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RESUMO 

O objeto principal que norteia este estudo centra-se no idoso dependente 

institucionalizado e no processo de envelhecimento. Os objetivos específicos 

enquadram-se em três variáveis e estão estruturadas em três momentos principais: 

avaliação do domínio cognitivo, intervenção e nova avaliação; avaliação do estado 

depressivo, intervenção e nova avaliação e avaliação do nível do grau de dependência, 

intervenção e nova avaliação. Como instrumentos de avaliação, aplicou-se um 

questionário de autoavaliação, constituído por perguntas abertas e fechadas e três 

escalas de acordo com as três variáveis em estudo. Cognição: “Mini Mental State 

Examination”; Depressão: “Escala de Depressão Geriátrica” e Nível do Grau de 

Dependência: “Índice de Barthel”. Os resultados demonstram que as aplicações dos 

programas de intervenção revelam-se fatores de proteção e prevenção que atenuam o 

impacto resultante da institucionalização do idoso. Discute-se a importância do efeito 

dos referidos programas e das psicoterapias aplicadas subjacentes e conclui-se que estes 

se revelam condições essenciais não só para a manutenção e melhoria significativa dos 

domínios em estudo como também podem exercer um efeito preventivo na 

manifestação de défices cognitivos, estados depressivos e nível do grau de dependência.  

  

Palavras-chave: idoso, envelhecimento, instituição, institucionalização.  
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ABSTRACT 

The main object that guides this study focuses on the dependent elderly and 

institutionalized in the aging process through a methodological approach of qualitative 

type. The specific objectives fall into three variables and are structured into three main 

stages: assessment of the cognitive domain, intervention and reassessment; assessment 

of the depressive state intervention and further evaluation and assessment of the level of 

the degree of dependence, intervention and reassessment. As assessment tools were 

applied three scales according to the three variables. Cognition: "Mini-Mental State 

Examination"; Depression: "Geriatric Depression Scale" Level and Degree of 

Dependency, "Barthel Index". The results demonstrate that the application of 

intervention programs show up prevention and protective factors that mitigate the 

impact of the institutionalization of the elderly. It discusses the importance of the effect 

of such programs and psychotherapy applied underlying and concludes that these 

conditions are revealed not only essential for the maintenance and improvement of the 

domain under study but also may exert a preventive effect on the manifestation of 

cognitive deficits, depressive states and level and the degree of dependence. 

 

 Keywords: aged, aging, institution, institutionalization. 

 

 

 

 

 



Parte I 

Introdução 

A presente dissertação, apresentada no âmbito do 2º Ciclo de Estudos em 

Psicologia / Especialização em Psicologia da Educação, da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro (UTAD), tem como base de investigação a Psicologia do 

Envelhecimento como ramo da Gerontologia. 

Deste modo, o objeto de estudo incide sobre o idoso institucionalizado, a 

instituição de alojamento, e as necessidades julgadas mais pertinentes, vivenciadas em 

contexto de institucionalização e que se refletem, direta ou indiretamente no idoso. 

 

1. Objeto de Estudo 

O objeto de estudo da presente investigação e relativamente à I parte, centra-se, 

como já referido, sobretudo no idoso institucionalizado. O objetivo proposto consiste 

em realizar uma investigação teórica em torno das consequências que acarreta o 

processo de envelhecimento e da institucionalização das pessoas idosas. A razão de ser 

para a escolha do tema assenta na necessidade em aprofundar o estudo de uma realidade 

concreta e contemporânea, que é a institucionalização, e perceber os fenómenos que se 

manifestam nos idosos a partir deste processo e quais as consequências que lhe estão 

subjacentes.  

Alguns autores que se debruçam sobre o processo de envelhecimento, referem 

que o desenvolvimento físico e mental durante este período pode ser diferente das fases 

anteriores do ciclo de vida. James e Wink (2006) referem, por exemplo, que pode ser 

menos linear, mais difícil de observar, mais complexo e paradoxal.  

Têm surgido diversas abordagens sobre o processo de envelhecimento (Paul e 

Fonseca, 2005; Brown e Lewis, 2003; Lima, 2004; cit. por Rebelo, 2007), porem, 
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independentemente dessas abordagens, as representações sociais sobre o 

envelhecimento estão, na sua maioria, conotadas por atribuições negativas, nas quais o 

idoso surge relacionado com adjetivos como frágil, dependente, pobre, assexuado, 

infantil, esquecido e associado a doença, senilidade, demência, pobreza, fealdade entre 

outras ideias estereotipadas.     

Pretende-se assim, elaborar um método de estudo que, para além de abordar a 

temática do idoso institucionalizado, do processo de envelhecimento e das 

psicopatologias que lhe estão associadas e que maior relevância adquirem nesta fase do 

ciclo de vida, seja também uma ajuda significativa não só para os profissionais de 

Psicologia mas também para todos os cuidadores que direta ou indiretamente lidam 

diariamente com este problema. 

