cuidadores.   
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A escolha dos locais de selecção esteve dependente da autorização concedida 

pelos responsáveis da instituição contactada, pelos próprios idosos e pelos seus 

cuidadores, à investigadora.   

A recolha dos dados relativos aos idosos institucionalizados e aos idosos de 

Centro de Dia teve efeito numa Instituição, a Associação dos Lares dos Ferroviários, 

situada no Entroncamento. Nesta Associação, a mensalidade é cobrada consoante os 

rendimentos da pessoa idosa. O Centro de Dia funciona das 9h00 às 19h00, pelo que 

estes idosos passam o dia no Centro de Dia mas continuam a residir nas suas casas ou 

nas de familiares. No Centro de Dia são prestados cuidados variados, como refeições, 

cuidados de higiene, tratamento de roupa, transporte para e do Centro de Dia e 

actividades de convívio e ocupacionais.  

Os idosos com os quais foi efectuada a recolha de dados em casa própria ou de 

familiares são idosos que residem na comunidade. 

 

Amostra de Idosos  

 

No presente estudo, os idosos da amostra são residentes no concelho do 

Entroncamento, um meio urbano.  

No Quadro I apresentam-se os diferentes locais de recolha, considerando as 

variáveis que dizem respeito ao contexto de vida dos idosos. 

 

Quadro I – Contextos de vida e tipo de agregado familiar da amostra de idosos 

 

 

n 

 

% 

 

Local de Recolha 

 

Lar 3ª idade 

Centro de Dia 

Casa própria ou de 

familiar 

 

23 

16 

18 

 

40,4% 

28% 

31,6% 

 

Agregado Familiar 

 

Vive acompanhado(a) 

Vive só 

 

44 

13 

 

77,1% 

22,9% 
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Caracterização sócio-demográfica da amostra de idosos 

  

No que diz respeito ao sexo dos idosos da amostra, estes são na sua maioria do 

sexo feminino, correspondendo a 63,2% (n=36) da amostra e 36,8% (n=21) são do sexo 

masculino. Relativamente às idades, os idosos da amostra apresentam uma variação de 

idades entre os 64 e os 101 anos, com uma média de idades de 81 anos. No que diz 

respeito ao estado civil, pode-se verificar através do Quadro II que 50,8% da amostra de 

idosos é constituída por viúvos e a outra metade apresenta participantes com outros 

estados civis (solteiro, casado, união de facto e divorciado). No que diz respeito às 

habilitações literárias, o Quadro II permite verificar que, mais de metade dos idosos da 

amostra (82,5%) frequentou até entre o 1º e o 4º ano de escolaridade (n = 47).  

 

Quadro II – Frequências absolutas (n) e frequências relativas em percentagem das 

variáveis relativas ao estado civil e habilitações literárias da amostra de idosos 

 

 

n 

 

% 

 

Estado Civil 

 

Solteiro(a) 

Casado(a) 

Divorciado(a) 

Viúvo(a) 

 

3 

19 

2 

33 

 

5,3% 

33,3% 

3,5% 

57,9% 

 

Habilitações Literárias 

 

Não sabe ler nem escrever 

1º- 4ºanos 

5º- 6ºanos 

7º - 9ºanos 

10º - 12ºanos 

Estudos Universitários 

 

4 

47 

4 

0 

2 

0 

 

7% 

82,5% 

7% 

0% 

3,5% 

0% 
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Amostra de Cuidadores  

 

Os cuidadores dos idosos institucionalizados, dos idosos que frequentam o 

Centro de Dia e dos idosos em domicílio são todos cuidadores formais, à excepção de 

dois cuidadores (neste caso, de idosos em domicílio). Note-se que a amostra de 

cuidadores é constituída por 16 sujeitos e cada cuidador formal respondeu, em média, a 

4 questionários da qualidade de vida, a 4 escalas sobre o nível de depressão geriátrica e 

a 4 escalas do nível de solidão e cada cuidador informal respondeu a 1 questionário 

sobre a qualidade de vida, a 1 escala sobre o nível de depressão geriátrica e a 1 escala 

sobre o nível de solidão. 

 

Caracterização Sócio-demográfica da Amostra de Cuidadores  

 

  Na amostra de cuidadores, todos os cuidadores são do sexo feminino. No que 

diz respeito às idades, apresentam uma grande variação (34 – 55 anos), com uma média 

de idades de 44,63 anos. O Quadro IV permite visualizar algumas características 

relativas à amostra de cuidadores. 

Como já foi referido, dos cuidadores que participaram no presente estudo, todos 

são cuidadores formais à excepção de dois cuidadores que são cuidadores informais e 

que têm grau de parentesco com o idoso acerca do qual responderam ao questionário.  

Os cuidadores formais que participaram no presente estudo, têm a seu cargo, em 

média, 4 a 5 idosos por cuidador, e os cuidadores informais, têm a seu cargo, em média, 

1 idoso por cuidador. 
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Quadro III – Variáveis respeitantes a características da amostra dos cuidadores de 

idosos   

 

 

 

Instrumentos de avaliação  

 

1. WHOQOL-BREF 

 

A obtenção de dados de caracterização da qualidade de vida, do ponto de vista 

dos próprios idosos, é uma informação que pode ser fundamental para dinamizar 

medidas, através de políticas públicas adequadas a essa população, que permitam 

alcançar um envelhecimento bem-sucedido. 

Neste estudo, foi utilizada a versão portuguesa do WHOQOL-BREF (Canavarro 

e col., 2006; WHOQOL-BREF, 2009), denominado Brief Version of World Health 

Organization Quality of Life Questionnaire, que é um instrumento de rápida aplicação, 

com uma estrutura simplificada e compacta, adequada a populações com baixa 

escolaridade e com características psicométricas aceitáveis (WHOQOL-BREF, cit. por 

Fleck, Louzada, Xavier, Chachamovich, Vieira, Santos, e Pinzon, 2000; Zagher e col., 

2009). O WHOQOL-BREF trata-se da versão breve do WHOQOL-100, instrumento 

desenvolvido pela OMS em resposta à necessidade de um instrumento que avaliasse a 

 

Idade 

 

25-35 anos (n(%)) 

 

36-46 anos (n(%)) 

 

47-57 anos (n(%)) 

 

58-68 anos (n(%)) 

 

7 (12.3%) 

 

15 (26.3%) 

 

30 (52.6%) 

 

5 (8.8%) 

 

Sexo 

 

Feminino 

 

57 (100%) 

 

Cuidador Formal Vs. Informal 

 

Formais (n(%)) 

 

Informais (n%)) 

 

55 (96.5%)) 

 

2 (3.5%) 
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qualidade de vida com uma visão holística de saúde e numa perspectiva transcultural 

(Fleck e col., 1999b; Silva e Rezende, 2005). O WHOQOL trata-se de uma medida 

genérica, multidimensional e multicultural da qualidade de vida que tem como base uma 

definição deste conceito como um constructo subjectivo, multidimensional e constituído 

por dimensões positivas e negativas (Fleck e col., 2003; OMS, 1998, cit. por Zagher e 

col., 2009). A escolha do instrumento teve em consideração a sua base conceptual, pelo 

que foi escolhido tendo em conta a variável que se pretende avaliar bem como as 

características da população alvo. O facto de ser um instrumento não muito complexo e 

de rápida aplicação também foi preponderante na sua escolha. 

O WHOQOL-BREF integra na sua estrutura quatro domínios de qualidade de 

vida: 1) físico, 2) psicológico, 3) relações sociais e 4) ambiente. Este questionário é 

constituído por 24 facetas da qualidade de vida, que compõem os domínios, sendo que 

cada um destes é representado pelas facetas que o sumariam. O domínio físico inclui as 

facetas: dor e desconforto; energia e fadiga; sono e repouso; mobilidade; actividades da 

vida quotidiana; dependência de medicação ou de tratamentos; capacidade de trabalho. 

O domínio psicológico inclui as facetas: sentimentos positivos; pensar, aprender, 

memória e concentração; auto-estima; imagem corporal e aparência; sentimentos 

negativos; espiritualidade/religião/crenças pessoais. O domínio das relações socias 

inclui: relações pessoais; suporte (apoio) social; actividade sexual. O domínio ambiente 

inclui: segurança física e proteção; recursos financeiros; cuidados de saúde e sociais: 

disponibilidade e qualidade; oportunidades de adquirir novas informações e habilidades; 

participação em oportunidades de recreação/lazer; ambiente físico: 

(poluição/ruído/trânsito/clima); transporte. O instrumento fornece ainda um indicador 

global, designadamente a faceta geral de qualidade de vida (Canavarro e col., 2006; 

WHOQOL-BREF, 2009). O WHOQOL-BREF é, então, composto por 26 itens, sendo 

24 itens que avaliam cada um, uma faceta específica da qualidade de vida e 2 questões 

gerais, não contabilizadas nos domínios, uma respeitante à avaliação global da 

qualidade de vida e outra à satisfação com a saúde (Paúl e col., 2005). Contém, assim, 

um total de vinte e quatro facetas específicas e uma de qualidade de vida geral, sendo 

que cada uma das facetas consta numa descrição de um estado, comportamento, 

capacidade ou uma percepção ou experiência subjectiva (Canavarro e col., 2005). As 

respostas ao questionário são obtidas através de escalas de tipo Likert, em que 

relativamente a cada afirmação, o participante indica a sua concordância ou 
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discordância numa escala ordinal de intensidade (Ribeiro, 1999), pontuada de 1 a 5. O 

resultado de cada domínio é calculado através da média dos resultados das questões que 

o constituem, multiplicada por 4. Os resultados nos domínios representam a percepção 

individual da qualidade de vida em cada domínio em particular. As pontuações mais 

elevadas caracterizam uma melhor qualidade de vida, visto que os resultados dos 

domínios estão dispostos num sentido positivo, no entanto, como 3 das facetas não estão 

dispostas em sentido positivo, devem ser recodificadas antes da cotação do instrumento 

para que resultados mais elevados sejam reflexo de melhor qualidade de vida.  

O desenvolvimento das versões para português de Portugal dos instrumentos de 

avaliação da qualidade de vida da OMS – WHOQOL-100 e WHOQOL-BREF – são 

relativamente recentes, pelo que ainda não existe o acesso ao artigo que detalha o estudo 

que teve como propósito o desenvolvimento da versão do WHOQOL-BREF para 

português de Portugal e o estudo das características psicométricas do instrumento.  

Lai e col. (2005) salientam que, o uso do WHOQOL-BREF pode ajudar a 

identificar as fraquezas/debilidades  nas  facetas  da  qualidade  de  vida  relacionada  

com  saúde  em idosos, ajudar a identificar as necessidades, encontrar maneiras para 

prevenir algumas consequências  piores  do  envelhecimento  em  condições  de  

institucionalização,  e  proporcionar dados para a melhoria da saúde neste tipo de 

população.  

  

 

2. Escala de Solidão da UCLA  

 

A “Escala de Solidão da UCLA” tem como nome original “UCLA Loneliness 

Scale” e foi desenvolvida por Russel, Peplau & Cutrona (1980). Neste estudo, utilizou-

se a versão portuguesa validada por Neto (1989). Esta escala possui 18 itens e avalia a 

solidão e os sentimentos associados à mesma. As respostas a cada item fazem-se através 

de uma escala de tipo Likert com 4 pontos, desde nunca (1) até muitas vezes (4). A 

pontuação mínima possível é de 18 pontos e a máxima de 72 pontos. A pontuação total 

é obtida através da soma dos itens, metade dos quais formulados da forma inversa (itens 

1,4,5,8,9,13,14,17 e 18), e reflecte o índice de solidão. Assim, um resultado mais 

elevado traduz solidão, enquanto um resultado mais baixo traduz satisfação social 

(ausência de solidão). Nesta escala, a solidão é encarada enquanto estado psicológico e 
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apreendida de modo unidimensional (Neto, 1992). Esta escala demonstra validade, quer 

em termos avaliativos da solidão quer em termos discriminativos entre a solidão e 

outros constructos relacionados (Barroso e Tapadinhas, 2006).  

A escala de solidão da UCLA apesar de adequada, levanta diversos problemas 

potenciais. A desejabilidade social pode ser um problema, na medida em que, havendo 

um determinado estigma ligado à solidão, os sujeitos podem distorcer as respostas 

subvalorizando a sua experiência de solidão. Um outro problema que surge refere-se à 

validade discriminante (Fernandes, 2007). 

Neste estudo, esta escala foi utilizada como forma de obter informação acerca do 

nível de solidão sentido pelos idosos em estudo.   

 

 

3. Escala de Depressão Geriátrica (EDG)  

 

 As tentativas de aumentar a identificação e perturbações depressivas nos idosos 

têm-se concentrado na utilização de escalas compostas por itens que focam diversas 

facetas da depressão (por exemplo, mudanças na cognição e humor, perda de interesse). 

 A escala mais utilizada tem sido a Geriatric Depression Scale (GDS – 30) de 30 

itens, desenvolvida especialmente para idosos por Yesavage e seus colaboradores em 

1983, e, traduzida, aferida e adaptada para a população portuguesa por Barreto, 

Leuschner, Santos e Sobral (2003). A GDS-30 é um instrumento validado que ganhou 

grande aceitação para o uso em investigação e na prática clínica (Stiles & McGarrahan, 

1998, cit. por Brown & Schinka, 2005 cit. por Vaz, S., 2009). 

 Na sua construção original empregaram-se 100 itens criados por peritos que a 

aplicaram já com o formato actual, numa amostra de indivíduos idosos. Após uma 

filtragem dos itens cuja correlação era pequena e não significativa, chegou-se ao 

formato actual. A versão final desta prova consta de 30 itens, o seu formato de resposta 

é Sim ou Não e pode ser lida ao indivíduo ou o idoso pode preenchê-la de forma 

independente. É atribuído um ponto para as respostas “sim” nas questões: 2-4, 6, 8, 10-

14, 16-18, 20, 22-26 e 28; é atribuído um ponto para as respostas “não” nas questões: 1, 

5, 7, 9, 15, 19, 21, 27, 29 e 30. Resultados finais que se situem entre 0 a 10 indicam 

ausência de depressão, resultados compreendidos entre 11-20 sugerem depressão ligeira 

e resultados entre 21-30 indicam depressão grave. 
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Plano Metodológico  

 

 Este é um estudo exploratório e correlacional com comparação entre grupos, 

uma vez que os dados foram recolhidos num determinado momento e com diferentes 

grupos, tendo como propósito explorar as relações entre as variáveis em causa.  

 De acordo com os objectivos, anteriormente apresentados, avaliou-se a 

qualidade de vida em idosos, em diferentes contextos de vida, designadamente idosos 

institucionalizados, idosos que não se encontram institucionalizados mas frequentam o 

Centro de Dia e idosos residindo na comunidade. Para servir este propósito, a recolha 

dos dados teve efeito nos lugares supracitados e os dados foram analisados numa 

perspectiva diferencial de comparação inter-grupos. Pretendeu-se ainda analisar a 

eventual existência de diferenças significativas entre a percepção que os idosos têm da 

sua qualidade de vida, nível de solidão e depressão e a percepção que os cuidadores 

desses idosos têm sobre essas mesmas variáveis. Desta forma, no presente estudo, 

recorreu-se a amostras emparelhadas com o objectivo de avaliar e comparar duas 

perspectivas da qualidade de vida, nível de solidão e depressão sobre o mesmo sujeito 

de investigação – o idoso – sendo que foram realizadas duas avaliações distintas dos 

mesmos indivíduos mas feitas por sujeitos diferentes (Maroco, 2007; Maroco e Bispo, 

2003; Pestana e Gageiro, 2005), ou seja, fez-se a avaliação da qualidade de vida, nível 

de depressão e solidão do idoso tal como percebida pelo próprio assim como a avaliação 

da qualidade de vida, nível de depressão e solidão do idoso tal como percebida pelo seu 

cuidador. 

Torna-se importante salientar que a possibilidade de generalização dos 

resultados está limitada devido à dimensão da amostra, pelo que a interpretação dos 

resultados é mais descritiva e os dados são válidos apenas para as amostras em estudo.  

  A investigação foi realizada em diferentes contextos de vida, mais 

especificamente num Lar da 3ª idade localizado na cidade do Entroncamento, num 

Centro de Dia localizado na cidade do Entroncamento e idosos residentes na cidade do 

Entroncamento. 

Procurou-se criar sempre um ambiente o mais neutro possível, sendo que os 

dados foram recolhidos individualmente com cada participante, apenas com a presença 

da investigadora e do participante, para que não houvesse interferência de variáveis 

estranhas como o barulho ou falta de privacidade. A recolha foi efectuada em diferentes 
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contextos, contudo, foi sempre feita em salas com a possibilidade de ter pelo menos 

uma mesa e duas cadeiras, de modo a que as condições físicas permitissem uma 

distância aceitável entre as duas pessoas, sentadas confortavelmente e também 

possibilitassem ter o material (papel e caneta) apoiado numa superfície plana.  

 

 

Procedimento  

 

  Antes de iniciar a recolha dos dados, as diferentes entidades foram previamente 

contactadas pela investigadora, tendo-se marcado dia e hora para apresentação pessoal e 

do respectivo estudo. Num primeiro contacto, foi fornecido aos responsáveis uma carta 

de apresentação do estudo e os seus objectivos. Seguidamente, foi indicado pelos 

técnicos e responsáveis os sujeitos potencialmente aptos à participação no estudo. Neste 

contacto, era também avaliado o possível tempo que poderia durar a aplicação dos 

questionários, bem como os horários mais convenientes. Por fim, foi definido o local 

onde a recolha dos dados teria efeito. No presente estudo, foi sempre possibilitado em 

primeiro lugar uma abordagem mais familiar, através da apresentação da investigadora 

aos participantes, e de uma breve introdução explicativa sobre o estudo e seus 

objectivos, o que contribuiu de modo satisfatório para a criação de empatia, facilitando 

a execução da tarefa. Para além de ter sido fundamental para o esclarecimento de 

dúvidas. 

Os participantes começaram por assinar um protocolo de consentimento 

informado onde são explicitados os objectivos do estudo e as condições de participação 

e, de seguida, foi também preenchida uma ficha de caracterização sócio-demográfica 

com os dados do participante idoso. Cada idoso respondeu, então, à versão portuguesa 

do WHOQOL-BREF (WHOQOL-BREF, 2009), à escala de solidão da UCLA e à 

escala de depressão geriátrica (EDG). Apesar do instrumento WHOQOL-BREF ter sido 

desenvolvido inicialmente como um instrumento de auto-relato, o questionário tem três 

modalidades de administração: auto-administrado, assistido pelo entrevistador e 

administrado pelo entrevistador. No presente estudo, com todos os participantes, o 

modo de administração do instrumento foi o administrado pelo entrevistador, excepto 

para a amostra de cuidadores em que a modalidade foi “auto-administrado”. Na 

modalidade “administrado pelo entrevistador”, o entrevistador lê as instruções, as 



 

 

 

 

 

30 

 

questões, os descritores da escala de resposta e assinala a resposta dada pelo inquirido. 

A razão desta escolha reside por alguns dos idosos da amostra não saberem ler, outros 

terem problemas visuais impossibilitando a leitura do questionário e outros, dada a sua 

condição física, não poderem escrever, sendo que para evitar a influência de variáveis 

estranhas e para que todos tivessem as mesmas condições de aplicação, optou-se por 

usar o mesmo modo de administração com todos os participantes. De forma a 

uniformizar a administração do questionário, foram cumpridas rigorosamente todas as 

recomendações do WHOQOL-BREF (WHOQOL-BREF, 2009), que dizem respeito à 

modalidade da entrevista, para que assim se evitasse qualquer influência nas respostas 

dos indivíduos. Com os restantes instrumentos de avaliação, UCLA e EDG, a 

investigadora também reproduziu oralmente os itens, tendo registado a opção indicada 

por cada participante para cada um dos itens.  