Deste modo, a questão central que orientou este método de estudo diz respeito 

ao idoso dependente institucionalizado e a três variáveis que se verificou estarem 

significativamente fragilizadas e estreitamente associadas: domínio cognitivo, estados 

depressivos e nível do grau de dependência.  

 

1.1. Pertinência do Estudo 

 A justificação da escolha desta temática, como que dispensaria qualquer 

justificação tal é a evidência da relevância que as problemáticas do envelhecimento e de 

todo o seu contexto (instituição, família, cuidadores e cuidados, sociedade e 

psicopatologias associadas) apresentam.  

 Relativamente às dimensões do idoso e do envelhecimento, porque na verdade, se 

elas assumem já hoje um estatuto de problema social, com entrada, portanto, na agenda 

das sociedades atuais, o estádio do conhecimento, e sobretudo do debate, do 

reconhecimento e respostas sociais requeridas, é ainda manifestamente insufuciente, 
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quer no mundo em geral quer em específico no nosso país. A preocupação com o 

envelhecimento da população é uma realidade recente em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. Devido à melhoria das condições de saúde de vida, o envelhecimento 

constitui uma conquista do ser humano sobre a própria vida. Esta conquista, representa 

um enorme desafio para o qual as sociedades contemporâneas e futuras terão de 

encontrar respostas eticamente responsáveis, bem como a necessidade de inúmeros 

ajustes sociais e económicos.  

Quanto à dimensão do idoso dependente institucionalizado, porque a componente 

humana da relação entre o dependente idoso e a instituição que o acolhe (cuidador 

principal), adquire uma relevância muito significativa que, segundo Imaginário (2008), 

está sujeita a um contexto cultural, conferindo ao núcleo familiar e aos vizinhos o dever 

de uma solidariedade interveniente que se aproxima da fraternidade no sentido judaico-

cristão do termo. 

Decorrente do aumento da esperança de vida surgem idosos com idades cada vez 

mais avançadas e, consequentemente, mais dependentes, constatando-se que o número 

de idosos dependentes tem criado inúmeros problemas sociais, políticos e económicos; 

significando maiores custos médico-sociais, maiores necessidades de suporte quer 

familiar e comunitário, quer institucional, maior probabilidade de cuidados de longa 

duração, a maior prevalência de doenças crónico-degenerativas, conduzindo assim, a 

uma maior solicitação de apoios formais e informais (Imaginário 2008). 

Nesta vivência em sociedade, constata-se que existe o medo de envelhecer. Não é 

raro, vermos em títulos de jornais, frases como “envelhecimento uma ameaça global”. 

Como refere Moura, Fragoso & cols (2012, p. 166), “ameaça de quê e para quem?”. A 

inferência deste preconceito poderá induzir nos jovens e não só, a certeza dessa 

sentença. 
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Projeções do Instituto Nacional de Estatística – INE, (2009) – 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. Neste cenário, as projeções revelam que o número de 

idosos, com mais de 65 anos, atingirá, em Portugal, a marca de 2,95 milhões em 2050, 

mais um milhão do que em 2005 (1,78 milhões) e 2006 (1,82 milhões). Na Europa 

prevê-se que em 2030 a população idosa representará 34,7 milhões.   

 O crescimento populacional das pessoas idosas tem trazido consigo um progresso 

bastante significativo na compreensão das necessidades do idoso, revendo o processo de 

envelhecimento em si e desenvolvendo equipamentos profissionais, cuja missão é 

proporcionar bem-estar físico e psicológico a todos os idosos. 

Se é certo que a expansão das instituições ou Lar de Idosos, veio permitir um maior 

acompanhamento permanente a esta população e aos seus cuidadores diretos uma 

diminuição de sobrecarga no ato de cuidar, também é verdade que associadas à 

institucionalização estão diversas psicopatologias.   

De acordo com Figueiredo (2007), um fenómeno ainda mais recente mas 

diretamente ligado ao aumento do número de idosos, é o aumento da esperança de vida 

dos mais idosos e que se fixa nos 75 anos ou mais. Esta conquista na longevidade, se 

por um lado, figura como uma das grandes conquistas da humanidade, aumentando o 

tempo para o desenvolvimento do ciclo de vida do individuo, por outro lado, aumenta 

significativamente a preocupação devido à vulnerabilidade ao risco de patologias 

crónicas e incapacitantes (doença de alzheimer e Parkinson, acidentes vasculares- 

cerebrais). Também as psicopatologias associadas ao processo normal de 

envelhecimento (domínio cognitivo, estados depressivos e nível do grau de 

dependência, entre outras), em contexto de institucionalização, poderão limitar e até 
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diminuir o nível do grau de autonomia do idoso e aumentar a predisposição para estados 

depressivos, influenciando o seu bem-estar físico e psicológico, afetando, deste modo, a 

sua qualidade de vida.  