Posteriormente, aplicaram-se os mesmos instrumentos ao cuidador de cada 

idoso, no sentido de se obter a sua percepção em relação à qualidade de vida do idoso 

em causa bem como sentimentos de solidão e depressão. No que diz respeito aos 

questionários relativos à qualidade de vida, os cuidadores de idosos institucionalizados 

e de Centro de Dia responderam, em média, a 5 questionários WHOQOL-BREF, 5 

escalas de solidão da UCLA e a 5 escala de depressão geriátrica, correspondentes aos 5 

idosos que têm a seu cargo. Os cuidadores informais, apenas dois, responderam apenas 

a 1 questionário WHOQOL-BREF, a um 1 escala de solidão da UCLA e a 1 escala de 

depressão geriátrica, correspondente ao idoso que tem a seu cargo. Para todos os 

cuidadores formais a modalidade de apresentação foi auto-administrado para todos os 

instrumentos de avaliação, para os cuidadores informais a modalidade foi administrado 

pelo entrevistador. 
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CAPÍTULO III: Análise Quantitativa dos Resultados 

 

 

 Neste capítulo serão apresentadas as várias análises e os resultados obtidos na 

presente investigação. Recorde-se que os dados foram trabalhados através do Software 

SPSS (Statistical Package the Social Sciences) versão 20, sendo consideradas 

estatisticamente significativas as análises estatísticas cuja probabilidade de 

significância, p-value, do teste fosse inferior ou igual a 0.05.  

 O estudo incidiu sobre a avaliação dos domínios da qualidade de vida 

disponibilizados pelo WHOQOL-BREF, sobre a avaliação da solidão através da Escala 

de Solidão da UCLA e sobre a avaliação da depressão através de Escala de Depressão 

Geriátrica em duas amostras distintas – de idosos e dos seus cuidadores. 

 Os resultados e respectivas análises apresentam-se de acordo com os objectivos 

estabelecidos no estudo, já apresentados anteriormente: 

 

 

1) Avaliar, através do WHOQOL-BREF, duas perspectivas da qualidade de 

vida – a do idoso e do seu cuidador – relativamente ao idoso. 

 

 Depois da respectiva pontuação de cada instrumento de avaliação, o tratamento 

dos dados iniciou-se pela análise estatística descritiva dos resultados no WHOQOL-

BREF pelas duas amostras em questão – idosos e respectivos cuidadores. 

 O Quadro que se segue apresenta a análise descritiva dos resultados obtidos 

pelas duas amostras em estudo – idosos e cuidadores – no WHOQOL-BREF. 
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Quadro IV – Análise descritiva dos resultados obtidos pelas duas amostras – idosos e 

cuidadores – no WHOQOL-BREF 

 

 

IDOSOS 

 

    

 

Total 

(N = 57) 

 

Lar 3ª idade 

(n = 23) 

 

Centro de Dia 

(n = 16) 

 

Casa Própria ou  

de Familiar 

(n = 19) 

 

Média 

 

Desvio- 

Padrão 

 

Média 

 

Desvio-

Padrão 

 

Média 

 

Desvio-

Padrão 

 

Domínio Físico 

 

50.49 

 

52.35 

 

14.91 

 

48.94 

 

13.650 

 

49.50 

 

15.108 

 

Domínio Psicológico 

 

51.79 

 

53.87 

 

13.11 

 

48.06 

 

12.245 

 

52.44 

 

13.404 

 

Domínio Relações 

Sociais 

 

62.12 

 

63.39 

 

8.815 

 

59.00 

 

8.367 

 

63.28 

 

10.098 

 

Domínio Ambiente 

 

55.54 

 

57.74 

 

10.910 

 

54.25 

 

7.104 

 

53.89 

 

6.910 

 

Faceta Geral 

 

49.82 

 

55.70 

 

17.525 

 

44.00 

 

15.761 

 

47.50 

 

17.409 

 

CUIDADORES 

  

 

 

Total (N = 57) 

 

Lar 3ª idade 

(n = 23) 

 

Centro de Dia 

(n = 16) 

 

Casa Própria ou 

de Familiar 

(n = 19) 

 

Média 

 

Desvio- 

Padrão 

 

Média 

 

Desvio-

Padrão 

 

Média 

 

Desvio-

Padrão 

 

Domínio Físico 

 

46.40 

 

44.43 

 

18.193 

 

43.50 

 

19.863 

 

51.50 

 

14.321 

 

Domínio Psicológico 

 

57.51 

 

61.61 

 

11.750 

 

50.81 

 

15.942 

 

58.22 

 

12.896 

 

Domínio Relações 

Sociais 

 

57.82 

 

59.04 

 

14.040 

 

53.13 

 

15.714 

 

60.44 

 

9.691 

 

Domínio Ambiente 

 

60.86 

 

66.96 

 

9.837 

 

59.13 

 

11.194 

 

54.61 

 

8.548 

 

Faceta Geral 

 

51.11 

 

52.43 

 

19.704 

 

45.50 

 

22.271 

 

54.39 

 

15.397 
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 O Quadro IV permite visualizar os resultados obtidos pelos idosos e pelos seus 

cuidadores no WHOQOL-BREF, tanto considerando cada uma das amostras na sua 

totalidade, como considerando as amostras divididas segundo os diferentes contextos de 

vida – Lar de Terceira Idade, Centro de Dia ou Casa Própria ou de Familiar (e sem estar 

associado a nenhuma instituição). 

 Tendo em conta a amostra de idosos na sua totalidade, pode observar-se no 

Quadro IV que, o domínio no qual os idosos apresentaram uma média com um valor 

mais elevado foi no domínio relações sociais (M = 62,12) e aquele no qual apresentaram 

uma média com um valor inferior foi no domínio físico (M = 50,49). Ao observar o 

Quadro IV pode verificar-se que, tal como na amostra total de idosos, os cuidadores 

também consideraram o domínio físico como o domínio mais prejudicado na qualidade 

de vida do idoso (M = 46,40), de entre o conjunto dos outros domínios. No entanto, de 

todos os outros domínios, os cuidadores consideraram o domínio ambiente como o 

domínio melhor preservado na qualidade de vida do idoso (M = 60,86) seguindo-se o 

domínio relações sociais (M = 57,82). 

 O Quadro IV permite verificar que, considerando a amostra de idosos dividida 

em institucionalizados, frequentadores do Centro de Dia e residentes na comunidade 

não  frequentando  qualquer instituição,  observa-se  que  os  idosos  que  apresentam 

uma média mais elevada em todos os domínios são os idosos residentes em Lar de 

Terceira Idade. No entanto, no que diz respeito aos cuidadores, os cuidadores 

consideraram que são os idosos residentes em casa própria ou de familiar os que têm 

melhor qualidade de vida em todos os domínios, excepto para o domínio ambiente.  
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  2) Avaliar, através da escala de depressão geriátrica da EDG, duas perspectivas 

do nível de depressão – a do idoso e do seu cuidador – relativamente ao idoso. 

 

Quadro V – Análise descritiva dos resultados obtidos pelas duas amostras – idosos e 

cuidadores – na Escala de Depressão Geriátrica (EDG) 

 

 

 

 O Quadro V permite visualizar os resultados obtidos pelos idosos e pelos seus 

cuidadores na EDG, tanto considerando cada uma das amostras na sua totalidade, como 

considerando as amostras divididas segundo os diferentes contextos de vida – Lar de 

Terceira Idade, Centro de Dia ou Casa Própria ou de Familiar. 

 Tendo em conta a amostra de idosos dividida em contextos de vida, pode 

observar-se no Quadro V que, os idosos que apresentaram uma média com um valor 

 

IDOSOS 

 

 

 

 

Total (N = 57) 

 

 

Lar 3ª idade 

(n = 23) 

 

Centro de Dia 

(n = 16) 

 

Casa Própria ou de 

Familiar 

(n = 19) 

 

Média 

 

Desvio-

Padrão 

 

Média 

 

Desvio-

Padrão 

 

Média 

 

Desvio-

Padrão 

 

EDG 

 

14.96 

 

14.48 

 

7.329 

 

16.00 

 

4.926 

 

14.67 

 

6.362 

 

CUIDADORES 

 

 

 

 

Total (N = 57) 

 

 

Lar 3ª idade 

(n = 23) 

 

Centro de Dia 

(n = 16) 

 

Casa Própria ou de 

Familiar 

(n = 19) 

 

Média 

 

Desvio- 

Padrão 

 

Média 

 

Desvio-

Padrão 

 

Média 

 

Desvio-

Padrão 

 

EDG 

 

13.89 

 

12.96 

 

9.207 

 

16.13 

 

6.761 

 

13.11 

 

8.130 
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mais elevado nesta escala foram os idosos de Centro de Dia (M = 16,00) – indicando 

assim maiores níveis de depressão – e o grupo de idosos que apresentou uma média com 

um valor inferior foi o grupo de idosos institucionalizados (M = 14.48) – indicando 

assim menores níveis de depressão. Ao observar o Quadro V pode verificar-se que, tal 

como consideraram os próprios idosos, os cuidadores também consideraram que são os 

idosos que frequentam o Centro de Dia os idosos que têm uma média mais elevada na 

escala (16.13) e consideraram que são os idosos institucionalizados os idosos com uma 

média inferior (12.96), tal como acontece quando a avaliação é feita pelo próprio idoso. 

 Por fim, observa-se que a média total dos idosos (14.96) é superior à média total 

dos cuidadores (13.89) na Escala de Depressão Geriátrica. 
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 3) Avaliar, através da escala de solidão da UCLA, duas perspectivas do 

nível de solidão – a do idoso e do seu cuidador – relativamente ao idoso. 

 

Quadro VI – Análise descritiva dos resultados obtidos pelas duas amostras – idosos e 

cuidadores – na Escala de Solidão da UCLA 

 

 

 

 

 O Quadro VI permite visualizar os resultados obtidos pelos idosos e pelos seus 

cuidadores na Escala de Solidão da UCLA, tanto considerando cada uma das amostras 

na sua totalidade, como considerando as amostras divididas segundo os diferentes 

contextos de vida – Lar de Terceira Idade, Centro de Dia ou Casa Própria ou de 

Familiar. 

 

IDOSOS 

 

 

 

 

Total (N = 57) 

 

 

Lar 3ª idade 

(n = 23) 

 

Centro de Dia 

(n = 16) 

 

Casa Própria ou de 

Familiar 

(n = 19) 

 

Média 

 

Desvio- 

Padrão 

 

Média 

 

Desvio-

Padrão 

 

Média 

 

Desvio-

Padrão 

 

UCLA 

 

40.40 

 

41.04 

 

7.801 

 

41.00 

 

6.272 

 

39.06 

 

4.595 

 

CUIDADORES 

 

 

 

 

Total (N = 57) 

 

 

Lar 3ª idade 

(n = 23) 

 

Centro de Dia 

(n = 16) 

 

Casa Própria ou de 

Familiar 

(n = 19) 

 

Média 

 

Desvio- 

Padrão 

 

Média 

 

Desvio-

Padrão 

 

Média 

 

Desvio-

Padrão 

 

UCLA 

 

39.56 

 

37.87 

 

7.406 

 

41.50 

 

6.880 

 

40.00 

 

6.571 
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 Tendo em conta a amostra de idosos dividida por contextos de vida, pode 

observar-se no Quadro VI que, os idosos que apresentaram uma média com um valor 

mais elevado nesta escala foram os idosos institucionalizados (M = 41.04) – indicando 

assim maiores níveis de solidão – e o grupo de idosos que apresentou uma média com 

um valor inferior foi o grupo de idosos residentes em domicílio próprio ou casa de 

familiares (M = 39.06) – indicando, assim, menores níveis de solidão. Ao observar o 

Quadro VI pode verificar-se também que, no que diz respeito aos cuidadores, os 

cuidadores consideraram que são os idosos que frequentam o Centro de Dia os idosos 

com uma média mais elevada na escala (41.50)  e consideraram que são os idosos 

institucionalizados os idosos a obter resultados inferiores (37.87). Por fim, observa-se 

que a média total dos idosos (40.40) é superior à média total dos cuidadores (39.56) na 

Escala de Solidão da UCLA. 

 Antes de se proceder à comparação entre as médias obtidas pela amostra de 

idosos e pela amostra de cuidadores obtidas em cada instrumento de avaliação, foi 

realizada a análise da correlação entre os resultados obtidos pelos idosos e pelos seus 

cuidadores no WHOQOL-BREF, na EDG e na UCLA, com utilização do coeficiente de 

correlação r de Pearson. Relativamente ao WHOQOL-BREF, verificou-se correlação 

positiva e significativa entre todos os domínios e na faceta geral, excepto para o 

domínio das relações sociais (em que a correlação apesar de positiva não é 

significativa).  

 Relativamente à EDG, o valor da correlação é de 0,416 pelo que se pode afirmar 

que a correlação entre idosos e cuidadores é significativa e positiva. 

 Relativamente à UCLA, o valor da correlação é de 0,456 pelo que se pode 

afirmar que a correlação entre idosos e cuidadores é significativa e positiva. 
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4) Analisar os resultados numa perspectiva diferencial de comparação 

inter- grupos – perspectiva do idoso versus perspectiva do cuidador.  

 

Para investigar a existência de diferenças estatisticamente significativas entre as 

médias dos domínios e faceta geral obtidos no WHOQOL-BREF, entre as médias dos 

resultados obtidos na EDG e na UCLA, pela amostra de idosos e respectivos cuidadores 

(isto é, duas perspectivas sobre a qualidade de vida do mesmo sujeito), optou-se pelo 

Teste t de Student para amostras emparelhadas.  

 Em relação ao WHOQOL-BREF, verificaram-se diferenças significativas ao 

nível do domínio psicológico (t= -2,828; p<0.05), do domínio ambiente (-3,617; 

p<0.05) e do domínio das relações sociais (t= 2,126; p<0.05). Na faceta geral (t= -,508; 

p>0.05) e domínio físico (t= 1,861; p>0.05), como p-value superior a 0.05 afirma-se que 

as diferenças entre idosos e cuidadores não são significativas.  

 

Quadro VII – Teste T para amostras emparelhadas. Diferenças significativas entre as 

médias dos resultados obtidos no WHOQOL-BREF pela amostra de idosos e pela 

amostra de cuidadores. 

 

* p < 0.05 

 

 Em relação à EDG, o valor da correlação é de 0,416 e o valor de p-value é 

superior a 0.05 pelo que se pode afirmar que, apesar dos idosos apresentarem uma 

 

WHOQOL-BREF 

 

N 

 

Teste t  

 

P 

 

Perspectiva do idoso Vs. Perspectiva do cuidador  

relativamente ao domínio psicológico 

 

114 

 

 

- 2.828 

 

0.006 

 

Perspectiva do idoso Vs. Perspectiva do cuidador  

relativamente ao domínio relações sociais 

 

114 

 

2.126 

 

0.038 

 

Perspectiva do idoso Vs. Perspectiva do cuidador  

relativamente ao domínio ambiente 

 

114 

 

- 3.617 

 

0.001 
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média superior à dos seus cuidadores, a diferença entre os resultados da amostra de 

idosos e cuidadores não é significativa. 

 

Quadro VIII – Teste T para amostras emparelhadas. Diferenças entre as médias dos 

resultados obtidos na EDG pela amostra de idosos e pela amostra de cuidadores. 

 

 

 

EDG 

 

N 

 

Teste t 

 

P 

 

Perspectiva do idoso Vs. Perspectiva do cuidador  

 

114 

 

1.006 

 

0.319 

* p < 0.05 

 

 Em relação à UCLA, o valor da correlação é de 0,456 e o valor de p-value 

(0.372) é superior a 0.05 pelo que se pode afirmar que, apesar dos idosos apresentaram 

uma média superior à dos seus cuidadores, a diferença entre os resultados da amostra de 

idosos e cuidadores não é significativa. 

 

 

Quadro IX – Teste T para amostras emparelhadas. Diferenças entre as médias dos 

resultados obtidos na UCLA pela amostra de idosos e pela amostra de cuidadores. 

 

 

UCLA 

 

N 

 

Teste t 

 

P 

 

Perspectiva do idoso Vs. Perspectiva do cuidador  

 

114 

 

0.900 

 

0.372 

* p < 0.05 
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5) Analisar os resultados numa perspectiva diferencial de comparação 

inter- grupos, associando as perspectivas dos idosos sobre a sua qualidade de vida, 

nível de solidão e depressão a características sócio-demográficas e clínicas da 

amostra de idosos. 

 

 Para explorar potenciais associações entre variáveis sócio-demográficas e 

clínicas da amostra de idosos e os resultados obtidos por estes no WHOQOL-BREF, 

EDG e UCLA, recorreu-se ao Teste T-Student para amostras independentes. 

 

1. Sexo 

 

 WHOQOL-BREF 

 

 Na amostra total de idosos (lar, centro de dia e domicílio) e relativamente à 

variável sexo, verifica-se que no WHOQOL-BREF o sexo feminino obteve uma média 

mais elevada comparativamente ao sexo masculino na faceta geral (Mf = 49.89; Mm = 

49.71) e no domínio físico (Mf = 50.50; Mm = 50.48). Relativamente aos restantes 

domínios, o sexo masculino obtém médias superiores que o sexo feminino (Domínio 

psicológico: Mm = 53.33 e Mf = 50.89; Domínio relações sociais: Mm = 62.57 e Mf = 

61.86; Domínio ambiente: Mm = 55.71 e Mf = 55.44). 

 No que concerne ao teste de Levene, em todos os domínios e na faceta geral, o 

valor de p é superior a 0,05 pelo que não se rejeita a hipótese de que, neste caso, as 

variâncias são homogéneas. Assim, considera-se que as variâncias populacionais, 

embora desconhecidas, são equivalentes. No que diz respeito ao teste (t) para a 

igualdade das médias, como p-value > 0.05 em todos os domínios e na faceta geral, não 

se rejeita Ho. Assim, é possível afirmar com 95% de confiança de que não existem 

diferenças significativas entre o sexo dos idosos e os resultados obtidos no WHOQOL-

BREF. 
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 EDG 

 

 Verifica-se que na Escala de Depressão Geriátrica, na amostra total de idosos 

(lar, centro de dia e domicílio), o sexo feminino obteve uma média mais alta (Mf = 

16,17) do que o sexo masculino (Mm = 12,90).   

 No que concerne ao teste de Levene p = 0.335, pelo que não se rejeita a hipótese 

de que, neste caso, as variâncias são homogéneas. Assim, considera-se que as variâncias 

populacionais, embora desconhecidas, são equivalentes. 

 No que diz respeito ao teste (t) para a igualdade das médias, como p-value = 

0.061 > 0.05 não se rejeita Ho. Assim, é possível afirmar com 95% de confiança de que 

não existem diferenças significativas entre o sexo dos idosos e os resultados obtidos na 

Escala de Depressão Geriátrica. 

  

 UCLA 

  

 Na amostra total de idosos (lar, centro de dia e domicílio) e relativamente à 

variável sexo, verifica-se que na Escala de Solidão da UCLA, o sexo feminino obteve 

uma média mais alta (Mf = 41.47) do que o sexo masculino (Mm = 38.57). 

 No que concerne ao teste de Levene, p = 0.205 pelo que não se rejeita a hipótese 

de que, neste caso, as variâncias são homogéneas. Assim, considera-se que as variâncias 

populacionais, embora desconhecidas, são equivalentes. 

 No que diz respeito ao teste (t) para a igualdade das médias, como p-value = 

0.102 > 0.05 não se rejeita Ho. Assim, é possível afirmar com 95% de confiança de que 

não existem diferenças significativas entre o sexo dos idosos e os resultados obtidos na 

Escala de Solidão da UCLA. 

 

 

2. Idade 

 

Neste estudo consideraram-se três categorias para a variável idade: 60-75 

anos, 76-90 anos e 91-105 anos. 
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 WHOQOL-BREF 

 

 O grupo de idosos com idades compreendidas entre os 91 e os 105 anos obtém 

médias superiores em todos os domínios e facetas comparativamente às outras faixas 

etárias, excepto para o domínio ambiente, no qual é o grupo com idades compreendidas 

entre os 76 e os 90 anos que obtém uma média superior. 

 As diferenças são significativas para o domínio ambiente no que diz respeito ao 

grupo de idosos com idades compreendidas entre os 60 e os 75 anos e o grupo com 

idades compreendidas entre os 76 e os 90 anos. 

 As diferenças são significativas para a faceta geral no que diz respeito ao grupo 

de idosos com idades compreendidas entre os 76 e os 90 anos e o grupo com idades 

compreendidas entre os 91 e os 105 anos. 

 

 EDG 

 

 Na amostra total de idosos (lar, centro de dia e domicílio) e relativamente à 

variável idade, verifica-se que na Escala de Depressão Geriátrica, o grupo de idosos 

com idade compreendida entre os 60 e 75 anos obtém uma média superior (M = 42,87) 

comparativamente ao grupo de idosos com idade compreendida entre os 76 e os 90 anos 

(M = 39,71) e idade compreendida entre os 91 e os 105 anos (M = 38.57). 

  Afirma-se com 95% de confiança de que não existem diferenças significativas 

entre a idade do idoso e os resultados obtidos na Escala de Depressão Geriátrica. 