Esta constatação, do aumento do ciclo de vida, na sociedade atual, coloca novos e 

diferentes desafios, dos quais se destacam no presente trabalho, o envelhecimento 

saudável e ativo (saúde), a institucionalização do idoso, a sua autonomia, a promoção 

cognitiva e a pré-disposição a estados depressivos. Ao nível da saúde, porque esta 

estabelece um recurso adaptativo e essencial para o idoso ter um envelhecimento 

normal,
 

isto é, aquele envelhecimento cujas alterações biológicas universais que 

ocorrem com a idade não são afetadas pela doença e pelas influências ambientais 

(WHO, 2001/2002), e ao nível da institucionalização, porque o avançar da idade implica 

um maior risco de dependência e de doença e consequentemente poderá aumentar a 

probabilidade de institucionalização. 

 

2. Envelhecimento  

“Envelhecer parece ser a única maneira 

que temos de viver uma vida longa”. 

Daniel François Esprit Auber (Compositor) 

 

 Durante séculos, o estudo da longevidade e do envelhecimento em seres vivos foi 

relegado a um papel meramente acessório nas diferentes disciplinas da biologia. Até então, 

estudos sobre as mudanças nas propriedades morfofuncionais de indivíduos ou populações 

com o passar do tempo constituíam pouco mais do que uma curiosidade, explorada mais 

por diletantismo do que por qualquer outra razão (Freitas, Py, Cansado, Doll & Gorzoni, 

2006). O seculo XX viria a mudar esse cenário completamente por dois motivos: primeiro, 

nunca em toda a história da humanidade populações apresentaram expectativas de vida tão 
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altas, fruto, sobretudo, da implantação de políticas de saúde pública e da medicina 

preventiva; segundo, coincidentemente, nunca, em toda a história da biologia, o 

instrumental para pesquisa foi tão avançado, permitindo aos investigadores níveis de 

abordagem até então inacessíveis. Podemos referir como exemplo o caso da biologia 

molecular. Esses foram os principais fatores que impulsionaram o desenvolvimento da 

chamada biologia do envelhecimento, que inicialmente faz apenas uma abordagem sob o 

ponto de vista fisiológico e, mais tarde, bioquímico e genético (hereditariedade da 

longevidade). 

 Dada a variedade de abordagens aos temas do envelhecimento e longevidade, a 

pesquisa biogerontológica enfrenta a dificuldade em estabelecer convenções a respeito da 

terminologia empregada por diferentes autores. Contudo, e apesar de não estar estabelecido 

oficialmente, o termo envelhecimento é frequentemente empregado para descrever as 

mudanças morfofuncionais ao longo da vida que ocorrem após a maturação sexual e que, 

progressivamente, comprometem a capacidade de resposta dos sujeitos ao stress ambiental 

e à manutenção da homeostasia. Porem, diversos investigadores define envelhecimento 

como “o que acontece com um organismo com o passar do tempo” (Freitas et al., 2006, p. 

13). Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, (2012) – entende-se por 

envelhecimento “as alterações fisiológicas que ocorrem ao longo do tempo em 

organismos multicelulares”. Os especialistas em Gerontologia, segundo Paul e Ribeiro 

(2012, p.xvii), definem o envelhecimento como “um processo que ocorre ao longo do 

tempo”, analisam o modo como os indivíduos crescem e envelhecem nos seus aspetos 

biológicos, psicológicos e sociais da senescência, conceptualizam a idade enquanto modelo 

de comportamento social e analisam os problemas funcionais dos idosos em termos de 

incapacidades e dificuldades para levarem uma vida independente.  
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 O envelhecimento, não é, então, apenas o somatório de patologias agregadas e de 

danos induzidos por doenças. Inversamente, nem todas as mudanças da estrutura e funções 

dependentes da idade podem ser consideradas alterações fundamentalmente ligadas à idade 

por si só. Num esforço conjunto de vários investigadores para agregar rigor dentro de uma 

definição operacional, foi proposto, de acordo com Freitas et al. (2006), que as mudanças 

fundamentais relacionadas com a idade devem obedecer a quatro condições: 1) “devem ser 

deletérias”, ou seja, devem reduzir a funcionalidade; 2) “devem ser progressivas”, isto é, 

devem-se estabelecer gradualmente; 3) “devem ser intrínsecas, isto é, não devem ser o 

resultado de um componente ambiental modificável”, torna-se pertinente referir aqui, que 

o contexto ambiental tem forte influência sobre o aparecimento e a velocidade dessas 

mudanças, apesar de não ser a sua causa; 4) “devem ser universais”, ou seja, todos os 

membros de uma espécie deveriam mostrar tais mudanças graduais com o avanço da idade. 

Estas premissas, estabelecidas por Strehler em 1959 (cit. por Freitas et al. 2006), 

continuam aceites por grande parte dos investigadores na área da biogerontologia até hoje. 

Pelos motivos apresentados, surge o termo senescência para descrever as mudanças que 

ocorrem num organismo, relacionadas com a idade, afetando adversamente a sua vitalidade 

e funções, porém, mais significativamente, aumentando a taxa de mortalidade em função 

do tempo. Senilidade seria “o estágio final da senescência, quando o risco de mortalidade 

ronda os 100%” (Freitas et al., 2006).   

No campo do estudo do envelhecimento, movem-se, assim, vários profissionais que 

necessitam de saberes oriundos da Saúde, da Psicologia e das Ciências Sociais, para apenas 

citar as grandes áreas-chave do saber sobre esta temática, implicando estudos que 

requerem conhecimentos multidisciplinares numa concentração das várias ciências, 

ocorram eles no plano de uma formação académica de base ou altamente especializada.  



 

8 

 

Nesse sentido, o envelhecimento processa-se no decorrer do ciclo vital e ninguém 

fica velho de um momento para o outro e apenas as alterações progressivas das 

características físicas e mentais do ser humano são indicadores de velhice. Daqui, emergem 

algumas insuficiências associadas à utilização da idade cronológica como medida para 

definir o envelhecimento. É prática comum considerar as pessoas idosas como homens e 

mulheres com idade igual ou superior a 65 anos, pelo que a idade da reforma constitui uma 

referência para a velhice, ainda que de uma maneira inconstante, em função da profissão, 

país, sistema social, cultura, entre outros (Spar & La Rue, 2005). A OMS classifica como 

idoso a pessoa com mais de 65 anos de idade em países desenvolvidos e com mais de 60 

anos em países em desenvolvimento. Também Paul e Fonseca (2005) referem que, apesar 

de ser vulgarmente utilizado, o critério da idade (65 anos) deixou de constituir uma norma 

rigorosa para o princípio da velhice, privilegiando-se a existência de várias idades 

passíveis de transição entre a idade adulta e a velhice. Segundo o Instituto Nacional de 

Estatística – INE, (2011) – em Portugal, consideram-se pessoas idosas os homens e as 

mulheres com idade igual ou superior a 65 anos, por ser esta a idade associada à reforma. 

Quanto às designações, são utilizadas indiferentemente, pessoas idosas ou com 65 e mais 

anos, dado não existir nenhuma norma específica a nível nacional. No presente método de 

estudo, consideramos o limite de 65 anos ou mais para nos referirmos à pessoa idosa. 

 Torna-se, deste modo, necessário adaptar a idade da reforma do idoso ao 

prolongamento da vida, para que esta se desenvolva de uma forma saudável dos sujeitos 

idosos, adaptando os postos de trabalho, modificando regras e práticas em matéria de 

emprego, assegurar modalidades de trabalho mais flexíveis, incluindo a passagem gradual 

para a reforma, maximizar as potencialidades dos idosos, melhorar os ambientes de 

trabalho para tornar uma vida ativa mais longa e, entre outros, eliminar atitudes e práticas 

de descriminação para com o sujeito que envelheceu. 
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 Esta ideia é também reforçada pela Direção Geral de Saúde – DGS – (2004), que no 

seu Programa Nacional para a Saúde de Pessoas Idosas, defende que a promoção de um 

envelhecimento saudável abrange múltiplas áreas, particularmente a área da saúde, da 

educação, da segurança social e do trabalho, aspetos económicos, a justiça, o planeamento 

e desenvolvimento rural e urbano, a habitação, os transportes, o turismo, as novas 

tecnologias, a cultura e os valores que cada sociedade defende e que cada cidadão tem 

como seus. A DGS continua, na sua fundamentação, referindo que só assim – como 

processo de mudança progressivo de estrutura biológica, psicológica e social dos 

indivíduos, iniciando-se mesmo antes do nascimento e com desenvolvimento ao longo da 

vida – é que o envelhecimento humano pode ser definido e compreendido. 

Neste contexto, a DGS (2004) refere que relativamente à organização e 

funcionamento dos serviços de saúde não estão, de todo, adaptados às reais necessidades 

dos idosos e ao aumento da longevidade, enfatizando o facto de Portugal ser o país da EU 

onde se verifica o maior índice de mortalidade de homens e mulheres acima dos 65 anos de 

idade (Tabela 1). Numa população idosa residente, estimada em 1.709.099 pessoas, que 

representa 16,5% da população e que geograficamente está caracterizada por um maior 

envelhecimento do interior face ao litoral, sendo que a esperança de vida à nascença, em 

Portugal, é de 80,3 anos para o género feminino e de 73,5 anos para o género masculino. 

Todas estas situações, suscetíveis de prevenção, levaram a DGS à implementação 

do “Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas”, aprovado pelo Ministério da 

Saúde como parte integrante do Plano Nacional de Saúde 2004/2010 e objetivando a 

manutenção da autonomia, independência, qualidade de vida e recuperação global das 

pessoas idosas, privilegiando o seu contexto natural de vida, enfatizando um 

acompanhamento multidisciplinar dos serviços de saúde, em estreita colaboração com a 
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Rede de Cuidados Continuados de Saúde, criada pela Lei nº 281/2003 de 8 de Novembro 

(Ministério da Saúde, 2003). 