 

 UCLA 

 

 Na amostra total de idosos (lar, centro de dia e domicílio) e relativamente à 

variável idade, verifica-se que na Escala de Solidão da UCLA, o grupo de idosos com 

idade compreendida entre os 60 e 75 anos obtém uma média superior (M = 42,87) 

comparativamente ao grupo de idosos com idade compreendida entre os 76 e os 90 anos 

(M = 39,71) e idade compreendida entre os 91 e os 105 anos (M = 38.57). 

 Afirma-se com 95% de confiança de que não existem diferenças significativas 

entre a idade do idoso e os resultados obtidos na Escala de Solidão da UCLA. 
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2. Local de Recolha 

 

 WHOQOL-BREF 

 

 Na amostra total de idosos (lar, centro de dia e domicílio) e relativamente à 

variável local de recolha, verifica-se que no WHOQOL-BREF, os idosos em contexto 

de Lar obtêm uma média superior em todos os domínios e nas facetas gerais do que os 

idosos em Centro de Dia e Domicílio. 

 É possível afirmar com 95% de confiança de que existem diferenças 

significativas entre o local de recolha Lar e Centro de Dia e os resultados obtidos pelos 

idosos na faceta geral do WHOQOL-BREF. 

 

 EDG 

 

 Na amostra total de idosos (lar, centro de dia e domicílio) e relativamente à 

variável local de recolha, verifica-se que na Escala de Depressão Geriátrica, os idosos 

em contexto de Centro de Dia obtêm uma média mais alta (M = 16) do que os idosos 

em Lar (M = 14,48) e Domicílio (M = 14,67). 

 Para o contexto de Lar e Centro de Dia, no que diz respeito ao teste (t) para a 

igualdade das médias, como p-value = 0.443 > 0.05 não se rejeita Ho. Assim, é possível 

afirmar com 95% de confiança de que não existem diferenças significativas entre o local 

de recolha Lar e Centro de Dia e os resultados obtidos pelos idosos na Escala de 

Depressão Geriátrica. 

 Para o contexto de Lar e Domicílio, no que diz respeito ao teste (t) para a 

igualdade das médias, como p-value = 0.932 > 0.05 não se rejeita Ho. Assim, é possível 

afirmar com 95% de confiança de que não existem diferenças significativas entre o local 

de recolha Lar e Domicílio e os resultados obtidos pelos idosos na Escala de Depressão 

Geriátrica. 

 Para o contexto de Centro de Dia e Domicílio, no que diz respeito ao teste (t) 

para a igualdade das médias, como p-value = 0.503 > 0.05 não se rejeita Ho. Assim, é 

possível afirmar com 95% de confiança de que não existem diferenças significativas 

entre o local de recolha Centro de Dia e Domicílio e os resultados obtidos pelos idosos 

na Escala de Depressão Geriátrica. 
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 UCLA 

 

 Na amostra total de idosos (lar, centro de dia e domicílio) e relativamente à 

variável local de recolha, verifica-se que na Escala de Solidão da UCLA, os idosos em 

contexto de Lar obtêm uma média mais alta (M = 41,04) do que os idosos em Centro de 

Dia (M = 41,00) e Domicílio (M = 39.06). 

 Para o contexto de Lar e Centro de Dia, no que diz respeito ao teste (t) para a 

igualdade das médias, como p-value = 0.985 > 0.05 não se rejeita Ho. Assim, é possível 

afirmar com 95% de confiança de que não existem diferenças significativas entre o local 

de recolha Lar e Centro de Dia e os resultados obtidos pelos idosos na Escala de Solidão 

da UCLA. 

 Para o contexto de Lar e Domicílio, no que diz respeito ao teste (t) para a 

igualdade das médias, como p-value = 0.316 > 0.05 não se rejeita Ho. Assim, é possível 

afirmar com 95% de confiança de que não existem diferenças significativas entre o local 

de recolha Lar e Domicílio e os resultados obtidos pelos idosos na Escala de Solidão da 

UCLA. 

 Para o contexto de Centro de Dia e Domicílio, no que diz respeito ao teste (t) 

para a igualdade das médias, como p-value = 0.306 > 0.05 não se rejeita Ho. Assim, é 

possível afirmar com 95% de confiança de que não existem diferenças significativas 

entre o local de recolha Centro de Dia e Domicílio e os resultados obtidos pelos idosos 

na Escala de Solidão da UCLA. 

 

 

3. Nível de dependência face ao cuidador 

 

 Neste estudo agrupou-se da seguinte forma esta variável: o idoso ter grau de 

dependência face ao cuidador em pelo menos uma das actividades de comer, fazer a 

higiene pessoal, vestir e deslocação; e o idoso não ter qualquer grau de dependência 

face ao cuidador. 

 Da amostra total de idosos (Lar, Centro de Dia e Domicílio), 24 idosos têm grau 

de dependência face ao cuidador em pelo menos uma das actividades (comer, higiene 

pessoal, vestir e deslocação) e 33 idosos não têm qualquer grau de dependência face ao 

cuidador para realizar essas actividades. 
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 WHOQOL-BREF 

 

 Os idosos que não têm qualquer grau de dependência face ao cuidador obtêm 

médias superiores aos idosos com grau de dependência para todos os domínios e facetas 

excepto para o domínio das relações sociais. 

 É possível afirmar com 95% de confiança de que existem diferenças 

significativas entre o nível de dependência e os resultados obtidos pelos idosos na faceta 

geral do WHOQOL-BREF (p-value= 0.005 >0.05) e no domínio físico (p-value= 0.009 

> 0.05). 

 

 EDG 

 

 Os idosos com grau de dependência face ao cuidador obtêm uma média superior 

(M = 17.00) comparativamente aos idosos que não tem qualquer grau de dependência 

para comer, fazer higiene, vestir ou deslocar (M = 13,48). 

 No que diz respeito ao teste (t) para a igualdade das médias, p-value < 0.05 

(0.038) pelo que se rejeita Ho. Assim, é possível afirmar com 95% de confiança de que 

existem diferenças significativas entre o nível de dependência do idoso e os resultados 

obtidos na Escala de Depressão Geriátrica. 

 

 UCLA 

 

 Na Escala de Solidão da UCLA, os idosos com grau de dependência face ao 

cuidador obtêm uma média superior (M = 43.25) comparativamente aos idosos que não 

tem qualquer grau de dependência para comer, fazer higiene, vestir ou deslocar (M = 

38.33). 

 No que diz respeito ao teste (t) para a igualdade das médias, como p-value = 

0.004 < 0.05 rejeita-se Ho. Assim, é possível afirmar com 95% de confiança de que 

existem diferenças significativas entre o nível de dependência e os resultados obtidos 

pelos idosos na Escala de Solidão da UCLA. 
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4. Tempo de instituição 

 

 Neste estudo agrupou-se esta variável da seguinte forma: 0-1 ano, 1-5 anos e 

mais de 5 anos. 

 Da amostra total de idosos de Lar, 6 idosos encontram-se institucionalizados 

entre 0 a 1 ano, 7 idosos entre 1 a 5 anos e 10 idosos há mais de 5 anos. Apenas os 

idosos institucionalizados entraram para esta análise. 

 

 WHOQOL-BREF 

 

 O grupo de idosos que se encontra institucionalizado há mais de 5 anos obtém 

médias superiores em todos os domínios e facetas comparativamente com os outros 

grupos, excepto para o domínio relações sociais e ambiente em que é o grupo que se 

encontra institucionalizado entre 1-5 anos que obtém médias superiores. 

 As diferenças são significativas para o domínio físico no que diz respeito ao 

grupo de idosos institucionalizados entre 0-1 anos e 1-5 anos (os idosos 

institucionalizados entre 1-5 anos obtiveram média de 53.71 e os institucionalizados 

entre 0-1 ano uma média de 38.67) 

 As diferenças são significativas para o domínio físico no que diz respeito ao 

grupo de idosos institucionalizados entre 0-1 anos e mais de 5 anos (os idosos 

institucionalizados entre 0-1 ano obtiveram uma média de 38.67 e os institucionalizados 

há mais de 5 anos uma média de 59.60) 

 

 EDG 

  

 Não existem diferenças significativas entre o tempo de instituição dos idosos e 

os resultados obtidos na Escala de Depressão Geriátrica. 

 

 UCLA 

 

 Não existem diferenças significativas entre o tempo de instituição dos idosos e 

os resultados obtidos na Escala de Depressão Geriátrica. 
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5. Satisfação com a ocupação do tempo 

 

 Neste estudo, esta variável foi agrupada da seguinte forma: idosos satisfeitos 

com a ocupação do tempo e os idosos não satisfeitos com a ocupação do tempo. 

 

 WHOQOL-BREF 

 

 Na amostra total de idosos (lar, centro de dia e domicílio) e relativamente à 

variável ocupação do tempo, verifica-se que no WHOQOL-BREF, o grupo de idosos 

que está satisfeito com a ocupação do tempo obtém uma média superior em todos os 

domínios e faceta geral comparativamente ao grupo que não está satisfeito com a forma 

como ocupa o tempo. 

 No que diz respeito ao teste (t) para a igualdade das médias, p-value > 0.05 em 

todos os domínios pelo que não se rejeita Ho. Na faceta geral, em que p-value < 0.05 

rejeita-se Ho. Assim, é possível afirmar com 95% de confiança de que não existem 

existem diferenças significativas entre a satisfação da ocupação do tempo e os 

resultados obtidos no WHOQOL-BREF no que diz respeito aos domínios e existem 

diferenças significativas no que diz respeito à faceta geral. 

 

 EDG 

 

 Na amostra total de idosos (lar, centro de dia e domicílio) e relativamente à 

variável ocupação do tempo, verifica-se que na Escala de Depressão Geriátrica, o grupo 

de idosos que está satisfeito com a ocupação do tempo obtém uma média inferior (M = 

14,17) ao grupo que não está satisfeito com a forma como ocupa o tempo (M = 17). 

 No que diz respeito ao teste (t) para a igualdade das médias, como p-value = 

0.132 > 0.05 não se rejeita Ho. Assim, é possível afirmar com 95% de confiança de que 

não existem diferenças significativas entre a satisfação da ocupação do tempo e os 

resultados obtidos na Escala de Depressão Geriátrica. 
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 UCLA 

 

 Na amostra total de idosos (lar, centro de dia e domicílio) e relativamente à 

variável ocupação do tempo, verifica-se que na Escala de Solidão da UCLA, o grupo de 

idosos que está satisfeito com a ocupação do tempo obtém uma média inferior (M = 

39.29) ao grupo que não está satisfeito com a forma como ocupa o tempo (M = 43.25). 

 No que diz respeito ao teste (t) para a igualdade das médias, como p-value = 

0.036 < 0.05 rejeita-se Ho. Assim, é possível afirmar com 95% de confiança de que 

existem diferenças significativas entre a satisfação da ocupação do tempo e os 

resultados obtidos na Escala de Solidão da UCLA. 

 

 

6. Gestão do Rendimento 

 

 Neste estudo, agrupou-se esta variável do seguinte modo: “o rendimento actual 

permite viver confortavelmente”, “o rendimento actual dá para viver”, “é difícil viver 

com o rendimento actual” e “é muito difícil viver com o rendimento actual”. 

 

 WHOQOL-BREF 

 

 O grupo de idosos que considera que “o rendimento actual permite viver 

confortavelmente” obtém médias superiores na faceta geral e em todos os domínios, 

excepto para o domínio relações sociais, comparativamente ao grupo de idosos que 

considera que “o rendimento actual dá para viver”. Ainda assim, as diferenças entre 

estes grupos não são significativas. 

 O grupo de idosos que considera que “o rendimento actual permite viver 

confortavelmente” obtém médias superiores na faceta geral e em todos os domínios 

comparativamente ao grupo de idosos que considera que “viver com o rendimento 

actual é difícil”. As diferenças entre estes grupos são significativas apenas para o 

domínio ambiente (p-value= 0.048 <0.05). 

 O grupo de idosos que considera que “o rendimento actual permite viver 

confortavelmente” obtém médias superiores na faceta geral e em todos os domínios 

comparativamente ao grupo que considera que “é muito difícil viver com o rendimento 
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actual”. As diferenças entre estes grupos são significativas para o domínio psicológico 

(p-value= 0.044 <0.05). 

 O grupo de idosos que considera que “o rendimento actual dá para viver” obtém 

médias superiores na faceta geral e em todos os domínios comparativamente ao grupo 

que considera que “é difícil viver com o rendimento actual”. As diferenças entre estes 

grupos são significativas para a faceta geral (p-value= 0.015<0.05) e domínio ambiente 

(p-value= 0.006 <0.05). 

 O grupo de idosos que considera que “dá para viver com o rendimento actual” 

obtém médias superiores na faceta geral e em todos os domínios comparativamente ao 

grupo que considera que “é muito difícil viver com o rendimento actual”. As diferenças 

entre estes grupos são significativas para o domínio psicológico (p-value= 0.049 <0.05) 

e domínio ambiente (p-value= 0.010 <0-05). 

 

 EDG 

 

 Afirma-se com 95% de confiança de não existem diferenças significativas entre 

os tipos de gestão do rendimento e os resultados obtidos na Escala de Depressão 

Geriátrica 

 

 UCLA 

 

 Na amostra total de idosos (lar, centro de dia e domicílio) e relativamente à 

variável gestão do rendimento, verifica-se que na Escala de Solidão da UCLA, o grupo 

de idosos que considera que “viver com o rendimento actual é muito difícil” obtém a 

maior média (M = 44.38) comparativamente aos outros grupos, entre os quais, o grupo 

que considera que “o rendimento actual permite viver confortavelmente” (M = 32.00), o 

grupo que considera que “o rendimento actual dá para viver” (M = 37.96) e o grupo que 

considera que “viver com o rendimento actual é difícil” (M = 42.50). Afirma-se com 

95% de confiança de que existem diferenças significativas entre a gestão do rendimento 

e os resultados obtidos na Escala de Solidão da UCLA – mais especificamente entre o 

grupo que considera que o “rendimento actual permite viver confortavelmente” e o 

grupo que considera que “é difícil viver com o rendimento actual” (p-value= 0.048 

<0.05, o grupo que considera que “o rendimento actual permite viver confortavelmente” 



 

 

 

 

 

50 

 

e o grupo que considera que “é muito difícil viver com o rendimento actual” (p-value= 

0.004 <0.05), o grupo que considera que “dá para viver com o rendimento actual” e o 

grupo que considera que “é difícil viver com o rendimento actual” (p-value= 0.015 

<0.05) e o grupo que considera que “dá para viver com o rendimento actual” e o grupo 

que considera que “viver com o rendimento actual é muito difícil” (p-value= 0.004 

<0.05). 

 

 

7. Satisfação com as relações familiares e de amizade 

 

 Da amostra total de idosos (Lar, Centro de Dia e Domicílio), 11 não estão 

satisfeitos com as suas relações e 46 estão satisfeitos. 

 

 WHOQOL-BREF 

 

 Apesar de o grupo de idosos satisfeitos com as relações familiares e de amizade 

obter uma média superior na faceta geral e em todos os domínios – excepto para o 

domínio físico – comparativamente ao grupo de idosos que não está satisfeito, as 

diferenças entre os grupos não são significativas. 

 

 EDG 

 

 A média obtida na Escala de Depressão Geriátrica é superior nos idosos que não 

se sentem satisfeitos com as suas relações (M = 15.09) do que nos idosos que estão 

satisfeitos (M = 14,93). No entanto, esta diferença não é significativa. 

 

 UCLA 

 

 A média obtida na Escala de Solidão da UCLA é superior nos idosos que não se 

sentem satisfeitos com as suas relações (M = 42.91) do que nos idosos que estão 

satisfeitos (M = 39.80). No entanto, esta diferença não é significativa. 

  

 A análise dos dados permite estabelecer relações que serão discutidas no 

próximo capítulo. 
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CAPÍTULO IV: Discussão dos Resultados 

 

 

 Em seguida apresenta-se a discussão dos resultados obtidos, de acordo com cada 

objectivo estabelecido para o presente estudo. 

 

 

1) Avaliar, através do WHOQOL-BREF, duas perspectivas da qualidade de 

vida – a do idoso e do seu cuidador – relativamente ao idoso;  

4) Analisar os resultados numa perspectiva diferencial de comparação 

inter- grupos – perspectiva do idoso versus perspectiva do cuidador.  

 

 Verificou-se que, relativamente às dimensões de qualidade de vida 

disponibilizadas pela medida utilizada, ambas as amostras do estudo (idosos e 

cuidadores) consideraram, em média, o domínio físico como sendo o domínio que 

reflecte pior qualidade de vida, no conjunto dos outros domínios. Também se verificou 

que os idosos que obtiveram médias mais elevadas, em todos os domínios da qualidade 

de vida, foram os idosos institucionalizados, comparativamente aos idosos que 

frequentam o Centro de Dia e aos idosos que não se encontram associados a nenhuma 

instituição. Em relação aos cuidadores, estes consideraram que são os idosos que não se 

encontram associados a nenhuma instituição os que têm uma melhor qualidade de vida, 

em todos os domínios, excepto no domínio ambiente. No entanto, também deve ser tido 

em conta de que, nesta investigação, os cuidadores dos idosos que não se encontram 

associados a nenhuma instituição são os funcionários do apoio domiciliário e são, por 

sua vez, os responsáveis pela entrega ao domicílio das refeições destes idosos. Assim, a 

perspectiva favorável destes cuidadores acerca da qualidade de vida destes idosos pode 

dever-se ao facto de que, apesar de conhecerem bem os idosos em questão, poderão não 

estar tão por dentro da realidade destes idosos e de aspectos mais íntimos da sua vida 

como os cuidadores dos idosos institucionalizados e de Centro de Dia que convivem 

mais de perto com os idosos. 

 No que diz respeito ao nível de significância das diferenças obtidas no 

WHOQOL-BREF entre as duas perspectivas, a do idoso e do seu cuidador, sobre o 
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mesmo indivíduo (o idoso), encontraram-se diferenças estatisticamente significativas no 

domínio psicológico, no domínio das relações sociais e no domínio do ambiente – com 

os cuidadores a perspectivar uma melhor qualidade de vida do idoso do que os próprios 

idosos no que diz respeito ao domínio psicológico e ao domínio ambiente e a 

perspectivar uma pior qualidade de vida do idoso do que os próprios idosos no que diz 

respeito ao domínio das relações sociais.  

 Os resultados permitem verificar que, os cuidadores dos idosos, relativamente  

ao domínio físico e à faceta geral têm  uma  perspectiva  próxima  à de  como  o  próprio 

idoso  refere sentir  a  sua qualidade  de  vida,  indicando  que  estão  a  par  de  como  

os  idosos  perspectivam  os  aspectos físicos da sua qualidade de vida.  No entanto, no 

que diz respeito aos outros domínios verifica-se que ambas as perspectivas não 

convergem, isto é, os cuidadores parecem não estar a par dos aspectos psicológicos, 

ambientais e relacionais da qualidade de vida dos idosos, tendo os cuidadores dos 

idosos apresentado uma pespectiva mais positiva relativamente à dos idosos no que diz 

respeito ao domínio psicológico e ambiental e menos positiva em relação ao domínio 

das relações sociais.  No estudo de Ferreira, A. (2009), também foi encontrada esta 

tendência, isto é, o facto de o cuidador subvalorizar o domínio das relações sociais. 

Estes dados sugerem que talvez um maior envolvimento dos cuidadores a nível social 

fosse benéfico, contudo, seria necessário um estudo mais aprofundado, através de uma 

análise qualitativa que permitisse explorar melhor esta questão. Por outro lado, o facto 

de o cuidador sobrevalorizar os aspectos psicológicos e ambientais da qualidade de vida 

do idoso também pode não ser positivo, uma vez que, o cuidador, ao percepcionar esses 

aspectos de um modo mais favorável que o próprio idoso, pode não estar a suprir as 

necessidades, carências que o idoso pode experienciar a esses níveis. 

 Tal como referido anteriormente, estudos que exploraram a congruência de 

opiniões do idoso e do cuidador sobre o estado geral dos idosos são discordantes e 

especula-se que algum grau de discordância possa estar relacionado às condições do 

cuidador (Carter & Carter, 1994, cit. por Trentini, Chachamovich, Figueiredo, Hirakata 

& Fleck, 2006). No estudo de Trentini, Chachamovich, Figueiredo, Hirakata & Fleck 

(2006), em que o objetivo foi investigar a relação entre a percepção de qualidade de 

vida do idoso por ele percebida e pelo seu cuidador, os dados mostram uma tendência, 

em todos os domínios e na medida de qualidade de vida geral, de o cuidador perceber a 

qualidade de vida do idoso de um modo pior do que o mesmo percebe. Outros estudos, 
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como os de Bookwala e Schulz (1998, cit. por Trentini, Chachamovich, Figueiredo, 

Hirakata & Fleck, 2006), Kristjanson et al. (1998, cit. por Trentini, Chachamovich, 

Figueiredo, Hirakata & Fleck, 2006) e Zweibel e Lydens (1990, cit. por Trentini, 

Chachamovich, Figueiredo, Hirakata & Fleck, 2006) encontraram, da mesma maneira, 

uma tendência do cuidador a exagerar o prejuízo ou a disfunção do recebedor de 

cuidados. No entanto, a relação entre a avaliação do idoso e a do seu cuidador bem 

como o seu significado são temas ainda controversos na literatura. 

 Os resultados neste estudo indicam que o cuidador para além de demonstrar a 

tendência de perceber a qualidade de vida do idoso do mesmo modo que o próprio idoso 

no que diz respeito aos aspectos físicos, demonstra a tendência de perceber a qualidade 

de vida do idoso de um modo mais favorável que o próprio idoso para os aspectos 

psicológicos e ambientais, excepto para as relações sociais, que são percepcionadas pelo 

cuidador de um modo mais desfavorável que o do próprio idoso. No que diz respeito à 

avaliação menos positiva do cuidador face ao domínio das relações sociais do idoso, 

esta poderá ter a ver com o facto de os idosos não quererem dar à investigadora uma 

imagem negativa dos seus familiares e amigos.  

 

 

   2) Avaliar, através da escala de depressão geriátrica da EDG, duas 

perspectivas do nível de depressão – a do idoso e do seu cuidador – relativamente 

ao idoso; 

4) Analisar os resultados numa perspectiva diferencial de comparação 

inter- grupos – perspectiva do idoso versus perspectiva do cuidador.  

 

 O grupo de idosos que apresentou uma média com um valor inferior na Escala 

de Depressão Geriátrica foi o grupo de idosos institucionalizados e no que diz respeito 

aos cuidadores o mesmo acontece, isto é, os cuidadores consideraram que são os idosos 

institucionalizados que apresentam menores níveis de depressão (visto que nesta escala 

quanto maior o resultado, maior o grau de depressão). O grupo de idosos que apresentou 

resultados mais elevados nesta escala foi o grupo de idosos que frequenta o Centro de 

Dia e no que diz respeito aos cuidadores o mesmo acontece, isto é, os cuidadores 

consideraram que são os idosos do Centro de Dia que apresentam maiores níveis de 

depressão. Observa-se também que no total da amostra de idosos, estes apresentam 
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resultados mais elevados nesta escala (M= 14.96), e, portanto maiores níveis de 

depressão, do que aqueles que referem os seus cuidadores (13.89). Uma vez que a 

pontuação nesta escala pode variar entre 0-30, ambas as médias (de idosos e cuidadores) 

situam-se ao nível da “depressão ligeira”. Ainda assim, a diferença entre os resultados 

da amostra de idosos e cuidadores não é significativa pelo que se pode considerar que 

há congruência de perspectivas entre idosos e cuidadores no que diz respeito à Escala de 

Depressão Geriátrica. Estes resultados indicam que o cuidador está a prestar uma 

atenção adequada à saúde mental do idoso. 

 

 

 3) Avaliar, através da escala de solidão da UCLA, duas perspectivas do 

nível de solidão – a do idoso e do seu cuidador – relativamente ao idoso. 

4) Analisar os resultados numa perspectiva diferencial de comparação 

inter- grupos – perspectiva do idoso versus perspectiva do cuidador.  

 

 O grupo de idosos que apresentou uma média com um valor superior na Escala 

de Solidão da UCLA foi o grupo de idosos institucionalizados, sendo que valores 

elevados nesta escala indicam um maior nível de sentimentos de solidão. 

Contrariamente, no que diz respeito aos cuidadores, estes consideraram que são os 

idosos institucionalizados que apresentam menores sentimentos de solidão. O grupo de 

idosos que apresentou uma média com um valor inferior nesta escala foi o grupo de 

idosos residentes em domicílio próprio ou casa de familiares e no que diz respeito aos 

cuidadores, estes consideraram que são os idosos de Centro de Dia que apresentam 

maiores níveis de solidão. Por fim, observa-se que a média total dos idosos (M= 40.40) 

é superior à média total dos cuidadores (M= 39.56). Uma vez que a pontuação nesta 

escala pode variar entre 18-72, ambas as médias (de idosos e cuidadores) situam-se, 

aproximadamente, ao nível da média da escala. Ainda assim, a diferença entre os 

resultados da amostra de idosos e cuidadores não é significativa pelo que se pode 

considerar que há congruência de perspectivas entre idosos e cuidadores no que diz 

respeito à Escala de Solidão da UCLA. Estes resultados indicam que o cuidador está 

atento ao modo como o idoso sente o seu nível de solidão. 
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5) Analisar os resultados numa perspectiva diferencial de comparação 

inter- grupos, associando as perspectivas dos idosos sobre a sua qualidade de vida, 

nível de solidão e depressão a características sócio-demográficas e clínicas da 

amostra de idosos. 

 

 Na discussão de resultados, serão apenas incluídas as relações estatisticamente 

significativas entre as variáveis sócio-demográficas e clínicas da amostra de idosos e os 

resultados obtidos nos respectivos instrumentos de avaliação incluídos no estudo. 

 

 Para a variável idade, apenas foram encontradas diferenças significativas no que 

diz respeito ao WHOQOL-BREF. Mais especificamente, as diferenças são significativas 

para o domínio ambiente, havendo a tendência do grupo de idosos com idades 

compreendidas entre os 76-90 anos a percepcionar de um modo mais favorável os 

aspectos ambientais da sua qualidade de vida do que os idosos mais novos da amostra e 

com idades compreendidas entre os 60-75 anos. Também se encontraram diferenças 

significativas para a faceta geral no que diz respeito ao grupo de idosos com idades 

compreendidas entre os 76 e os 90 anos e o grupo com idades compreendidas entre os 

91 e os 105 anos – com os idosos mais velhos a responderem de um modo mais 

favorável a uma questão geral de qualidade de vida e de satisfação com a saúde. 

 No que diz respeito ao local de recolha, na amostra total de idosos (lar, centro 

de dia e domicílio), verifica-se que no WHOQOL-BREF, existem diferenças 

estatisticamente significativas entre o local de recolha Lar e Centro de Dia e os 

resultados obtidos pelos idosos na faceta geral do WHOQOL-BREF, em que os idosos 

em contexto de Lar obtêm uma média mais alta na faceta geral comparativamente aos 

idosos em Centro de Dia, ou seja, os idosos institucionalizados avaliam de um modo 

mais favorável a sua qualidade de vida global e a sua satisfação com a saúde. Os 

resultados da presente investigação sugerem que, para a amostra em estudo, os 

contextos não exercem influência significativa nas perspectivas de qualidade de vida 

dos idosos relativamente às dimensões estudadas, designadamente física, psicológica, 

relações sociais e ambiente – excepto na faceta geral, que é constituída por duas 

questões, uma de avaliação global da qualidade de vida e outra de satisfação com a 

saúde. Assim, parece ser consensual que os idosos institucionalizados, naquela 

instituição em particular, se sentem mais satisfeitos com a sua qualidade de vida global 
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e com a sua saúde do que os idosos de Centro de Dia. De modo a perceber melhor esta 

diferença entre os contextos de vida investigados, e uma vez que os dados encontrados 

na literatura não são consensuais, seria fundamental questionar cada idoso sobre o que 

entende por qualidade de vida e a que aspectos dá maior ou menor relevo de modo a se 

encontrar aspectos em comum nesses idosos e que diferenciam a sua perspectiva da 

perspectiva dos outros idosos, relativamente à faceta geral. Resultados semelhantes 

foram encontrados no estudo de Ferreira (2009) em que, tendo em conta o contexto de 

vida do idoso (lar, centro de dia e não estar associado a nenhuma instituição), não foram 

encontradas quaisquer diferenças ao nível da qualidade de vida. 

 No que diz respeito ao nível de dependência do idoso face ao cuidador, neste 

estudo agrupou-se da seguinte forma esta variável: o idoso ter grau de dependência face 

ao cuidador em pelo menos uma das actividades de comer, fazer a higiene pessoal, 

vestir e deslocação; e o idoso não ter qualquer grau de dependência face ao cuidador. 

Da amostra total de idosos (Lar, Centro de Dia e Domicílio), 24 idosos têm grau de 

dependência face ao cuidador em pelo menos uma das actividades (comer, higiene 

pessoal, vestir e deslocação) e 33 idosos não têm qualquer grau de dependência face ao 

cuidador para realizar essas actividades. No WHOQOL-BREF, encontraram-se 

diferenças estatisticamente significativas entre o nível de dependência do idoso e os 

resultados obtidos pelos idosos na faceta geral e no domínio físico – em que os idosos 

que não têm qualquer grau de dependência face ao cuidador obtêm médias superiores 

aos idosos com grau de dependência. Na EDG, também se encontraram diferenças 

significativas entre o nível de dependência do idoso e os resultados obtidos na Escala de 

Depressão Geriátrica – mais especificamente, os idosos com grau de dependência face 

ao cuidador obtêm uma média superior do nível de depressão comparativamente aos 

idosos que não tem qualquer grau de dependência para comer, fazer higiene, vestir ou 

deslocar. Na Escala de Solidão da UCLA, também existem diferenças significativas 

entre o nível de dependência e os resultados obtidos pelos idosos nesta escala – em que 

os idosos com grau de dependência face ao cuidador obtêm uma média superior de 

sentimentos de solidão comparativamente aos idosos que não tem qualquer grau de 

dependência para comer, fazer higiene, vestir ou deslocar. A auto-suficiência no 

cuidado de si próprio e em actividades afins, executadas no contexto é muito importante 

para o idoso. Alguns autores, como Lai e col. (2005, cit. por Ferreira, 2009), 

mencionam que as investigações têm  revelado  que  os  idosos  institucionalizados  que  
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manifestam  níveis  mais  elevados  de  qualidade de vida relacionada com a saúde, são 

aqueles com mais educação, menos  doenças  crónicas,  boa  performance  física,  mais  

contacto  com  os  cuidadores.  Estes autores ao estudarem a qualidade de vida 

relacionada com a saúde, numa população de idosos institucionalizados em Taiwan, 

verificaram que a prevenção da incapacidade funcional (associada ao auto-cuidado) é a 

questão mais importante em idosos que vivem em instituições. Outros autores têm 

também enfatizado a importância da funcionalidade na qualidade de vida da população 

de idosos (Bowling, Banister e Sutton, 2003, cit. por Paúl e col., 2005).  

 No que diz respeito ao tempo de instituição, neste estudo agrupou-se esta 

variável da seguinte forma: 0-1 ano, 1-5 anos e mais de 5 anos. Da amostra total de 

idosos de Lar, 6 idosos encontram-se institucionalizados entre 0 a 1 ano, 7 idosos entre 

1 a 5 anos e 10 idosos há mais de 5 anos. Apenas os idosos institucionalizados entraram 

para esta análise. No WHOQOL-BREF, encontraram-se diferenças estatisticamente 

significativas entre o grupo de idosos institucionalizados entre 0-1 anos e 1-5 anos – em 

que os idosos institucionalizados entre 1-5 anos percepcionaram de um modo mais 

favorável o domínio físico. Também se encontraram diferenças estatisticamente 

significativas, em relação ao mesmo domínio (o domínio físico), no que diz respeito ao 

grupo de idosos institucionalizados entre 0-1 anos e mais de 5 anos – em que os idosos 

institucionalizados mais recentemente, isto é, entre 0-1 ano percepcionaram de um 

modo menos favorável os aspectos físicos da sua qualidade de vida comparativamente 

aos idosos institucionalizados há mais de 5 anos. Num estudo realizado por Fernandes 

(2000 cit. por Ferreira, 2009), também em Portugal, em que o  autor comparou uma 

amostra de idosos institucionalizados há menos de seis meses  com  uma  outra  de  

idosos  institucionalizados  mas  com  um  tempo  superior  a  seis  meses, verificou que 

quanto mais tempo estava o idoso na instituição, menores eram  os seus sentimentos de 

auto-eficácia e os seus índices de qualidade de vida. Fernandes  (2000, cit. por Ferreira, 

2009),  por  sua  vez,  comparou  dois  grupos  de  idosos  institucionalizados  mas  com  

tempos  diferentes  de  institucionalização,  tendo  verificado  que  a  um  maior  tempo  

de  institucionalização  estava  associada  uma  diminuição da qualidade de vida. 

 No que diz respeito à satisfação com a ocupação do tempo, neste estudo, esta 

variável foi agrupada da seguinte forma: idosos satisfeitos com a ocupação do tempo e 

os idosos não satisfeitos com a ocupação do tempo. Foram encontradas diferenças 

significativas entre a satisfação da ocupação do tempo e os resultados obtidos na Escala 
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de Solidão da UCLA – em que os idosos que não se sentem satisfeitos com a forma 

como ocupam o seu tempo demonstram valores superiores de sentimentos de solidão. 

Seria importante analisar com maior detalhe a forma como o idoso ocupa o seu tempo e 

que actividades realiza, se actividades mais solitárias ou em grupo. A não renovação dos 

valores, das atitudes e dos comportamentos, provoca o retraimento da participação do 

idoso para desempenhar os papéis nas diversas actividades da comunidade. Quando os 

idosos despendem o seu tempo com actividades gratificantes, adaptam-se melhor ao 

envelhecimento e sentem-se mais satisfeitos. Inserir o idoso em actividades de grupo 

como forma de ocupar o tempo é estimular o idoso a conhecer e acreditar nas suas 

capacidades, desenvolver os seus talentos, habilidades e competências, criar 

oportunidades para que aprendam a enfrentar obstáculos, a cooperar em grupo, a 

partilhar histórias de vida entre indivíduos que vivam situações idênticas (estar fora da 

força de trabalho, viver a sós, idade avançada, etc.) e estas acções contribuem 

significativamente para promover não só uma melhor qualidade de vida como também 

reduzir sentimentos de solidão e humor depressivo nesta faixa etária (Martins & Santos, 

s/d). Torna-se assim fundamental permitir aos idosos serem bem-sucedidos, 

favorecendo o reconstruir da sua vida social (Silva, 2001, cit. por Matos, Branco, 

Carvalhosa, Silva & Carvalhosa, 2005). 

 No que diz respeito à gestão do rendimento, neste estudo, agrupou-se esta 

variável do seguinte modo: “o rendimento actual permite viver confortavelmente”, “o 

rendimento actual dá para viver”, “é difícil viver com o rendimento actual” e “é muito 

difícil viver com o rendimento actual”. No WHOQOL-BREF, foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas no domínio ambiente, no que diz respeito ao 

grupo de idosos que considera que “o rendimento actual permite viver 

confortavelmente” e o grupo de idosos que considera que “viver com o rendimento 

actual é difícil” – em que o primeiro grupo percepciona uma melhor qualidade de vida 

nesse domínio comparativamente ao outro grupo. Dentro do domínio ambiente, foram 

ainda encontradas diferenças estatisticamente significativas entre o grupo de idosos que 

considera que “o rendimento actual dá para viver” e o grupo que considera que “é difícil 

viver com o rendimento actual” – em que o primeiro grupo percepciona de um modo 

mais favorável os aspectos ambientais da sua qualidade de vida comparativamente ao 

outro grupo. Ainda dentro deste domínio e do domínio psicológico também, o grupo de 

idosos que considera que “o rendimento actual dá para viver” percepciona de um modo 
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mais favorável os aspectos ambientais e psicológicos da sua qualidade de vida do que o 

grupo que considera que “é muito difícil viver com o rendimento actual”. Foram 

encontradas também diferenças significativas no domínio psicológico, no que diz 

respeito ao grupo de idosos que considera que “o rendimento actual permite viver 

confortavelmente” e o grupo que considera que “é muito difícil viver com o rendimento 

actual” – em que o primeiro grupo percepciona de um modo mais favorável os aspectos 

psicológicos da sua qualidade de vida comparativamente ao outro grupo. Por fim, foram 

encontradas diferenças significativas entre a gestão do rendimento e os resultados 

obtidos na Escala de Solidão da UCLA – em que idosos que consideram que “é muito 

difícil viver com o rendimento actual” demonstram um índice maior de solidão do que 

todas as outras categorias relativas à gestão do rendimento. Segundo Jakobsson et al. 

(cit. por Pereira, Cotta, Franceschini, Ribeiro, Sampaio, Priore & Cecon, 2006), os 

rendimentos estão frequentemente diminuídos entre os idosos, sendo os factores 

socioeconómicos importantes na vida diária e na qualidade de vida diária e na qualidade 

de vida deste grupo populacional. Ainda segundo estes autores, uma boa situação 

socioeconómica mostra-se associada a uma melhor qualidade de vida. Trentini (2004, 

cit. por Vitorino, Paskulin & Vianna, 2013) observou, no seu estudo, que os idosos 

pertencentes a níveis sociais mais baixos apresentavam piores índices de qualidade de 

vida em todos os domínios estudados, inclusive no tocante ao bem-estar subjectivo. A 

condição de aposentadoria e a falta de recursos económicos também se mostraram 

significativamente associadas com uma pior qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

60 

 

CAPÍTULO V: Conclusões 

 

 

 No presente estudo, a qualidade de vida dos idosos foi avaliada utilizando a 

versão portuguesa do WHOQOL-BREF (Canavarro e col., 2006; WHOQOL-BREF, 

2009), que integra na sua estrutura quatro domínios de qualidade de vida: 1) físico, 2) 

psicológico, 3) relações sociais, 4) ambiente e faceta geral de qualidade de vida 

(avaliação global da qualidade de vida e satisfação com a saúde). O nível de depressão 

no idoso foi avaliado utilizando a Escala de Depressão Geriátrica, desenvolvida 

especialmente para idosos por Yesavage e seus colaboradores em 1983 e traduzida, 

aferida e adaptada para a população portuguesa por Barreto, Leuschner, Santos e Sobral 

(2003).Por fim, a percepção da solidão foi avaliada pela Escala de Solidão da UCLA, 

desenvolvida por Russel, Peplau & Cutrona (1980) e validada para a população 

portuguesa por Neto (1989). 

 Os resultados indicam que existe concordância entre a díade cuidador-receptor 

no que diz respeito ao domínio físico e à faceta geral, em que tanto o cuidador como o 

idoso consideram que o domínio físico é o domínio mais prejudicado na qualidade de 

vida do idoso, de entre o conjunto dos outros domínios. Estes resultados sugerem que o 

cuidador tem uma perspectiva próxima à realidade de como o idoso sente a sua 

qualidade de vida, indicando que está a par de como o idoso percepciona os aspectos 

físicos da sua qualidade de vida. No entanto, os resultados encontrados com este 

instrumento indicam que, a díade cuidador-receptor não revela concordância no modo 

de percepcionar os aspectos psicológicos e os aspectos ambientais da qualidade de vida 

do idoso, uma vez que o cuidador percepciona uma melhor qualidade de vida do idoso 

nestes domínios do que o próprio idoso. Outros dos resultados obtidos indicam que a 

díade cuidador-receptor também não revela concordância no modo de percepcionar os 

aspectos relacionais da qualidade de vida do idoso, uma vez que o cuidador percepciona 

uma pior qualidade de vida do idoso do que o próprio idoso no que diz respeito ao 

domínio das relações sociais. Estes dados sugerem que talvez um maior envolvimento 

dos cuidadores a nível social fosse benéfico, contudo, seria necessário um estudo mais 

aprofundado, através de uma análise qualitativa que permitisse explorar melhor esta 

questão. Por outro lado, o facto de o cuidador sobrevalorizar os aspectos psicológicos e 
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ambientais da qualidade de vida do idoso também pode não ser positivo, uma vez que, o 

cuidador, ao percepcionar esses aspectos de um modo mais favorável que o próprio 

idoso, pode não estar a suprir as necessidades, carências que o idoso pode experienciar a 

esses níveis. 

 No que diz respeito aos resultados obtidos na Escala de Depressão Geriátrica, a 

diferença entre os resultados da amostra de idosos e cuidadores não foi significativa 

pelo que se considera que há congruência de perspectivas entre idosos e cuidadores no 

que diz respeito à Escala de Depressão Geriátrica. Estes dados sugerem que o cuidador 

está a par da realidade do idoso no que diz respeito aos seus níveis de depressão.  