Causa de morte  

(por 100.000 habitantes) 

Homens Mulheres 

1996 1999 1996 1999 

Doenças do Aparelho 

Circulatório 

2.851,3 2.585,2 2.629,5 2.390,7 

Tumores Malignos 1.330,1 1.373,9 675,8 674,8 

Sinais, sintomas e afeções mal 

definidas 

695,8 658,3 662,9 658,3 

Doenças do Aparelho 

Respiratório 

688,6 885,4 386,3 507,2 

Doenças do Aparelho Digestivo 284,5 249,0 145,1 137,3 

Causas Externas  189,3 179,8 84,5 81,2 

Total  6.543,8 6.524,3 5.004,8 4.938,5 

 

Tabela 1- Mortalidade acima dos 65 anos de idade 

Fonte - Adaptado de DGS (2004). 

 

 Moura e cols. (2012), referem o envelhecimento humano como algo único, próprio, 

complexo, dependente de condicionantes biológicas e acontecimentos sociais intrínsecos. 

Enfatizando-se a maneira como o idoso viveu e como se adaptou, ou não, aos vários 

contextos vivenciados durante o ciclo de vida, estas temáticas têm conduzido questões 

ímpares à reflexão, nomeadamente o confronto entre viver mais e a qualidade de viver.  

 Então, com base nesta fundamentação, podemos inferir que o processo de 

envelhecimento é demarcado por várias etapas que se concretizam no decorrer da vida. 

Desde a sua conceção, o organismo humano passa por diferentes fases para a sua evolução. 

Após o nascimento, a criança desenvolve-se, atinge a puberdade, posteriormente a 
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maturidade, chegando ao envelhecimento. Neste pressuposto, a velhice não é um 

problema, mas antes uma parte natural do ciclo de vida, tornando-se desejável que 

constitua uma oportunidade para se viver de forma saudável e autónoma o mais tempo 

possível. 

 A bibliografia consultada para esta dissertação, confirma aquilo que é defendido por 

vários autores, ou seja, o processo de envelhecer difere de sujeito para sujeito e nem sequer 

todos vivem as mesmas experiencias. Diferentes fatores influenciam a maneira de 

envelhecer e a maneira como este é compreendido. A perceção do idoso sobre como se 

sente na sua velhice poderá variar de acordo com o grupo cultural em que se encontra 

inserido. 

   De acordo com Moura (2006), a última metade do século XX caracterizou-se por 

um imutável processo de mudança demográfica em que as variações populacionais, das 

quais se destacam o envelhecimento da população, têm trazido à sociedade contemporânea, 

profundas alterações, não apenas no campo económico mas também social. Esta transição 

demográfica demarca, portanto, o declínio progressivo das taxas de mortalidade (aumento 

da esperança de vida) e o declínio das taxas de natalidade. Se transportarmos esta transição 

para a disposição da pirâmide etária, no que se refere à população portuguesa, ela mostra-

nos na perfeição a existência de um duplo envelhecimento: “o envelhecimento na base 

(diminuição dos jovens na sociedade), e o envelhecimento no topo (aumento dos idosos na 

sociedade) ”, (Moura, 2006, p.27).  

  Também Paul e Ribeiro (2012) confirmam que Portugal não é alheio a nenhum 

destes fenómenos que mais cedo ou mais tarde têm percorrido todo o mundo ocidental 

onde prevalece uma noção intuitiva, generalizada, do envelhecimento gradual da 

população. Mas há dados demográficos objetivos, muito significativos e uteis para 

corroborar de uma maneira clara esse envelhecimento. Os demógrafos costumam empregar 
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4 índices como a idade mediana, a proporção de indivíduos idosos (com 65 anos ou mais), 

a proporção de crianças até aos 14 anos e a taxa de idosos/jovens para medição da 

população envelhecida. Em Portugal todos eles se alteraram substancialmente ao longo das 

últimas décadas e sempre no mesmo sentido.  

 Projeções da OMS (2011) mostram que esta tendência se manterá (Gráfico 1). 

 

  

  

 

 

 

Gráfico 1- Idade média e proporção em percentagem de segmentos da população portuguesa desde 1950 e 

projeção até 2020. Fonte - OMS (2011) 

 

 Note-se que desde 1950, e projetando a estimativa para 2020, a idade média da 

população cresce gradualmente, o número de crianças até aos 14 anos diminui 

consideravelmente a partir de 1980, ao passo que a população maior de 65 anos vai 

crescendo e já ultrapassou o segmento da população até aos 14 anos. O gráfico 1 é ainda 

ilustrativo do crescimento gradual de uma população ainda mais envelhecida com 80 e 

mais anos, que continuará a crescer ao longo deste século.  

 Neste contexto, o INE (2002), refere que em Portugal, entre 1960 e 2001, o 

fenómeno do envelhecimento demográfico traduziu-se por um aumento de 140% da 

população com 65 e mais anos. Refere ainda que a proporção da população idosa que 

representava 8,0% do total da população em 1960, mais do que duplicou em quatro 

décadas, passando para 16,4% em 2001, enquanto o índice de envelhecimento (relação 

entre a população idosa e população jovem) registou um aumento brutal de 27,3 em 
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1960 para 102,2 em 2001, o que quer dizer que há hoje em Portugal mais velhos do que 

crianças (gráfico 2).   

 

 

  

 

 

 

 

    
Gráfico 2- Evolução da proporção da população jovem e idosa em Portugal (1960/2001) 

Fonte - INE (2002) 

 

 

  Também a II Assembleia Mundial sobre o envelhecimento (2002), efetuada em 

Madrid e realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pelo governo espanhol 

refere que até 2050, o número de idosos do mundo inteiro irá sobrepor-se 

significativamente, pela primeira vez na história da humanidade, ao número de jovens, e 

que grande percentagem desta população concentrar-se-á na Ásia seguindo-se a Europa, 

com uma representação de 24%. 

Muito embora possa ser analisado sob diferentes perspetivas e independentemente 

da multiculturalidade, é um processo normal, universal, gradual e irreversível.  

 Deste modo, o envelhecimento humano não nos parece apenas um problema 

demográfico, é um facto muito mais complexo, envolvendo aspetos políticos, económicos 

e socioculturais que interagem num contexto dinâmico e contínuo com a dimensão 

biológica e o bem-estar psicológico do individuo. A intensidade do envelhecimento, os 

aspetos que envolve, assim como os novos desafios e oportunidades que se deparam a uma 
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sociedade cada vez mais constituída por pessoas mais velhas, fazem com que este tema 

seja sempre atual exigindo uma análise multidimensional.   

A confirmá-lo, a II Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento (2002), refere que 

as novas questões ligadas à ancianidade realçam a necessidade da substituição do modelo 

de ciclo de vida tradicional, dividido em três fases bastante distintas: educação, trabalho e 

reforma. A complexidade que envolve o envelhecimento e as pessoas idosas exige, 

segundo a Revista de Estudos Demográficos (2002, p.187) uma “reconceptualização, uma 

reforma da gestão da idade. O conceito de envelhecimento ativo, criado pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), em 1997, que tem por base o princípio de permitir aos idosos 

que permaneçam integrados e motivados na vida laboral e social, parece ser uma solução 

encontrada, tornando-se indispensável difundir e implementar as medidas”,  

 Segundo Sequeira (2010), as alterações demográficas fortaleceram as consciências 

para a necessidade de promoção do envelhecimento saudável durante o maior período de 

tempo possível do ciclo vital, exigindo esforços coletivos e individuais no sentido de 

desenvolver procedimentos direcionados para um envelhecimento ativo – processo de 

otimização das oportunidades para a saúde, participação e segurança, para melhorar a 

qualidade de vida das pessoas que envelhecem (WHO, 2002). Também o Ano Europeu do 

Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações – AEEASG, (2012) – refere a 

possibilidade de envelhecer com saúde e autonomia, continuando a participar plenamente 

na sociedade enquanto cidadão ativo e bem-sucedido, isto é, com qualidade de vida – 

perceção individual da posição na vida, no contexto do sistema cultural e dos valores em 

que as pessoas vivem, e relacionada com os seus objetivos, expetativas, normas e 

preocupações. É um conceito amplo, subjetivo, que inclui de forma complexa a saúde 

física da pessoa, o seu estado psicológico, o nível de independência, as relações sociais, as 
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crenças e convicções pessoais e a sua relação com os aspetos importantes do meio 

ambiente (OMS, 2010). 

   Um envelhecimento bem-sucedido, ativo e com qualidade de vida, está em grande 

parte dependente da saúde, uma vez que existe uma forte correlação entre uma “boa 

saúde” e a autonomia e dependência do idoso (Ministério da Saúde, 2004).  

Daqui, resultam e justificam-se os indicadores de preocupação e adaptação social ao 

fenómeno do envelhecimento tais como: a restruturação dos sistemas de reforma, os 

regimes de segurança social e o aumento das instituições de apoio ao idoso. Nesta 

dimensão tão abrangente, as definições que a literatura nos oferece, nunca serão suficientes 

para dizer, na realidade, o que é ser velho, mas para que a comunicação dos conteúdos que 

se pretendem transmitir fiquem compreensíveis e de fácil interpretação elas são 

necessárias.  

Também Bertelli, Vasconcelos-Raposo, Fernandes & Cruz (2011), enfatizam a ideia 

de que muito embora se verifique um crescimento no número de sujeitos associados ao 

envelhecimento, o que corresponde a um aumento no ciclo de vida, estes factos “não 

parecem ser fenómenos evolucionários recentes”, sendo possível estarem associados às 

vivências, aos conhecimentos armazenados e à sapiência adquirida pelos mais velhos e que 

foi sendo transmitida entre gerações. Os autores referenciados chamam a atenção para o 

facto do grau de influência que porventura poderá existir para a existência de uma seleção 

natural ao longo da história, a sabedoria dos idosos e os próprios cuidados para com os 

idosos, por parte dos cuidadores, familiares ou não, enfatizando para este fim o “ efeito 

Nestor” e que assenta sobretudo na experiência dos mais velhos. 
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2.1. O Processo de Envelhecimento  

          

 “A expansão do envelhecer não é um problema. É sim uma das maiores conquistas  

              da humanidade. O que é necessário é traçarem-se politicas ajustadas para 

                                                                             envelhecer são, autónomo, ativo e, plenamente integrado”.    