 No que diz respeito aos resultados obtidos na Escala de Solidão da UCLA, há 

também uma congruência nas perspectivas entre idosos e cuidadores, o que sugere que o 

cuidador desta amostra está a par da realidade do idoso no que toca aos seus 

sentimentos de solidão. 

 Na análise da relação dos resultados obtidos com os instrumentos de avaliação e 

determinadas características sócio-demográficas e clínicas da amostra de idosos, 

encontraram-se diferenças estatisticamente significativas no que diz respeito ao estado 

civil, local de recolha, nível de dependência, tempo de instituição, gestão do rendimento 

e satisfação com a ocupação do tempo. Sugere-se que, em estudos futuros, estas 

variáveis sejam analisadas com maior detalhe, através da conjugação de uma abordagem 

quantitativa com uma abordagem qualitativa, de modo a poder aprofundar-se melhor 

alguns aspectos relativos às diferenças existentes.  

 Para concluir, os resultados encontrados na presente investigação remetem para 

a ideia de que o contexto de vida não influencia a qualidade de vida dos idosos, uma vez 

que apenas se verificou que os idosos em contexto de Lar percepcionam de um modo 

significativo e mais favorável a sua qualidade de vida no geral e a sua satisfação com a 

saúde (relativo à faceta geral), comparativamente aos idosos em Centro de Dia. No que 

diz respeito à solidão e depressão, não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas nos três contextos investigados. Deste modo, conclui-se que existe uma 

perspectiva de qualidade de vida e níveis de solidão e depressão sem diferenças 

significativas entre os grupos de idosos considerados. O facto de não terem sido 

encontradas diferenças significativas entre os idosos  institucionalizados,  

frequentadores  do  Centro  de  Dia  ou  residentes  na  comunidade sem  estarem  
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associados  a  qualquer  Instituição  remete  para  a  ideia  de  que  a institucionalização, 

na amostra em estudo, parece não influenciar a qualidade de vida  dos idosos.  

 Sugerem-se, no entanto, estudos futuros que aprofundem a investigação da 

influência da variável contexto de vida (institucionalizados, frequentadores do Centro 

de Dia e residentes na comunidade sem estarem associados a qualquer instituição) na 

qualidade de vida neste escalão etário, com um número mais elevado de participantes 

que permita tirar conclusões mais robustas. 

 Apesar de não se poder generalizar os resultados obtidos para a população em 

estudo, considera-se que foi alcançado o objectivo de abrir perspectivas de 

investigações futuras sobre aspectos da qualidade de vida dos idosos que necessitam 

uma melhor compreensão. A compreensão destes aspectos revela-se fundamental para 

se encontrarem formas de prevenir algumas consequências menos positivas do 

envelhecimento, e proporcionar dados para a melhoria da saúde e qualidade de vida das 

pessoas neste escalão etário.   

 Fica, no entanto, a sugestão para que trabalhos futuros considerem as mesmas 

variáveis através da conjugação de uma abordagem quantitativa com uma abordagem 

qualitativa, de modo a poder aprofundar-se melhor alguns aspectos relativos às 

diferenças existentes.  

 Não obstante os contributos, o presente estudo apresentou algumas limitações.  

Uma abordagem apenas quantitativa que favorece o retrato colectivo e geral, 

impossibilitando um melhor conhecimento do que é particular. O tamanho da amostra e 

o facto de não ter sido constituída aleatoriamente (as Instituições e regiões de recolha 

foram de acordo com critérios de conveniência), não sendo representativa, limita a 

generalização dos resultados para a população de pessoas idosas. Além disso, apesar  de 

alguns  estudos  já  terem  evidenciado  que  o  WHOQOL-BREF  revelou 

confiabilidade, validade e responsividade a níveis aceitáveis para a aplicação  tanto em 

idosos na comunidade como institucionalizados (Hwang e col., cit. por Silva  e 

Rezende, 2005; Lai e col., 2005, cit. por Ferreira, 2009), trata-se de um instrumento que 

não está adaptado a esta população e, por outro lado, a não existência de mais estudos, 

em contexto português, que considerem essas variáveis, constitui uma limitação uma  

vez que condicionou a comparação com mais do que um estudo semelhante. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

Entroncamento, 10 de Maio de 2013 

 

Exmo(a). Sr(a) __________________________ 

 

Assunto: Pedido de Autorização para a recolha de dados na Instituição Lar dos 

Ferroviários do Entroncamento. 

 

 

Enquanto orientador da dissertação de mestrado de Nádia Filipa Freixo da Costa 

Dias, a ser realizada no contexto do Núcleo de Psicologia Clínica da Saúde e da Doença 

da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, venho por este meio solicitar 

que seja concedida autorização à minha mestranda para proceder à recolha de dados no 

Lar dos Ferroviários do Entroncamento.   

No sentido de tornar claro o enquadramento do objecto de estudo deste pedido, 

junta-se em anexo uma súmula da fundamentação teórica, objectivos e metodologia 

seguidos neste projecto.   

Agradecendo desde já a vossa atenção, disponibilizo-me para mais 

esclarecimentos, se necessário, através dos seguintes contactos:   

  

E-mail: ffradique@fp.ul.pt  

 

 

 

Fernando C. S. A. Fradique, Professor Associado da FP 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fundamentação Teórica 

 

1.1. O Envelhecimento Humano 

 

Ser-se idoso não é, tal como o foi no passado, uma situação excepcional e tende 

a tornar-se cada vez mais vulgar (Rosa, 1993). Mais do que qualquer outra época, o 

século XX caracterizou-se por profundas e radicais transformações, destacando-se o 

aumento do tempo médio de vida da população, em cerca de 30 anos, como o facto mais 

significativo no âmbito da saúde pública mundial (Veras & Caldas, 2004).  

Segundo a DGS (2004), o envelhecimento humano pode ser definido como o 

processo de mudança progressivo que se traduz no declínio das estruturas biológicas, 

psicológicas e sociais dos indivíduos, e que com ele apresenta sinais fisiológicos, 

cognitivos e afectivos característicos.  

Caracterizado pelo declínio de certas capacidades e mudanças nos aspectos 

biopsicossociais, é exigido no envelhecer uma série de ajustamentos pessoais e sociais. 

Além das evidentes perdas biológicas e físicas, algumas questões sociais e psicológicas 

aparecem também como cruciais nesta fase do ciclo vital: as mudanças de papéis que 

ocorrem no seio da família, no trabalho e sociedade podem gerar conflitos no ser que 

envelhece (Bortolanza, Krahl & Biasus, 2005). Concretamente, a passagem de vida 

activa para a reforma significa não só a cessação da actividade produtiva e de que o 

idoso não é mais produtor de bens e serviços, como também a perda de contacto com os 

colegas de trabalho. Há assim uma transformação do estatuto do indivíduo, que passa de 

produtivo para improdutivo ou de activo para inactivo, e que pode conduzir à sua 

marginalização nos contextos sociais pautados pelo valor produtivo (Cavan et al, 1949, 

cit. por Torres & Marques, 2008). Nesta fase, também se experimentam outras perdas 

desde a fragilidade da condição económica e a perda de parentes e amigos. Deste modo, 

o processo de envelhecimento acarreta alterações na vida quotidiana dos indivíduos, 

exigindo uma adaptação a novas vivências e situações, que, frequentemente podem 

levar ao enfraquecimento ou perda das relações sociais, favorecendo o isolamento do 

idoso (Bortolanza, Krahl & Biasus, 2005).  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.2. Envelhecer com Qualidade de Vida 

 

Se o prolongamento do tempo médio de vida da população é uma aspiração de 

qualquer sociedade passa a ser também o grande desafio do século XXI: apesar de a 

ciência ter alcançado a proeza inédita de aumentar significativamente a duração média 

do tempo de vida, não tornou claro o modo como se deverá viver esse suplemento pois 

viver mais não é, necessariamente, viver melhor (Laranjeira, 2007). Assim, diante da 

realidade inquestionável das transformações demográficas iniciadas no último século e 

que nos fazem observar uma população cada vez mais envelhecida, evidencia-se a 

importância de garantir não só uma sobrevida maior, mas também uma boa qualidade de 

vida para aqueles que já envelheceram ou que estão no processo de envelhecimento 

(Vecchi, Ruiz, Bocchi & Corrente, 2005).  

O conceito de qualidade de vida varia de autor para autor e, além disso, é um 

conceito subjectivo dependente do nível sociocultural, da faixa etária e das aspirações 

pessoais do indivíduo (Vecchi., Ruiz, Bocchi & Corrente, 2005). Em 1994, a OMS 

definiu qualidade de vida como a “percepção do indivíduo sobre a sua posição e 

satisfação na vida, dentro do contexto dos sistemas de cultura e valores nos quais está 

inserido, e em relação aos seus objectivos, aspirações, expectativas, padrões, 

necessidades e preocupações” (WHOQOL Group, 1994).  

A saúde de idosos institucionalizados requer uma grande atenção às suas 

necessidades multi-dimensionais, incluindo aspectos físicos, psicológicos e sociais, que 

por sua vez são influenciados pelo ambiente (Breslow, 1972; OMS, 1978; Lai, e col., 

2005; cit. por Ferreira, 2009).  

Lai, e col. (2005, cit. por Ferreira, 2009) referem que, as investigações têm 

revelado que  os idosos  institucionalizados  que  revelam  níveis  mais  elevados  de  

qualidade  de  vida relacionada com a saúde, são aqueles com mais educação, menos 

doenças crónicas, boa performance física e mais contacto com os cuidadores.  

A qualidade de vida relacionada com a saúde de pessoas idosas 

institucionalizadas, especialmente entre diferentes culturas, é suficientemente 

importante para justificar a promoção de investigações nesse sentido (Lai, e col., 2005; 

cit. por Ferreira, 2009). Investigações sobre a qualidade de vida relacionada com a 

saúde e a sua influência nos idosos poderão promover a compreensão e sugerir meios de 

promover a sua saúde (Lai, e col., 2005; cit. por Ferreira, 2009). 



 

 

 

 

 

 

 

1.3. A Solidão e Depressão no Idoso  

  

Neto (2000) refere que apesar de vários autores terem tentado definir o conceito 

de solidão, não há ainda uma definição que seja mundialmente aceite pelos 

especialistas. Este termo tem um significado intuitivo para a maior parte das pessoas  

(Neto, 1992) todavia, nas definições atribuídas à solidão, há três aspectos comuns que 

são partilhados por outras definições presentes na literatura: (1) a solidão é uma 

experiência subjectiva que pode não estar relacionada com o isolamento objectivo; (2) 

esta experiência subjectiva é psicologicamente desagradável para o indivíduo e (3) a 

solidão resulta de uma forma de relacionamento deficiente.   

Segundo De Jong Gierveld & Van Tilburg (1995, cit. por Stevens, 2001) a 

solidão é definida como “uma situação experienciada por um indivíduo e 

percepcionada como uma discrepância desagradável e inaceitável entre a quantidade e 

qualidade das relações sociais reais e das relações sociais desejadas.”    

De acordo com Capitanini (2000, cit. por Campos, s/d), a solidão inclui 

experiências de isolamento, tristeza e insatisfação com a vida. Este estado emocional 

não é causado simplesmente pelo facto de a pessoa estar fisicamente só, mas de sentir 

que está a ser privada de relacionamentos que gostaria de ter.  

Como referido anteriormente, o processo de envelhecimento acarreta alterações 

na vida quotidiana dos indivíduos, exigindo uma adaptação a novas situações e 

vivências que levam frequentemente ao isolamento, à diminuição de contactos e 

relações sociais agradáveis e significativas (Torres e Marques, 2008).   

A depressão é uma condição clínica que pode afectar o indivíduo numa dada 

fase da sua vida, seja como humor transitório ao sentir-se mais abatido ou melancólico 

seja sob uma forma mais severa, podendo prejudicar seriamente os desempenhos físicos 

e psicológicos (Oliveira, Gomes & Oliveira, 2006).   

Na perspectiva psicopatológica fenomenológica, a depressão consiste num 

estado de vazio afectivo, de perda de energia vital, do interesse, do entusiasmo, da 

motivação, da vontade de viver e está muitas vezes associada a acontecimentos 

traumáticos da vida diária: acidente, divórcio, luto, viuvez, desemprego, nascimento  

(Bastos, 2006, cit. por Ascensão, 2011).   

O quadro clínico da depressão é relativamente comum entre os idosos, uma vez 

que são muitas as perdas e as mudanças semelhantes nesta fase das suas vidas. Do ponto 



 

 

 

 

 

 

 

de vista vivencial, o idoso está numa situação de perdas continuadas como a diminuição 

do apoio sócio-familiar, a perda do status ocupacional e económico, o declínio físico 

continuado, a maior frequência de doenças físicas e a incapacidade crescente.   

 

1.4. A qualidade de vida do idoso institucionalizado 

 

O centro gerontológico deve ser humano, mas com qualidade. Com qualidade, 

mas humano (Belmonte et al, 2006 cit. por Freitas, 2011). 

Reflexões sobre a melhor envolvência habitacional para o idoso levam a concluir 

que não existem soluções óptimas e universais para os idosos. Uma coisa é certa: são 

cada vez mais numerosos e dramáticos os pedidos de internamento no Lar. O 

internamento no Lar é, hoje, e cada vez mais, uma necessidade que as famílias dos 

idosos e responsáveis pelas instituições sentem como ninguém.  

O Lar é um novo mundo e, por isso, a instituição que acolhe deve procurar 

responder às necessidades dos utentes. A entrada de uma pessoa na instituição deve ser 

preparada para que não haja desequilíbrio físico e afectivo do novo residente e deve 

procurar-se que a família ajude na integração (Cano et al, 2006, cit. por Freitas, 2011). É 

um facto que os Lares de Idosos têm o potencial de influenciar a vida dos seus utentes 

para melhor ou pior em dimensões mais amplas que o estado de saúde. A transferência 

do domicílio para uma instituição representa sempre um grande desafio para o idoso, 

pois este depara-se com uma transformação muitas vezes radical do seu estilo de vida, e, 

por vezes, esta decisão pode causar transtornos na pessoa idosa, tanto no âmbito 

emocional e afectivo. Apesar da imagem negativa generalizada com que são conotados 

os lares e as residências de idosos, há estudos que mostram que a adaptação ao lar é 

fácil (Feriggla, 1992, cit. por Freitas, 2011) e outros que apontam vantagens em que os 

idosos vivam rodeados por pares homogeneizados porque facilita a interacção social 

entre os residentes. No entanto, outros estudos indicam que os residentes em instalações 

de cuidados de longo prazo nem sempre representam um grupo homogéneo mas antes 

um grupo heterogéneo diversificado. Kane (1990, cit. por Guse & Masesar, 1999) 

argumentou que esse grupo heterogéneo são comunidades "acidentais" compostas por 

indivíduos que variam em termos de interesses, gostos, de fundo cultural, classe social, 

escolaridade, ex-ocupações e rendimentos. Além disso, enquanto o prejuízo na cognição 

e na função física é uma característica comum entre os residentes, o tipo e o grau de 



 

 

 

 

 

 

 

incapacidade varia e as oportunidades de escolha e a tomada de decisões independentes 

tornam-se diminuídas na medida em que as necessidades individuais devem estar de 

acordo com as necessidades do grupo (Kane, 1991; Thomasma, 1985, cit. por Guse & 

Masesar, 1999). Tornar-se residente numa unidade de cuidados de longo prazo implica 

várias alterações no contexto social, incluindo a deslocalização física, mudanças nos 

relacionamentos familiares e sociais, novos relacionamentos com os outros residentes e 

funcionários e, não surpreendentemente, uma mudança substancial no controle que o 

indivíduo tem no novo espaço onde habita. Como referido anteriormente, a 

incorporação de um idoso num Lar pode trazer consigo disfunções como a 

despersonalização, a diminuição ou perda de autonomia ou a insegurança. 

Face a estas mudanças e desafios, os implicados devem colocar em 

funcionamento todos os seus recursos para que o processo de adaptação à nova situação 

se conclua satisfatoriamente e gere benefícios para o idoso, para o meio familiar e social 

e o ambiente deverá ser estimulante, de forma a proporcionar um conjunto de 

experiências que permitam à pessoa idosa manter-se activa, independente, tendo sempre 

em vista contribuir para uma melhor qualidade de vida no processo de 

institucionalização. Depois de acolhido o utente, a instituição deve: manter a 

independência da pessoa na realização das actividades quotidianas; ajudar a pessoa a 

ajudar-se e a encontrar-se com o mundo exterior; as instituições não podem fechar-se 

sobre si mesmas, mas abrir-se ao exterior, favorecendo a inclusão da vida exterior na 

instituição; fomentar os contactos com a família e os laços afectivos. 

A década de noventa do século vinte foi marcada pela discussão de uma reforma 

fundamental dos cuidados de saúde em todo o mundo industrializado, concedendo 

importância ao papel que os utentes têm, participando nas tomadas de decisões 

relacionadas com o seu cuidado (Chappel, 2001, cit. por Póvoa, 2010), tornando-se a 

qualidade de vida num ponto focal na pesquisa científica e prática clínica (Gerritsen, 

Steverink, Ooms, Vet & Ribbe, 2007; Bowling, Banister, Sutton, Evans & Windsor, 

2002, cit. por Póvoa, 2010). Foi então por esta altura que começou a enfatizar-se a 

importância de avaliar subjectivamente os Lares de Idosos (Logsdon et al., 1999; 

Lawton, 1996, 1999; Kane, 1999, cit. por Póvoa 2010), ou seja, não avaliar somente a 

qualidade da prestação dos cuidados aos utentes, mas também a sua qualidade de vida 

nestes equipamentos (Kane et al., 2005, cit. por Póvoa, 2010), começando-se a ter 



 

 

 

 

 

 

 

percepção que nesta população, até então negligenciada a este nível, é tão importante a 

avaliação da qualidade de vida como em qualquer outro grupo etário.   

A qualidade de vida nos Lares de Idosos é, para Kane (s/d, cit. por Póvoa, 2010), 

um produto de quatro factores que correspondem ao estado de saúde do utente, à 

situação social (incluindo o suporte familiar fora do Lar), à personalidade, ao cuidado e 

ambiente que é oferecido ao utente pelo Lar (Kane, 2003, cit. por Póvoa, 2010). Daqui é 

possível verificar que para além de factores intrínsecos ao utente, também existem 

outros, extrínsecos, que são os proporcionados pelos equipamentos e que têm forte 

influência na qualidade de vida dos residentes, pois estes podem permanecer nestes 

durante um período de tempo bastante considerável, por vezes até ao final das suas 

vidas, tendo-se que sujeitar a novas regras, como as que a vivência em grupo exige. 

Ao contrário dos que recebem cuidados médicos ou de enfermagem noutros 

serviços, num Lar de Idosos os residentes não são pacientes e os efeitos dos Lares de 

Idosos sobre a qualidade de vida dos seus residentes são indiscutivelmente tão 

importantes como as medidas mais tradicionais de qualidade dos cuidados que são mais 

rotineiras (Kane et al., 2004, cit. por Póvoas, 2010) e por isso não podem ser 

descuradas. Enquanto a qualidade do cuidado prende-se sobretudo com a satisfação das 

necessidades básicas, a qualidade de vida reporta às necessidades sentidas pelos 

residentes, que são membros de uma comunidade, com todas as necessidades, desejos e 

forças que esta posição implica (Phillips, 2001, cit. por Póvoas, 2010). Por este mesmo 

motivo torna-se fundamental estudar e promover a qualidade de vida nos equipamentos 

e avaliar as suas dimensões. Se o Lar afectar a saúde e estado funcional, estes resultados 

podem, por sua vez, afectar a qualidade de vida dos seus idosos residentes (Kane, 2003, 

cit. por Póvoa, 2010). 

Guse & Masesar (1999) estudaram factores relacionados com a qualidade de 

vida e o envelhecimento bem-sucedido em cuidados de longa duração, a partir da 

perspectiva dos residentes. No estudo, identificaram quatro factores que contribuem 

para a qualidade de vida dos residentes: interacção com a família e amigos, as 

qualidades pessoais, possibilidade de desfrutar da natureza e sentimento de se ser útil 

aos outros.  