(Kofi Anam, 2002)    

 

 O processo de envelhecimento, de acordo com Figueiredo (2007), é um processo 

complexo, não só de evolução biológica (transformações físicas que reduzem a eficiência 

dos sistemas orgânicos e funcionais dos organismos vivos), mas também psicológico 

(personalidade e funcionamento cognitivo) e social (papeis sociais que exigem capacidade 

de adaptação às novas condições de vida) do desenvolvimento do humano. As principais 

investigações sobre o envelhecimento, direcionam-se particularmente no sentido de 

procurar saber quais as modificações associadas a este processo serão típicas ou normais e 

quais serão as atípicas ou patológicas. 

 Quando se pretende estudar os efeitos do envelhecimento sobre os organismos, 

segundo Paul e Ribeiro (2012), o estudo não se pode limitar a uma ou algumas partes 

componentes (por exemplo, apenas a tonicidade muscular ou a função cognitiva). Deve 

procurar-se um estudo cujo efeito seja global, por exemplo a sua sobrevida, que se 

determina medindo a longevidade, por ser esta uma grandeza muito usada pela 

investigação no estudo sobre o processo de envelhecimento e mais fácil de se determinar. 

A necessidade de se empregar um organismo completo para se estudar a sua longevidade 

enfrenta alguns obstáculos. Por exemplo, em mamíferos, como os seres humanos, que 

frequentemente atingem os 100 anos, levaria muito tempo a saber-se dos efeitos de 

determinada ação experimental – provavelmente 2 a 3 gerações de cientistas; nestes casos, 

é mais acessível que se procurem os marcadores biológicos de envelhecimento.   
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 Parece-nos pertinente referenciar e, no que diz respeito ao processo de 

envelhecimento biológico – senescência – a distinção estabelecida por Spar & La Rue 

(2005), em envelhecimento primário ou normal (limite intrínseco de longevidade celular, 

possivelmente pré-estabelecido geneticamente) e envelhecimento secundário 

(envelhecimento patológico que advém dos efeitos acumulados das agressões ambientais, 

traumatismos e doenças ocorridos durante o ciclo de vida). Alguns autores dizem que 

envelhecimento é tudo o que acontece com o passar do tempo após se atingir a vida adulta 

e usam o termo senescência para referir a diminuição da capacidade funcional dos 

organismos. Nem todos assim o entendem, até porque alguns reservam a designação 

senescência para um estádio funcional das células (Paul & Ribeiro, 2012). Uma vez que os 

organismos envelhecem, e como eles são feitos de células, é natural que se questione se há 

envelhecimento e redução da capacidade funcional das células que os compõem. Ou seja, 

haverá sinais de envelhecimento celular (senescência celular) ou até molecular? De facto, 

estes autores referem a existência de anomalias estruturais e funcionais “in vivo e in vitro” 

entendidas como consequência do envelhecimento.  

 O modelo de senescência celular in vitro, foi estabelecido por Leonard Hayflick 

(1961, cit. por Paul e Ribeiro 2012), durante um processo de investigação sobre a infeção 

vírica de fibroblastos humanos fetais em cultura, observando que após 50 duplicações, as 

células paravam de se multiplicar e deixavam de responder aos estímulos para esse efeito. 

À condição observada deu o nome de “senescência replicativa” e atendendo à perda 

funcional (cessação da replicação, entre outras), considerou-se que as células estavam 

envelhecidas, senescentes. Além da cessação da replicação, e comparativamente com as 

células jovens, as células em senescência replicativa ficavam maiores, perdiam a 

configuração fusiforme, sintetizavam menos proteínas, acumulavam produtos inertes do 



 

18 

 

metabolismo e reparavam pior as lesões no seu ácido desoxirribonucleico – ADN, (Figura 

1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Células jovens (esquerda) e células em senescência replicativa (direita) 

Fonte - Paul e Ribeiro (2012) 

 

 

 Em conjunto, todas estas manifestações indicativas de perda funcional sustentaram 

o conceito de envelhecimento funcional. 

 Não é fácil objetivar a capacidade funcional, mas é fácil definir a longevidade pelo 

momento da morte. Por outro lado, é intuitivo que à medida que a longevidade aumenta, a 

probabilidade de morrer aumenta também. Por isso, a longevidade foi o primeiro dado 

biológico a ser estudado de forma objetiva e diretamente relacionado com o próprio 

envelhecimento. Todas as espécies envelhecem e sofrem alterações notáveis desde que 

nascem até que morrem. Os investigadores desenvolveram teorias (ver à frente) na 

tentativa de explicar a razão pela qual as pessoas envelhecem, embora nenhuma delas 

tenha sido comprovada. Em última instância, podem ser extraídas de cada teoria 

explicações sobre a razão pela qual as pessoas envelhecem e morrem. 