Num estudo com idosos institucionalizados, a família e os seus cuidadores, 

Bowker (1992, cit. por Robichaud, Durand, Bédard & Ouellet, 2006) identificou as 

características interpessoais e ambientais que descrevem o melhor lugar substituto para 



 

 

 

 

 

 

 

se viver nesta fase. Enquanto os idosos expressaram preocupações relacionadas com os 

outros idosos, a família manifestou preocupação sobretudo com os cuidadores. De 

acordo com os idosos, o ambiente humano deveria dar-lhes a oportunidade de viverem 

momentos agradáveis, tomar conta dos outros, sentirem-se parte de um grupo, serem 

respeitados, admirar os outros e conversar. As famílias manifestaram a disponibilidade 

dos cuidadores, a sua boa vontade, prestatividade, trato carinhoso, competência, 

compreensão e respeito (Robichaud, Durand, Bédard & Ouellet, 2006).  

Sabe-se, ainda, que a presença do idoso em actividades em grupos, contribui 

satisfatoriamente para melhorar a autoestima e a autonomia. Cabe aos coordenadores 

das instituições desenvolverem estratégias estimuladoras para as relações sociais como 

actividades culturais, lazer, actividade física entre os idosos institucionalizados, pois, 

certamente se não forem estimulados poderão ter a percepção da qualidade de vida 

reduzida. 

A qualidade de vida dos idosos não depende apenas do passado, mesmo que este 

tenha sido óptimo, depende sobretudo do presente e de um horizonte de futuro mesmo 

que limitado (Moniz, 2003, cit. por Póvoa, 2010), e isso, está sobretudo dependente do 

que as respostas sociais e outras medidas tomadas por entidades superiores podem fazer 

por esta população, tendo como objectivo impreterível a qualidade de vida dos seus 

residentes. Assim, um desafio constante é, para além de conseguir uma boa qualidade 

nos cuidados e bons resultados ao nível da saúde física e mental, o cuidado de longa 

duração poder também preservar e promover a qualidade de vida dos seus residentes 

(Kane et al., 2003, cit. por Póvoa, 2010), tornando o espaço num local agradável, sem 

carga negativa, não só para os utentes, mas igualmente para a equipa de trabalho, 

familiares e amigos.  

Por muitos aspectos que mudem na vida de quem envelhece, manter a identidade 

torna-se num desafio assim como o seu desenvolvimento pessoal. O desejo mais forte 

de um residente é o de preservar a melhor qualidade de vida e de se sentir em casa. 

 

1.5. O cuidador 

 

Segundo a OMS, “à medida que um indivíduo envelhece, a sua qualidade de 

vida é fortemente determinada pela sua habilidade de manter a autonomia e 

independência.” 



 

 

 

 

 

 

 

O tema sobre a qualidade do relacionamento da díade fornecedor/receptor de 

cuidados insere-se no campo tradicional de pesquisa em gerontologia. Ser cuidador 

exige tempo, espaço, energia, dinheiro, trabalho, paciência, carinho, esforço e boa 

vontade. Além disso, as graduais perdas cognitivas, mudanças comportamentais, 

emocionais e até de personalidade do idoso exigem uma grande capacidade de 

adaptação para um convívio satisfatório. A capacidade do cuidador é amplamente 

abordada na actualidade e não se pode desconsiderar o seu mérito. Porém, o simples 

suporte para o desempenho prático desta função nem sempre garante o bem-estar 

(Inouye, Pedrazzani, Pavarini, 2008). Um dos índices destacados pela pesquisa sobre a 

díade cuidador /idoso é a congruência de opiniões de cada um dos sujeitos – do 

cuidador e do idoso – sobre as mesmas questões. A congruência de opinião da díade 

tem sido associada a um relacionamento mais próximo e afectivo (Chappell & Kuehne, 

1998; Long, Sudha & Mutran, 1998, cit. por Trentini, Chachamovich, Figueiredo, 

Hirakata & Fleck, 2006). Zweibel e Lydens (1990, cit. por Trentini, Chachamovich, 

Figueiredo, Hirakata & Fleck, 2006), acreditam que uma relação harmoniosa entre a 

díade pode ser prevista, em menor grau, pelas percepções individuais dos idosos ou dos 

cuidadores sobre a relação. Estudos que exploraram a congruência de opiniões do idoso 

e do cuidador sobre o estado geral dos idosos são discordantes (Carter & Carter, 1994; 

Chappell & Kuehne, 1998; Long et al., 1998; MacKenzie, Robiner, & Knopmen, 1989; 

Pearlin, Mullan, Semple, & Skaff, 1990; Teri & Wagner, 1991; Wetle, Levkoff, Cwikel 

& Rosen, 1988; Zweibel & Lydens, 1990, cit. por Trentini, Chachamovich, Figueiredo, 

Hirakata & Fleck, 2006). Especula-se que algum grau de discordância possa estar 

relacionado às condições do cuidador. Segundo Pruchno, Burant & Peters (1997, cit. 

por Trentini, Chachamovich, Figueiredo, Hirakata & Fleck, 2006), os cuidadores 

cansados ou deprimidos podem perceber erroneamente o idoso, que seria visto como um 

indivíduo mais debilitado do que o que é na realidade. No estudo de Trentini, 

Chachamovich, Figueiredo, Hirakata & Fleck (2006), em que o objetivo foi investigar a 

relação entre a percepção de qualidade de vida do idoso por ele percebida e pelo seu 

cuidador, os dados mostram uma tendência, em todos os domínios e na medida de 

qualidade de vida geral, de o cuidador perceber a qualidade de vida do idoso de um 

modo pior do que o mesmo percebe. No entanto, a relação entre a avaliação do idoso e a 

do seu cuidador bem como o seu significado são temas ainda controversos na literatura. 

Segundo Trentini, Chachamovich, Figueiredo, Hirakata & Fleck (2006), a tendência de 



 

 

 

 

 

 

 

piores avaliações por parte do cuidador, se confirmada por novos estudos, pode sugerir 

duas alternativas não necessariamente excludentes: os idosos minimizam e procuram 

contemporizar seu próprio estado, tornando a narrativa dos seus sofrimentos mais leves; 

e os cuidadores vêem com maior fragilidade a situação dos idosos, lamentando o estado 

em que se encontram, por vezes, de uma forma exagerada. Outros estudos, como os de 

Bookwala e Schulz (1998, cit. por Trentini, Chachamovich, Figueiredo, Hirakata & 

Fleck, 2006), Kristjanson et al. (1998, cit. por Trentini, Chachamovich, Figueiredo, 

Hirakata & Fleck, 2006) e Zweibel e Lydens (1990, cit. por Trentini, Chachamovich, 

Figueiredo, Hirakata & Fleck, 2006) encontraram, da mesma maneira, uma tendência do 

cuidador a exagerar o prejuízo ou a disfunção do recebedor de cuidados. 

 

 

Objectivos do estudo 

 

Objectivos Gerais 

 

Face ao aumento de idosos na população, os estudos neste âmbito têm sido 

intensificados (Cabral, 2007; cit. por Ferreira, 2009). A literatura nesta área, 

especificamente sobre o idoso institucionalizado, sugere-nos que a saúde destes idosos 

requer uma grande atenção às suas necessidades multidimensionais. Para tal, parece ser 

essencial explorar a percepção do idoso, bem como a do seu cuidador, relativamente à 

sua qualidade de vida, nas suas diferentes dimensões, de modo a perceber as suas 

necessidades e desenvolver e implementar estratégias e programas nestes contextos e 

assim promover uma qualidade de vida ao ser que envelhece. 

 

Objectivos Específicos 

 

1. Avaliar a percepção de qualidade de vida, de solidão e de depressão do idoso 

segundo a perspectiva do idoso. 

 

2. Avaliar a percepção de qualidade de vida, de solidão e de depressão do idoso 

segundo a perspectiva do seu cuidador. 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. Explorar se o contexto de vida em que o idoso se insere (Lar, Centro de Dia e 

Domicílio) influencia a sua percepção de qualidade de vida, de solidão e de 

depressão. 

 

4. Perceber até que ponto a perspectiva do idoso difere da perspectiva do seu 

cuidador quanto à qualidade de vida, solidão e depressão. 

 

5. Avaliar a influência de variáveis sociodemográficas e clínicas na percepção do 

idoso sobre a sua qualidade de vida, solidão e depressão. 

 

 

Plano Metodológico 

 

Participantes   

 

Pretende-se que participem neste estudo indivíduos, de ambos os sexos, com 

mais de 65 anos: 

- Idosos institucionalizados (idosos a residir no Lar)  

- Idosos não institucionalizados (idosos que frequentam o Centro de dia e idosos que 

residam em domicílio próprio ou de familiares mas que não frequentam actividades 

recreativas). 

Por outro lado, será também pedido aos seus cuidadores (formais/informais) que 

colaborem na investigação. 

 

Instrumentos de avaliação/caracterização 

 

   Primeiramente será preenchida uma ficha de caracterização sócio demográfica.  

De seguida será pedido ao participante para responder a um instrumento que 

constitui uma medida multi-dimensional da sua qualidade de vida. 

Será também pedido para responder a um instrumento que avalia o grau de 

solidão e de depressão geriátrica. Os instrumentos aplicados ao idoso serão também 

aplicados ao seu cuidador de modo a que, posteriormente, se possa fazer uma análise 

que compare as diferentes perspectivas. 



 

 

 

 

 

 

 

Procedimento  

 

  Os participantes começarão por assinar um protocolo de consentimento 

informado, depois de terem tido o devido conhecimento dos objectivos do estudo e das 

condições de participação. De seguida, será preenchida uma ficha de caracterização 

sócio demográfica e aplicar-se-ão os respectivos instrumentos de avaliação ao idoso. Ao 

cuidador, pretende-se aplicar os mesmos instrumentos. 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

Protocolo de consentimento informado do idoso 

 

 Eu, ____________________________________________ aceito participar de 

livre vontade no estudo da autoria de Nádia Filipa Freixo da Costa Dias (Estudante da 

Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa), orientada pelo Professor Doutor 

Fernando Fradique (Professor Associado da Faculdade de Psicologia da Universidade 

de Lisboa), no âmbito da dissertação de Mestrado Integrado em Psicologia, na área de 

Psicologia da Saúde e da Doença.  

 

 

Foram-me explicados e compreendo os objectivos principais deste estudo: 

 

1. Avaliar a percepção do idoso e do cuidador sobre a qualidade de vida, a solidão 

e a depressão no idoso. 

 

2. Explorar se o contexto de vida em que o idoso se insere (viver no Lar; frequentar 

o Centro de Dia; e residir no Domicílio sem estar associado a uma Instituição) 

influencia a sua percepção de qualidade de vida, de solidão e de depressão. 

 

3. Avaliar a influência de variáveis sociodemográficas e clínicas na percepção do 

idoso sobre a sua qualidade de vida, solidão e depressão. 

 

 

Também entendi os procedimentos que tenho de realizar: 

 

1. Responder a uma ficha de caracterização sociodemográfica. 

 

2. Responder  a um questionário sobre a minha qualidade de vida, a uma escala 

relacionada com sentimentos de solidão e a uma escala de depressão. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Outras observações: 

 

 Compreendo  que  a  minha  participação  neste  estudo  é  voluntária,  

podendo eu desistir a qualquer momento, sem que essa decisão se reflicta em 

qualquer prejuízo para mim. 

  

 Compreendo que toda a informação obtida neste estudo será estritamente 

confidencial e que a minha identidade nunca será revelada em qualquer 

publicação, a menos que eu o autorize por escrito. 

 

 Ao participar neste trabalho, estou a colaborar para o desenvolvimento da 

investigação em Psicologia Clínica na área da qualidade de vida do idoso, não 

sendo, contudo, acordado qualquer benefício directo ou indirecto pela minha 

colaboração. 

 

 

 

 

Nome:________________________________________________________________  

Assinatura:____________________________________________________________ 

 

Data: ___/___/__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

 

 

 

 

Protocolo de consentimento informado do cuidador 

 

 

 Eu, ____________________________________________ aceito participar de 

livre vontade no estudo da autoria de Nádia Filipa Freixo da Costa Dias (Estudante da 

Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa), orientada pelo Professor Doutor 

Fernando Fradique (Professor Associado da Faculdade de Psicologia da Universidade 

de Lisboa), no âmbito da dissertação de Mestrado Integrado em Psicologia, na área de 

Psicologia da Saúde e da Doença.  

 

 

 

Foram-me explicados e compreendo os objectivos principais deste estudo: 

 

1. Avaliar a percepção do idoso e do seu cuidador sobre a qualidade de vida, a 

solidão e a depressão no idoso. 

 

2. Explorar se o contexto de vida em que o idoso se insere (viver no Lar; frequentar 

o Centro de Dia; e residir no Domicílio sem estar associado a uma Instituição) 

influencia a sua percepção de qualidade de vida, de solidão e de depressão. 

 

3. Avaliar a influência de variáveis sociodemográficas e clínicas na percepção do 

idoso sobre a sua qualidade de vida, solidão e depressão. 

 

 

 

Também entendi os procedimentos que tenho de realizar: 

 

1. Responder a uma ficha de caracterização sociodemográfica. 

 

2. Responder a um questionário sobre a minha percepção acerca da 

qualidade de vida do idoso que tenho a meu cargo e responder a duas escalas 



 

 

 

 

 

 

 

sobre a minha percepção acerca da depressão e solidão do idoso que tenho a meu 

cargo. Para tal, será necessário colocar-me no lugar do idoso e responder da 

forma como considero que o idoso responderia. 

 

Outras observações: 

 

 Compreendo  que  a  minha  participação  neste  estudo  é  voluntária,  

podendo desistir a qualquer momento, sem que essa decisão se reflicta em 

qualquer prejuízo para mim. 

  

 Compreendo que toda a informação obtida neste estudo será estritamente 

confidencial e que a minha identidade nunca será revelada em qualquer 

publicação, a menos que eu o autorize por escrito. 

 

 Ao participar neste trabalho, estou a colaborar para o desenvolvimento da 

investigação em Psicologia Clínica na área da qualidade de vida do idoso, não 

sendo, contudo, acordado qualquer benefício directo ou indirecto pela minha 

colaboração. 

 

 

 

 

 

Nome:________________________________________________________________  

Assinatura:____________________________________________________________ 

 

Data: ___/___/_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Identificação  

 

 Nome: ________________________________________________________________ 

Sexo: M ___ F ___  

Idade: _____ 

Estado Civil: Solteiro(a) __ Casado(a) __ União de facto__ Separado(a)__ Divorciado(a) __  

Viúvo (a) __   

 

Escolaridade: ______________________________ 

 

Naturalidade: ______________________________  

 

Filhos: ____ Netos: ____ 

Profissão que exerceu: _______________________   

 

 

1. Contexto habitacional 

 

Vive: Só __ Acompanhado, com: 

__________________________________________________________________ 

Vive em: Casa própria__ Alugada__ De familiares__ / Prédio __ Vivenda __ 

Onde residem os seus familiares mais próximos: 

__________________________________________________________________ 

Se tivesse possibilidade, mudaria de casa? Não__ Sim__ se sim, por razões de:  

Segurança __ Conforto __ Degradação da moradia __ Vizinhança__  

Outra: _______________________________________________  

Gosta da cidade onde vive? Sim__ Não__ 

Porquê?___________________________________________________________ 

ANEXO 4 

 

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA E SÓCIO – DEMOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

2. Autonomia e Orientação   

 

Visão: Vê bem __ Vê bem c/óculos __ Vê mal mesmo com óculos __ Não vê bem__ 

Audição: Ouve bem__ Ouve bem c/aparelho__ Ouve mal mesmo c/aparelho__ Ouve 

mal__  

Mobilidade A: Usa algum tipo de apoio para andar?   

 Anda s/apoio __ Anda c/apoio (bengala, andarilho) __ Desloca-se em cadeira de rodas 

__ Acamado(a) __  

Mobilidade B: Desloca-se sozinho(a) em redor da casa? Não __ Sim__  

Mobilidade C: Consegue deslocar-se em pequenas distâncias a pé? Não __ Sim __   

Mobilidade D: Consegue deslocar-se em grandes distâncias e em transportes 

públicos?   

  Não__ Sim __ 

 
  

  

 3. Doenças Físicas 
  

 Tem alguma doença física diagnosticada? Não __ Sim __       

 Qual  (ais):______________________________________________________  

 Faz algum tratamento regular (e.g. fisioterapia)? Não __ Sim __        

 Qual (ais):_______________________________________________________  

 Toma remédios regularmente? Não __ Sim __       

 Qual(ais):________________________________________________________  

 No último ano, em média, quantas vezes consultou o médico?  

 ________________________________________________ (considerar todas as 

 especialidades)  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 6. Rendimentos 

  

      Rendimento próprio: menos de 1SM__ 1SM __ 2SM__ 3SM __ 5 ou+SM __        

 (SM – Salário Mínimo 485€)  

      O rendimento actual:   

 Permite viver confortavelmente __ Dá para viver __ Viver com o rendimento actual é difícil__ 

É muito difícil__ 
 

  

  

 4. Doenças Psiquiátricas  

 Já foi a alguma consulta de Psicólogo? Não __ Sim __ 

 Motivo:__________________________ Já foi a alguma consulta de Psiquiatria? 

 Não__Sim__ Motivo: __________________________ 

 Tem alguma doença psiquiátrica diagnosticada: Não __ Sim __ Qual: 

 ____________________ Desde:_____________ É acompanhado regularmente? 

 Não__Sim__ 

 

  

 5. Nível de dependência face ao cuidador 

 Para que situações necessita da ajuda de um funcionário? 

 Alimentação 

 Independente___ Precisa de ajuda (só para cortar alimentos) ___ Dependente___ 

 Necessita de dieta especial?____ 

 Higiene Pessoal 

 Consegue fazer sozinho (tomar banho, lavar a cara, os dentes, fazer a barba) ___ 

 Necessita de ajuda___ 

 Vestir-se 

 Dependente__ Independente__ 

 Mobilidade  

 Precisa de ajuda de alguém para se deslocar __ 

 Independente __ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     7. Religião  

 

    Tem crenças religiosas? Não __ Sim __   

    Tem práticas religiosas?  Não __ Sim __: Públicas (ex: missa) __ Privadas (ex: terço) __   

 

8. Acontecimentos de Vida Críticos  

No último ano, viveu algum destes acontecimentos:  

Morte de familiar __ Amigo __  

Separação/Divórcio do próprio __ Filhos ou netos __  

Casamento do próprio __ Filhos ou netos __  

Saída de filhos de casa __      

Nascimento de netos __  

Doença grave do próprio __ De familiar __  

Acidente (viação/doméstico/profissional) ___  

Desemprego (filhos, netos)__  

Outro acontecimento significativo (positivo ou negativo): ________________________  

 

 

10.Ocupação de tempos livres 

Como ocupa o seu tempo (conversar, ler, ver televisão, caminhar, cuidar dos  netos, 

etc.)?  _______________________________________________________________ 

Com que frequência sai de casa? Todos os dias__ Algumas vezes por semana__ 

Algumas vezes por mês__ Raramente__ Nunca__  

Com que finalidade (ir ao café, ao supermercado, etc.)? 

_____________________________________________________________________ 

Geralmente sozinho ou acompanhado? ______________________________________ 

No último ano:  

Fez exercício, caminhadas __ Fez viagens/Excursões/Turismo sénior __  

Foi a espectáculos (teatro/cinema) __ 

Sente-se satisfeito com a forma como ocupa o tempo ou gostaria de fazer outras 

actividades? ____________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 11. Relações familiares e sociais 

 Contacta com os seus familiares? Sim __ Não__ com que regularidade? Todos  os 

dias__ Algumas vezes por semana__ Algumas vezes por mês__ Raramente__  

 De que forma (visita, tlf, carta)? ______________________________________  

 Sente-se satisfeita com as suas relações familiares? Sim __ Não __ 

 Porquê?__________________________________________________________ 

 Mantém relações de convívio com amigos ou vizinhos? Sim__ Não__ com que 

 regularidade? todos os dias__ Algumas vezes por semana__ Algumas vezes por  mês__ 

Raramente__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

 

 

Caracterização do cuidador 

  

 

Tipo de cuidador: Formal ___ Informal___ 

  

Idade: ___ 

 Sexo: M ___ F___  

Escolaridade:_____________ 

Grau de parentesco ao idoso (se for o caso): _____________ 

Funções desempenhadas: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

 

 

 

WHOQOL-BREF   

  

Este instrumento encontra-se sob direitos de autor.   

O acesso ao instrumento é possível através do link:   

 

http://gaius.fpce.uc.pt/saude/qv.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gaius.fpce.uc.pt/saude/qv.htm


 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

 

 

         Sexo:  Feminino □ Masculino  □          Idade: _______ 

 

                         Estado Civil:                  Habilitações Literárias:   

                          Solteiro/a □               Analfabeto/a □ 

                          Casado/a ou união de facto □              Escolaridade básica (4º ano / 4ª classe) □ 
                          Divorciado/a □              Escolaridade obrigatória (9ºano) □ 

                          Viúvo/a □              Ensino secundário (12º ano) □ 

              Curso Técnico □ 

              Licenciatura □ 
             Pós-graduação □ 

   

 
 ESCALA DE SOLIDÃO DA UCLA 

 (Russell, D. W., 1988; tradução portuguesa de Neto, F., 1989) 

 

Por favor, leia cada uma das frases e, em seguida, desenhe um círculo à volta de um dos números de 
cada linha, para indicar se a frase corresponde ao não, em diferentes graus, àquilo que pensa e sente. 

Não existem respostas certas ou erradas. 

Algumas das afirmações podem parecer iguais. Mas cada uma é diferente e deve ser classificada por si 

própria. 

  Nunca Raramente Algumas 

vezes 

Muitas 

vezes 

1 Sinto-me em sintonia com as pessoas que 

estão à minha volta. 

4 3 2 1 

2 Sinto falta de camaradagem. 1 2 3 4 

3 Não há ninguém a quem possa recorrer. 1 2 3 4 

4 Sinto que faço parte de um grupo de 

amigos. 

4 3 2 1 

5 Tenho muito em comum com as pessoas 

que me rodeiam. 

4 3 2 1 

6 Já não sinto mais intimidade com ninguém. 1 2 3 4 

7 Os meus interesses e ideias não são 
partilhados por aqueles que me rodeiam. 

1 2 3 4 

8 Sou uma pessoa voltada para fora. 4 3 2 1 

9 Há pessoas a quem me sinto chegado. 4 3 2 1 

10 Sinto-me excluído/a.  1 2 3 4 

11 Ninguém me conhece realmente bem.  1 2 3 4 

12 Sinto-me isolado/a dos outros. 1 2 3 4 

13 Consigo encontrar camaradagem quando 

quero. 

4 3 2 1 

14 Há pessoas que me compreendem 
realmente. 

4 3 2 1 

15 Sou infeliz por ser tão retraído/a. 1 2 3 4 

16 As pessoas estão à minha volta, mas não 

estão comigo. 

1 2 3 4 

17 Há pessoas com quem consigo falar.  4 3 2 1 

18 Há pessoas a quem posso recorrer. 4 3 2 1 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

Entroncamento, 10 de Maio de 2013 

 

Exmo(a). Sr(a) __________________________ 

 

Assunto: Pedido de Autorização para a recolha de dados na Instituição Lar dos 

Ferroviários do Entroncamento. 

 

 

Enquanto orientador da dissertação de mestrado de Nádia Filipa Freixo da Costa 

Dias, a ser realizada no contexto do Núcleo de Psicologia Clínica da Saúde e da Doença 

da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, venho por este meio solicitar 

que seja concedida autorização à minha mestranda para proceder à recolha de dados no 

Lar dos Ferroviários do Entroncamento.   

No sentido de tornar claro o enquadramento do objecto de estudo deste pedido, 

junta-se em anexo uma súmula da fundamentação teórica, objectivos e metodologia 

seguidos neste projecto.   

Agradecendo desde já a vossa atenção, disponibilizo-me para mais 

esclarecimentos, se necessário, através dos seguintes contactos:   

  

 

E-mail: ffradique@fp.ul.pt  

 

 

 

Fernando C. S. A. Fradique, Professor Associado da FP 

 

 

 



Fundamentação Teórica 

 

1.1. O Envelhecimento Humano 

 

Ser-se idoso não é, tal como o foi no passado, uma situação excepcional e tende 

a tornar-se cada vez mais vulgar (Rosa, 1993). Mais do que qualquer outra época, o 

século XX caracterizou-se por profundas e radicais transformações, destacando-se o 

aumento do tempo médio de vida da população, em cerca de 30 anos, como o facto mais 

significativo no âmbito da saúde pública mundial (Veras & Caldas, 2004).  

Segundo a DGS (2004), o envelhecimento humano pode ser definido como o 

processo de mudança progressivo que se traduz no declínio das estruturas biológicas, 

psicológicas e sociais dos indivíduos, e que com ele apresenta sinais fisiológicos, 

cognitivos e afectivos característicos.  

Caracterizado pelo declínio de certas capacidades e mudanças nos aspectos 

biopsicossociais, é exigido no envelhecer uma série de ajustamentos pessoais e sociais. 

Além das evidentes perdas biológicas e físicas, algumas questões sociais e psicológicas 

aparecem também como cruciais nesta fase do ciclo vital: as mudanças de papéis que 

ocorrem no seio da família, no trabalho e sociedade podem gerar conflitos no ser que 

envelhece (Bortolanza, Krahl & Biasus, 2005). Concretamente, a passagem de vida 

activa para a reforma significa não só a cessação da actividade produtiva e de que o 

idoso não é mais produtor de bens e serviços, como também a perda de contacto com os 

colegas de trabalho. Há assim uma transformação do estatuto do indivíduo, que passa de 

produtivo para improdutivo ou de activo para inactivo, e que pode conduzir à sua 

marginalização nos contextos sociais pautados pelo valor produtivo (Cavan et al, 1949, 

cit. por Torres & Marques, 2008). Nesta fase, também se experimentam outras perdas 

desde a fragilidade da condição económica e a perda de parentes e amigos. Deste modo, 

o processo de envelhecimento acarreta alterações na vida quotidiana dos indivíduos, 

exigindo uma adaptação a novas vivências e situações, que, frequentemente podem 

levar ao enfraquecimento ou perda das relações sociais, favorecendo o isolamento do 

idoso (Bortolanza, Krahl & Biasus, 2005).  

  

 

 

 



1.2. Envelhecer com Qualidade de Vida 

 

Se o prolongamento do tempo médio de vida da população é uma aspiração de 

qualquer sociedade passa a ser também o grande desafio do século XXI: apesar de a 

ciência ter alcançado a proeza inédita de aumentar significativamente a duração média 

do tempo de vida, não tornou claro o modo como se deverá viver esse suplemento pois 

viver mais não é, necessariamente, viver melhor (Laranjeira, 2007). Assim, diante da 

realidade inquestionável das transformações demográficas iniciadas no último século e 

que nos fazem observar uma população cada vez mais envelhecida, evidencia-se a 

importância de garantir não só uma sobrevida maior, mas também uma boa qualidade de 

vida para aqueles que já envelheceram ou que estão no processo de envelhecimento 

(Vecchi, Ruiz, Bocchi & Corrente, 2005).  

O conceito de qualidade de vida varia de autor para autor e, além disso, é um 

conceito subjectivo dependente do nível sociocultural, da faixa etária e das aspirações 

pessoais do indivíduo (Vecchi., Ruiz, Bocchi & Corrente, 2005). Em 1994, a OMS 

definiu qualidade de vida como a “percepção do indivíduo sobre a sua posição e 

satisfação na vida, dentro do contexto dos sistemas de cultura e valores nos quais está 

inserido, e em relação aos seus objectivos, aspirações, expectativas, padrões, 

necessidades e preocupações” (WHOQOL Group, 1994).  

A saúde de idosos institucionalizados requer uma grande atenção às suas 

necessidades multi-dimensionais, incluindo aspectos físicos, psicológicos e sociais, que 

por sua vez são influenciados pelo ambiente (Breslow, 1972; OMS, 1978; Lai, e col., 

2005; cit. por Ferreira, 2009).  

Lai, e col. (2005, cit. por Ferreira, 2009) referem que, as investigações têm 

revelado que  os idosos  institucionalizados  que  revelam  níveis  mais  elevados  de  

qualidade  de  vida relacionada com a saúde, são aqueles com mais educação, menos 

doenças crónicas, boa performance física e mais contacto com os cuidadores.  

A qualidade de vida relacionada com a saúde de pessoas idosas 

institucionalizadas, especialmente entre diferentes culturas, é suficientemente 

importante para justificar a promoção de investigações nesse sentido (Lai, e col., 2005; 

cit. por Ferreira, 2009). Investigações sobre a qualidade de vida relacionada com a 

saúde e a sua influência nos idosos poderão promover a compreensão e sugerir meios de 

promover a sua saúde (Lai, e col., 2005; cit. por Ferreira, 2009). 

 



1.3. A Solidão e Depressão no Idoso  

 

Neto (2000) refere que apesar de vários autores terem tentado definir o conceito 

de solidão, não há ainda uma definição que seja mundialmente aceite pelos 

especialistas. Este termo tem um significado intuitivo para a maior parte das pessoas  

(Neto, 1992) todavia, nas definições atribuídas à solidão, há três aspectos comuns que 

são partilhados por outras definições presentes na literatura: (1) a solidão é uma 

experiência subjectiva que pode não estar relacionada com o isolamento objectivo; (2) 

esta experiência subjectiva é psicologicamente desagradável para o indivíduo e (3) a 

solidão resulta de uma forma de relacionamento deficiente.   

Segundo De Jong Gierveld & Van Tilburg (1995, cit. por Stevens, 2001) a 

solidão é definida como “uma situação experienciada por um indivíduo e 

percepcionada como uma discrepância desagradável e inaceitável entre a quantidade e 

qualidade das relações sociais reais e das relações sociais desejadas.”    

De acordo com Capitanini (2000, cit. por Campos, s/d), a solidão inclui 

experiências de isolamento, tristeza e insatisfação com a vida. Este estado emocional 

não é causado simplesmente pelo facto de a pessoa estar fisicamente só, mas de sentir 

que está a ser privada de relacionamentos que gostaria de ter.  

Como referido anteriormente, o processo de envelhecimento acarreta alterações 

na vida quotidiana dos indivíduos, exigindo uma adaptação a novas situações e 

vivências que levam frequentemente ao isolamento, à diminuição de contactos e 

relações sociais agradáveis e significativas (Torres e Marques, 2008).   

A depressão é uma condição clínica que pode afectar o indivíduo numa dada 

fase da sua vida, seja como humor transitório ao sentir-se mais abatido ou melancólico 

seja sob uma forma mais severa, podendo prejudicar seriamente os desempenhos físicos 

e psicológicos (Oliveira, Gomes & Oliveira, 2006).   

Na perspectiva psicopatológica fenomenológica, a depressão consiste num 

estado de vazio afectivo, de perda de energia vital, do interesse, do entusiasmo, da 

motivação, da vontade de viver e está muitas vezes associada a acontecimentos 

traumáticos da vida diária: acidente, divórcio, luto, viuvez, desemprego, nascimento  

(Bastos, 2006, cit. por Ascensão, 2011).   

O quadro clínico da depressão é relativamente comum entre os idosos, uma vez 

que são muitas as perdas e as mudanças semelhantes nesta fase das suas vidas. Do ponto 

de vista vivencial, o idoso está numa situação de perdas continuadas como a diminuição 



do apoio sócio-familiar, a perda do status ocupacional e económico, o declínio físico 

continuado, a maior frequência de doenças físicas e a incapacidade crescente.   

 

1.4. A qualidade de vida do idoso institucionalizado 

 

O centro gerontológico deve ser humano, mas com qualidade. Com qualidade, 

mas humano (Belmonte et al, 2006 cit. por Freitas, 2011). 

Reflexões sobre a melhor envolvência habitacional para o idoso levam a concluir 

que não existem soluções óptimas e universais para os idosos. Uma coisa é certa: são 

cada vez mais numerosos e dramáticos os pedidos de internamento no Lar. O 

internamento no Lar é, hoje, e cada vez mais, uma necessidade que as famílias dos 

idosos e responsáveis pelas instituições sentem como ninguém.  

O Lar é um novo mundo e, por isso, a instituição que acolhe deve procurar 

responder às necessidades dos utentes. A entrada de uma pessoa na instituição deve ser 

preparada para que não haja desequilíbrio físico e afectivo do novo residente e deve 

procurar-se que a família ajude na integração (Cano et al, 2006, cit. por Freitas, 2011). É 

um facto que os Lares de Idosos têm o potencial de influenciar a vida dos seus utentes 

para melhor ou pior em dimensões mais amplas que o estado de saúde. A transferência 

do domicílio para uma instituição representa sempre um grande desafio para o idoso, 

pois este depara-se com uma transformação muitas vezes radical do seu estilo de vida, e, 

por vezes, esta decisão pode causar transtornos na pessoa idosa, tanto no âmbito 

emocional e afectivo. Apesar da imagem negativa generalizada com que são conotados 

os lares e as residências de idosos, há estudos que mostram que a adaptação ao lar é 

fácil (Feriggla, 1992, cit. por Freitas, 2011) e outros que apontam vantagens em que os 

idosos vivam rodeados por pares homogeneizados porque facilita a interacção social 

entre os residentes. No entanto, outros estudos indicam que os residentes em instalações 

de cuidados de longo prazo nem sempre representam um grupo homogéneo mas antes 

um grupo heterogéneo diversificado. Kane (1990, cit. por Guse & Masesar, 1999) 

argumentou que esse grupo heterogéneo são comunidades "acidentais" compostas por 

indivíduos que variam em termos de interesses, gostos, de fundo cultural, classe social, 

escolaridade, ex-ocupações e rendimentos. Além disso, enquanto o prejuízo na cognição 

e na função física é uma característica comum entre os residentes, o tipo e o grau de 

incapacidade varia e as oportunidades de escolha e a tomada de decisões independentes 

tornam-se diminuídas na medida em que as necessidades individuais devem estar de 



acordo com as necessidades do grupo (Kane, 1991; Thomasma, 1985, cit. por Guse & 

Masesar, 1999). Tornar-se residente numa unidade de cuidados de longo prazo implica 

várias alterações no contexto social, incluindo a deslocalização física, mudanças nos 

relacionamentos familiares e sociais, novos relacionamentos com os outros residentes e 

funcionários e, não surpreendentemente, uma mudança substancial no controle que o 

indivíduo tem no novo espaço onde habita. Como referido anteriormente, a 

incorporação de um idoso num Lar pode trazer consigo disfunções como a 

despersonalização, a diminuição ou perda de autonomia ou a insegurança. 

Face a estas mudanças e desafios, os implicados devem colocar em 

funcionamento todos os seus recursos para que o processo de adaptação à nova situação 

se conclua satisfatoriamente e gere benefícios para o idoso, para o meio familiar e social 

e o ambiente deverá ser estimulante, de forma a proporcionar um conjunto de 

experiências que permitam à pessoa idosa manter-se activa, independente, tendo sempre 

em vista contribuir para uma melhor qualidade de vida no processo de 

institucionalização. Depois de acolhido o utente, a instituição deve: manter a 

independência da pessoa na realização das actividades quotidianas; ajudar a pessoa a 

ajudar-se e a encontrar-se com o mundo exterior; as instituições não podem fechar-se 

sobre si mesmas, mas abrir-se ao exterior, favorecendo a inclusão da vida exterior na 

instituição; fomentar os contactos com a família e os laços afectivos. 

A década de noventa do século vinte foi marcada pela discussão de uma reforma 

fundamental dos cuidados de saúde em todo o mundo industrializado, concedendo 

importância ao papel que os utentes têm, participando nas tomadas de decisões 

relacionadas com o seu cuidado (Chappel, 2001, cit. por Póvoa, 2010), tornando-se a 

qualidade de vida num ponto focal na pesquisa científica e prática clínica (Gerritsen, 

Steverink, Ooms, Vet & Ribbe, 2007; Bowling, Banister, Sutton, Evans & Windsor, 

2002, cit. por Póvoa, 2010). Foi então por esta altura que começou a enfatizar-se a 

importância de avaliar subjectivamente os Lares de Idosos (Logsdon et al., 1999; 

Lawton, 1996, 1999; Kane, 1999, cit. por Póvoa 2010), ou seja, não avaliar somente a 

qualidade da prestação dos cuidados aos utentes, mas também a sua qualidade de vida 

nestes equipamentos (Kane et al., 2005, cit. por Póvoa, 2010), começando-se a ter 

percepção que nesta população, até então negligenciada a este nível, é tão importante a 

avaliação da qualidade de vida como em qualquer outro grupo etário.   

A qualidade de vida nos Lares de Idosos é, para Kane (s/d, cit. por Póvoa, 2010), 

um produto de quatro factores que correspondem ao estado de saúde do utente, à 



situação social (incluindo o suporte familiar fora do Lar), à personalidade, ao cuidado e 

ambiente que é oferecido ao utente pelo Lar (Kane, 2003, cit. por Póvoa, 2010). Daqui é 

possível verificar que para além de factores intrínsecos ao utente, também existem 

outros, extrínsecos, que são os proporcionados pelos equipamentos e que têm forte 

influência na qualidade de vida dos residentes, pois estes podem permanecer nestes 

durante um período de tempo bastante considerável, por vezes até ao final das suas 

vidas, tendo-se que sujeitar a novas regras, como as que a vivência em grupo exige. 

Ao contrário dos que recebem cuidados médicos ou de enfermagem noutros 

serviços, num Lar de Idosos os residentes não são pacientes e os efeitos dos Lares de 

Idosos sobre a qualidade de vida dos seus residentes são indiscutivelmente tão 

importantes como as medidas mais tradicionais de qualidade dos cuidados que são mais 

rotineiras (Kane et al., 2004, cit. por Póvoas, 2010) e por isso não podem ser 

descuradas. Enquanto a qualidade do cuidado prende-se sobretudo com a satisfação das 

necessidades básicas, a qualidade de vida reporta às necessidades sentidas pelos 

residentes, que são membros de uma comunidade, com todas as necessidades, desejos e 

forças que esta posição implica (Phillips, 2001, cit. por Póvoas, 2010). Por este mesmo 

motivo torna-se fundamental estudar e promover a qualidade de vida nos equipamentos 

e avaliar as suas dimensões. Se o Lar afectar a saúde e estado funcional, estes resultados 

podem, por sua vez, afectar a qualidade de vida dos seus idosos residentes (Kane, 2003, 

cit. por Póvoa, 2010). 

Guse & Masesar (1999) estudaram factores relacionados com a qualidade de 

vida e o envelhecimento bem-sucedido em cuidados de longa duração, a partir da 

perspectiva dos residentes. No estudo, identificaram quatro factores que contribuem 

para a qualidade de vida dos residentes: interacção com a família e amigos, as 

qualidades pessoais, possibilidade de desfrutar da natureza e sentimento de se ser útil 

aos outros.  

Num estudo com idosos institucionalizados, a família e os seus cuidadores, 

Bowker (1992, cit. por Robichaud, Durand, Bédard & Ouellet, 2006) identificou as 

características interpessoais e ambientais que descrevem o melhor lugar substituto para 

se viver nesta fase. Enquanto os idosos expressaram preocupações relacionadas com os 

outros idosos, a família manifestou preocupação sobretudo com os cuidadores. De 

acordo com os idosos, o ambiente humano deveria dar-lhes a oportunidade de viverem 

momentos agradáveis, tomar conta dos outros, sentirem-se parte de um grupo, serem 

respeitados, admirar os outros e conversar. As famílias manifestaram a disponibilidade 



dos cuidadores, a sua boa vontade, prestatividade, trato carinhoso, competência, 

compreensão e respeito (Robichaud, Durand, Bédard & Ouellet, 2006).  

Sabe-se, ainda, que a presença do idoso em actividades em grupos, contribui 

satisfatoriamente para melhorar a autoestima e a autonomia. Cabe aos coordenadores 

das instituições desenvolverem estratégias estimuladoras para as relações sociais como 

actividades culturais, lazer, actividade física entre os idosos institucionalizados, pois, 

certamente se não forem estimulados poderão ter a percepção da qualidade de vida 

reduzida. 

A qualidade de vida dos idosos não depende apenas do passado, mesmo que este 

tenha sido óptimo, depende sobretudo do presente e de um horizonte de futuro mesmo 

que limitado (Moniz, 2003, cit. por Póvoa, 2010), e isso, está sobretudo dependente do 

que as respostas sociais e outras medidas tomadas por entidades superiores podem fazer 

por esta população, tendo como objectivo impreterível a qualidade de vida dos seus 

residentes. Assim, um desafio constante é, para além de conseguir uma boa qualidade 

nos cuidados e bons resultados ao nível da saúde física e mental, o cuidado de longa 

duração poder também preservar e promover a qualidade de vida dos seus residentes 

(Kane et al., 2003, cit. por Póvoa, 2010), tornando o espaço num local agradável, sem 

carga negativa, não só para os utentes, mas igualmente para a equipa de trabalho, 

familiares e amigos.  

Por muitos aspectos que mudem na vida de quem envelhece, manter a identidade 

torna-se num desafio assim como o seu desenvolvimento pessoal. O desejo mais forte 

de um residente é o de preservar a melhor qualidade de vida e de se sentir em casa. 

 

1.5. O cuidador 

 

Segundo a OMS, “à medida que um indivíduo envelhece, a sua qualidade de 

vida é fortemente determinada pela sua habilidade de manter a autonomia e 

independência.” 

O tema sobre a qualidade do relacionamento da díade fornecedor/receptor de 

cuidados insere-se no campo tradicional de pesquisa em gerontologia. Ser cuidador 

exige tempo, espaço, energia, dinheiro, trabalho, paciência, carinho, esforço e boa 

vontade. Além disso, as graduais perdas cognitivas, mudanças comportamentais, 

emocionais e até de personalidade do idoso exigem uma grande capacidade de 

adaptação para um convívio satisfatório. A capacidade do cuidador é amplamente 



abordada na actualidade e não se pode desconsiderar o seu mérito. Porém, o simples 

suporte para o desempenho prático desta função nem sempre garante o bem-estar 

(Inouye, Pedrazzani, Pavarini, 2008). Um dos índices destacados pela pesquisa sobre a 

díade cuidador /idoso é a congruência de opiniões de cada um dos sujeitos – do 

cuidador e do idoso – sobre as mesmas questões. A congruência de opinião da díade 

tem sido associada a um relacionamento mais próximo e afectivo (Chappell & Kuehne, 

1998; Long, Sudha & Mutran, 1998, cit. por Trentini, Chachamovich, Figueiredo, 

Hirakata & Fleck, 2006). Zweibel e Lydens (1990, cit. por Trentini, Chachamovich, 

Figueiredo, Hirakata & Fleck, 2006), acreditam que uma relação harmoniosa entre a 

díade pode ser prevista, em menor grau, pelas percepções individuais dos idosos ou dos 

cuidadores sobre a relação. Estudos que exploraram a congruência de opiniões do idoso 

e do cuidador sobre o estado geral dos idosos são discordantes (Carter & Carter, 1994; 

Chappell & Kuehne, 1998; Long et al., 1998; MacKenzie, Robiner, & Knopmen, 1989; 

Pearlin, Mullan, Semple, & Skaff, 1990; Teri & Wagner, 1991; Wetle, Levkoff, Cwikel 

& Rosen, 1988; Zweibel & Lydens, 1990, cit. por Trentini, Chachamovich, Figueiredo, 

Hirakata & Fleck, 2006). Especula-se que algum grau de discordância possa estar 

relacionado às condições do cuidador. Segundo Pruchno, Burant & Peters (1997, cit. 

por Trentini, Chachamovich, Figueiredo, Hirakata & Fleck, 2006), os cuidadores 

cansados ou deprimidos podem perceber erroneamente o idoso, que seria visto como um 

indivíduo mais debilitado do que o que é na realidade. No estudo de Trentini, 

Chachamovich, Figueiredo, Hirakata & Fleck (2006), em que o objetivo foi investigar a 

relação entre a percepção de qualidade de vida do idoso por ele percebida e pelo seu 

cuidador, os dados mostram uma tendência, em todos os domínios e na medida de 

qualidade de vida geral, de o cuidador perceber a qualidade de vida do idoso de um 

modo pior do que o mesmo percebe. No entanto, a relação entre a avaliação do idoso e a 

do seu cuidador bem como o seu significado são temas ainda controversos na literatura. 

Segundo Trentini, Chachamovich, Figueiredo, Hirakata & Fleck (2006), a tendência de 

piores avaliações por parte do cuidador, se confirmada por novos estudos, pode sugerir 

duas alternativas não necessariamente excludentes: os idosos minimizam e procuram 

contemporizar seu próprio estado, tornando a narrativa dos seus sofrimentos mais leves; 

e os cuidadores vêem com maior fragilidade a situação dos idosos, lamentando o estado 

em que se encontram, por vezes, de uma forma exagerada. Outros estudos, como os de 

Bookwala e Schulz (1998, cit. por Trentini, Chachamovich, Figueiredo, Hirakata & 

Fleck, 2006), Kristjanson et al. (1998, cit. por Trentini, Chachamovich, Figueiredo, 



Hirakata & Fleck, 2006) e Zweibel e Lydens (1990, cit. por Trentini, Chachamovich, 

Figueiredo, Hirakata & Fleck, 2006) encontraram, da mesma maneira, uma tendência do 

cuidador a exagerar o prejuízo ou a disfunção do recebedor de cuidados. 

 

 

Objectivos do estudo 

 

Objectivos Gerais 

 

Face ao aumento de idosos na população, os estudos neste âmbito têm sido 

intensificados (Cabral, 2007; cit. por Ferreira, 2009). A literatura nesta área, 

especificamente sobre o idoso institucionalizado, sugere-nos que a saúde destes idosos 

requer uma grande atenção às suas necessidades multidimensionais. Para tal, parece ser 

essencial explorar a percepção do idoso, bem como a do seu cuidador, relativamente à 

sua qualidade de vida, nas suas diferentes dimensões, de modo a perceber as suas 

necessidades e desenvolver e implementar estratégias e programas nestes contextos e 

assim promover uma qualidade de vida ao ser que envelhece. 

 

Objectivos Específicos 

 

1. Avaliar a percepção de qualidade de vida, de solidão e de depressão do idoso 

segundo a perspectiva do idoso. 

 

2. Avaliar a percepção de qualidade de vida, de solidão e de depressão do idoso 

segundo a perspectiva do seu cuidador. 

 

3. Explorar se o contexto de vida em que o idoso se insere (Lar, Centro de Dia e 

Domicílio) influencia a sua percepção de qualidade de vida, de solidão e de 

depressão. 

 

4. Perceber até que ponto a perspectiva do idoso difere da perspectiva do seu 

cuidador quanto à qualidade de vida, solidão e depressão. 

 



5. Avaliar a influência de variáveis sociodemográficas e clínicas na percepção do 

idoso sobre a sua qualidade de vida, solidão e depressão. 

 

 

Plano Metodológico 

 

Participantes   

 

Pretende-se que participem neste estudo indivíduos, de ambos os sexos, com 

mais de 65 anos: 

- Idosos institucionalizados (idosos a residir no Lar)  

- Idosos não institucionalizados (idosos que frequentam o Centro de dia e idosos que 

residam em domicílio próprio ou de familiares mas que não frequentam actividades 

recreativas). 

Por outro lado, será também pedido aos seus cuidadores (formais/informais) que 

colaborem na investigação. 

 

Instrumentos de avaliação/caracterização 

 

   Primeiramente será preenchida uma ficha de caracterização sócio demográfica.  

De seguida será pedido ao participante para responder a um instrumento que 

constitui uma medida multi-dimensional da sua qualidade de vida. 

Será também pedido para responder a um instrumento que avalia o grau de 

solidão e de depressão geriátrica. Os instrumentos aplicados ao idoso serão também 

aplicados ao seu cuidador de modo a que, posteriormente, se possa fazer uma análise 

que compare as diferentes perspectivas. 

 

Procedimento  

 

  Os participantes começarão por assinar um protocolo de consentimento 

informado, depois de terem tido o devido conhecimento dos objectivos do estudo e das 

condições de participação. De seguida, será preenchida uma ficha de caracterização 

sócio demográfica e aplicar-se-ão os respectivos instrumentos de avaliação ao idoso. Ao 

cuidador, pretende-se aplicar os mesmos instrumentos. 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

Protocolo de consentimento informado do idoso 

 

 Eu, ____________________________________________ aceito participar de 

livre vontade no estudo da autoria de Nádia Filipa Freixo da Costa Dias (Estudante da 

Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa), orientada pelo Professor Doutor 

Fernando Fradique (Professor Associado da Faculdade de Psicologia da Universidade 

de Lisboa), no âmbito da dissertação de Mestrado Integrado em Psicologia, na área de 

Psicologia da Saúde e da Doença.  

 

 

Foram-me explicados e compreendo os objectivos principais deste estudo: 

 

1. Avaliar a percepção do idoso e do cuidador sobre a qualidade de vida, a solidão 

e a depressão no idoso. 

 

2. Explorar se o contexto de vida em que o idoso se insere (viver no Lar; frequentar 

o Centro de Dia; e residir no Domicílio sem estar associado a uma Instituição) 

influencia a sua percepção de qualidade de vida, de solidão e de depressão. 

 

3. Avaliar a influência de variáveis sociodemográficas e clínicas na percepção do 

idoso sobre a sua qualidade de vida, solidão e depressão. 

 

 

Também entendi os procedimentos que tenho de realizar: 

 

1. Responder a uma ficha de caracterização sociodemográfica. 

 

2. Responder  a um questionário sobre a minha qualidade de vida, a uma escala 

relacionada com sentimentos de solidão e a uma escala de depressão. 

 



Outras observações: 

 

 Compreendo  que  a  minha  participação  neste  estudo  é  voluntária,  

podendo eu desistir a qualquer momento, sem que essa decisão se reflicta em 

qualquer prejuízo para mim. 

  

 Compreendo que toda a informação obtida neste estudo será estritamente 

confidencial e que a minha identidade nunca será revelada em qualquer 

publicação, a menos que eu o autorize por escrito. 

 

 Ao participar neste trabalho, estou a colaborar para o desenvolvimento da 

investigação em Psicologia Clínica na área da qualidade de vida do idoso, não 

sendo, contudo, acordado qualquer benefício directo ou indirecto pela minha 

colaboração. 

 

 

 

 

Nome:________________________________________________________________  

Assinatura:____________________________________________________________ 

 

Data: ___/___/__ 

 

 



ANEXO 3 

 

 

 

 

 

Protocolo de consentimento informado do cuidador 

 

 

 Eu, ____________________________________________ aceito participar de 

livre vontade no estudo da autoria de Nádia Filipa Freixo da Costa Dias (Estudante da 

Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa), orientada pelo Professor Doutor 

Fernando Fradique (Professor Associado da Faculdade de Psicologia da Universidade 

de Lisboa), no âmbito da dissertação de Mestrado Integrado em Psicologia, na área de 

Psicologia da Saúde e da Doença.  

 

 

 

Foram-me explicados e compreendo os objectivos principais deste estudo: 

 

1. Avaliar a percepção do idoso e do seu cuidador sobre a qualidade de vida, a 

solidão e a depressão no idoso. 

 

2. Explorar se o contexto de vida em que o idoso se insere (viver no Lar; frequentar 

o Centro de Dia; e residir no Domicílio sem estar associado a uma Instituição) 

influencia a sua percepção de qualidade de vida, de solidão e de depressão. 

 

3. Avaliar a influência de variáveis sociodemográficas e clínicas na percepção do 

idoso sobre a sua qualidade de vida, solidão e depressão. 

 

 

 

Também entendi os procedimentos que tenho de realizar: 

 

1. Responder a uma ficha de caracterização sociodemográfica. 

 

2. Responder a um questionário sobre a minha percepção acerca da 

qualidade de vida do idoso que tenho a meu cargo e responder a duas escalas 

sobre a minha percepção acerca da depressão e solidão do idoso que tenho a meu 



cargo. Para tal, será necessário colocar-me no lugar do idoso e responder da 

forma como considero que o idoso responderia. 

 

Outras observações: 

 

 Compreendo  que  a  minha  participação  neste  estudo  é  voluntária,  

podendo desistir a qualquer momento, sem que essa decisão se reflicta em 

qualquer prejuízo para mim. 

  

 Compreendo que toda a informação obtida neste estudo será estritamente 

confidencial e que a minha identidade nunca será revelada em qualquer 

publicação, a menos que eu o autorize por escrito. 

 

 Ao participar neste trabalho, estou a colaborar para o desenvolvimento da 

investigação em Psicologia Clínica na área da qualidade de vida do idoso, não 

sendo, contudo, acordado qualquer benefício directo ou indirecto pela minha 

colaboração. 

 

 

 

 

 

Nome:________________________________________________________________  

Assinatura:____________________________________________________________ 

 

Data: ___/___/_ 

 

 

 



 

Identificação  

 

 Nome: ________________________________________________________________ 

Sexo: M ___ F ___  

Idade: _____ 

Estado Civil: Solteiro(a) __ Casado(a) __ União de facto__ Separado(a)__ Divorciado(a) __  

Viúvo (a) __   

 

Escolaridade: ______________________________ 

 

Naturalidade: ______________________________  

 

Filhos: ____ Netos: ____ 

Profissão que exerceu: _______________________   

 

 

1. Contexto habitacional 

 

Vive: Só __ Acompanhado, com: 

__________________________________________________________________ 

Vive em: Casa própria__ Alugada__ De familiares__ / Prédio __ Vivenda __ 

Onde residem os seus familiares mais próximos: 

__________________________________________________________________ 

Se tivesse possibilidade, mudaria de casa? Não__ Sim__ se sim, por razões de:  

Segurança __ Conforto __ Degradação da moradia __ Vizinhança__  

Outra: _______________________________________________  

Gosta da cidade onde vive? Sim__ Não__ 

Porquê?___________________________________________________________ 

ANEXO 4 

 
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA E SÓCIO – DEMOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



  

2. Autonomia e Orientação   

 

Visão: Vê bem __ Vê bem c/óculos __ Vê mal mesmo com óculos __ Não vê bem__ 

Audição: Ouve bem__ Ouve bem c/aparelho__ Ouve mal mesmo c/aparelho__ Ouve 

mal__  

Mobilidade A: Usa algum tipo de apoio para andar?   

 Anda s/apoio __ Anda c/apoio (bengala, andarilho) __ Desloca-se em cadeira de rodas 

__ Acamado(a) __  

Mobilidade B: Desloca-se sozinho(a) em redor da casa? Não __ Sim__  

Mobilidade C: Consegue deslocar-se em pequenas distâncias a pé? Não __ Sim __   

Mobilidade D: Consegue deslocar-se em grandes distâncias e em transportes 

públicos?   

  Não__ Sim __ 

 
  

  

 3. Doenças Físicas 
  

 Tem alguma doença física diagnosticada? Não __ Sim __       

 Qual  (ais):______________________________________________________  

 Faz algum tratamento regular (e.g. fisioterapia)? Não __ Sim __        

 Qual (ais):_______________________________________________________  

 Toma remédios regularmente? Não __ Sim __       

 Qual(ais):________________________________________________________  

 No último ano, em média, quantas vezes consultou o médico?  

 ________________________________________________ (considerar todas as 

 especialidades)  

 

 

 

 

 

 

  



 6. Rendimentos 

  

      Rendimento próprio: menos de 1SM__ 1SM __ 2SM__ 3SM __ 5 ou+SM __        

 (SM – Salário Mínimo 485€)  

      O rendimento actual:   

 Permite viver confortavelmente __ Dá para viver __ Viver com o rendimento actual é difícil__ 

É muito difícil__ 
 

  

 4. Doenças Psiquiátricas  

 Já foi a alguma consulta de Psicólogo? Não __ Sim __ 

 Motivo:__________________________ Já foi a alguma consulta de Psiquiatria? 

 Não__Sim__ Motivo: __________________________ 

 Tem alguma doença psiquiátrica diagnosticada: Não __ Sim __ Qual: 

 ____________________ Desde:_____________ É acompanhado regularmente? 

 Não__Sim__ 

 

  

 5. Nível de dependência face ao cuidador 

 Para que situações necessita da ajuda de um funcionário? 

 Alimentação 

 Independente___ Precisa de ajuda (só para cortar alimentos) ___ Dependente___ 

 Necessita de dieta especial?____ 

 Higiene Pessoal 

 Consegue fazer sozinho (tomar banho, lavar a cara, os dentes, fazer a barba) ___ 

 Necessita de ajuda___ 

 Vestir-se 

 Dependente__ Independente__ 

 Mobilidade  

 Precisa de ajuda de alguém para se deslocar __ 

 Independente __ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     7. Religião  

 

    Tem crenças religiosas? Não __ Sim __   

    Tem práticas religiosas?  Não __ Sim __: Públicas (ex: missa) __ Privadas (ex: terço) __   

 

8. Acontecimentos de Vida Críticos  

No último ano, viveu algum destes acontecimentos:  

Morte de familiar __ Amigo __  

Separação/Divórcio do próprio __ Filhos ou netos __  

Casamento do próprio __ Filhos ou netos __  

Saída de filhos de casa __      

Nascimento de netos __  

Doença grave do próprio __ De familiar __  

Acidente (viação/doméstico/profissional) ___  

Desemprego (filhos, netos)__  

Outro acontecimento significativo (positivo ou negativo): ________________________  

 

 

10.Ocupação de tempos livres 

Como ocupa o seu tempo (conversar, ler, ver televisão, caminhar, cuidar dos  netos, 

etc.)?  _______________________________________________________________ 

Com que frequência sai de casa? Todos os dias__ Algumas vezes por semana__ 

Algumas vezes por mês__ Raramente__ Nunca__  

Com que finalidade (ir ao café, ao supermercado, etc.)? 

_____________________________________________________________________ 

Geralmente sozinho ou acompanhado? ______________________________________ 

No último ano:  

Fez exercício, caminhadas __ Fez viagens/Excursões/Turismo sénior __  

Foi a espectáculos (teatro/cinema) __ 

Sente-se satisfeito com a forma como ocupa o tempo ou gostaria de fazer outras 

actividades? ____________________________________________________________ 

 



 

 11. Relações familiares e sociais 

 Contacta com os seus familiares? Sim __ Não__ com que regularidade? Todos  os 

dias__ Algumas vezes por semana__ Algumas vezes por mês__ Raramente__  

 De que forma (visita, tlf, carta)? ______________________________________  

 Sente-se satisfeita com as suas relações familiares? Sim __ Não __ 

 Porquê?__________________________________________________________ 

 Mantém relações de convívio com amigos ou vizinhos? Sim__ Não__ com que 

 regularidade? todos os dias__ Algumas vezes por semana__ Algumas vezes por  mês__ 

Raramente__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5 

 

 

Caracterização do cuidador 

  

 

Tipo de cuidador: Formal ___ Informal___ 

  

Idade: ___ 

 Sexo: M ___ F___  

Escolaridade:_____________ 

Grau de parentesco ao idoso (se for o caso): _____________ 

Funções desempenhadas: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ANEXO 7 

 

 

         Sexo:  Feminino □ Masculino  □          Idade: _______ 

 

                         Estado Civil:                  Habilitações Literárias:   

                          Solteiro/a □               Analfabeto/a □ 

                          Casado/a ou união de facto □              Escolaridade básica (4º ano / 4ª classe) □ 
                          Divorciado/a □              Escolaridade obrigatória (9ºano) □ 

                          Viúvo/a □              Ensino secundário (12º ano) □ 

              Curso Técnico □ 

              Licenciatura □ 
             Pós-graduação □ 

   

 
 ESCALA DE SOLIDÃO DA UCLA 

 (Russell, D. W., 1988; tradução portuguesa de Neto, F., 1989) 

 

Por favor, leia cada uma das frases e, em seguida, desenhe um círculo à volta de um dos números de 
cada linha, para indicar se a frase corresponde ao não, em diferentes graus, àquilo que pensa e sente. 

Não existem respostas certas ou erradas. 

Algumas das afirmações podem parecer iguais. Mas cada uma é diferente e deve ser classificada por si 

própria. 

  Nunca Raramente Algumas 

vezes 

Muitas 

vezes 

1 Sinto-me em sintonia com as pessoas que 

estão à minha volta. 

4 3 2 1 

2 Sinto falta de camaradagem. 1 2 3 4 

3 Não há ninguém a quem possa recorrer. 1 2 3 4 

4 Sinto que faço parte de um grupo de 

amigos. 

4 3 2 1 

5 Tenho muito em comum com as pessoas 

que me rodeiam. 

4 3 2 1 

6 Já não sinto mais intimidade com ninguém. 1 2 3 4 

7 Os meus interesses e ideias não são 
partilhados por aqueles que me rodeiam. 

1 2 3 4 

8 Sou uma pessoa voltada para fora. 4 3 2 1 

9 Há pessoas a quem me sinto chegado. 4 3 2 1 

10 Sinto-me excluído/a.  1 2 3 4 

11 Ninguém me conhece realmente bem.  1 2 3 4 

12 Sinto-me isolado/a dos outros. 1 2 3 4 

13 Consigo encontrar camaradagem quando 

quero. 

4 3 2 1 

14 Há pessoas que me compreendem 
realmente. 

4 3 2 1 

15 Sou infeliz por ser tão retraído/a. 1 2 3 4 

16 As pessoas estão à minha volta, mas não 

estão comigo. 

1 2 3 4 

17 Há pessoas com quem consigo falar.  4 3 2 1 

18 Há pessoas a quem posso recorrer. 4 3 2 1 
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