 Quando se fala em processo de envelhecimento e sendo ele próprio um processo 

complexo, que resulta da interação entre fatores biológicos – vulnerabilidade crescente e 

de uma maior probabilidade de morrer – senescência; psicológicos – definido pela auto-

regulação do sujeito no campo de forças, pelo tomar de decisões e opções, adaptando-se ao 

processo de senescência; e o social – que diz respeito aos papéis sociais ajustados às 

expectativas da sociedade para os idosos, é importante referir que o próprio processo de 
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envelhecimento se subdivide, de acordo com Figueiredo (2007) e Sequeira (2010), em três 

categorias, a saber: envelhecimento biológico, psicológico e social. Esta constatação 

originou o desenvolvimento de muitas descrições de envelhecimento biológico que, apesar 

de discordarem na orientação teórica subjacente, abraçam a ideia de perda de 

funcionalidade progressiva com a idade, com o consequente aumento de perda de 

suscetibilidade e ocorrência de doenças, aumentado a probabilidade de morte.  

 Da interação entre os fatores genéticos (genoma) – código genético que possui 

toda a informação hereditária de um organismo e que está codificada no seu ADN – e os 

fatores estocásticos – fatores ambientais, extrínsecos ao individuo, regidos pela 

imprevisibilidade e por isso aleatórios – resulta a maior ou menor celeridade de 

envelhecimento do organismo. Desta interação e dependendo do grau de adaptação do 

organismo (reduzida) e/ou da intensidade dos fatores estocásticos (exagerada), poderá 

ocorrer, como resultado, um desequilíbrio excessivo que aumentará a suscetibilidade para 

acumular lesões e défices celulares, manifestando-se no fenómeno de envelhecimento 

celular, tecidular e orgânico (Mota, Figueiredo & Duarte, 2004). 

  

2.1.1. Teorias Explicativas  

  A curiosidade que este problema tem despertado no campo da investigação em 

envelhecimento tem sido de tal maneira explorada que Medvedev, gerontólogo russo (cit. 

por Mota, Figueiredo e Duarte 2004), inventariou em 2000, mais de trezentas teorias desde 

o seculo XVIII. É demasiado evidente que algumas destas teorias se sobrepõem e muitas 

delas estão hoje obsoletas e as demais ainda demasiado numerosas para que seja possível 

descrevê-las particularmente.  

 As teorias na área do envelhecimento, como em todas as outras, servem para 

explicar e sistematizar os fenómenos que observamos e levantar hipóteses ou fundamentar 



 

20 

 

intervenções, daí o seu carater essencial para o desenvolvimento científico. Como já 

referimos, existem diversos modos de classificar e organizar as diferentes teorias do 

envelhecimento. Hart e Turturro (1983) sugeriram a adoção de uma escala crescente de 

abrangência: teorias de base celular, teorias baseadas em órgãos e sistemas, teorias 

populacionais e, por fim, teorias integrativas. Hayflick (1985, cit. por Freitas, Py, Cançado, 

Doll & Gonzoni, 2006), optou por uma escala mais restrita: teorias fundamentadas em 

órgãos, de base fisiológica e de base genómica. Finch em 1990, e segundo a mesma autora, 

divide as teorias sobre o envelhecimento em dois grandes grupos: evolutivas e não-

evolutivas. As evolutivas centravam-se na justificação do papel da senescência através dos 

grupos filogenéticos, enquanto as não-evolutivas concentrariam a sua atenção nos 

mecanismos celulares, fisiológicos e ambientais que atuam sobre o processo.  

 Numa revisão sobre o assunto em 1998, (Arking, cit. por Freitas et al., 2006) 

sugeriu o emprego de uma classificação dual, segundo a qual se deve considerar se a teoria 

proposta sugere que os efeitos por ela descritos são exercidos em todas as células ou na 

maioria delas, constituindo o ramo das teorias intracelulares, ou se os mesmos são 

exercidos principalmente sobre componentes estruturais ou sobre mecanismos reguladores, 

interligando grupos de diferentes células (teorias intercelulares). Dentro dessa mesma 

perspetiva, deve-se levar em conta, também, se os efeitos postulados por cada teoria 

acontecem acidentalmente (teorias estocásticas) ou como resultado das cascatas de 

retroalimentação hierárquicas características das espécies (teorias sistémicas). Deste modo, 

uma teoria pode ser simultaneamente intracelular e estocástica, ou intercelular e sistémica 

e vice-versa. O ponto de vista evolutivo não consistiria num conjunto de teorias à parte, 

fazendo parte de cada teoria individual em função da sua abrangência. 

 Apesar das dificuldades em classificar as teorias do envelhecimento, o mérito maior 

da classificação de Arking é oferecer um painel analítico que permita o desenvolvimento 
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de uma discussão linear simples, adiando a integração dos tópicos até ao final. Essa 

integração envolve o conceito de que o organismo vivo é normalmente mantido por uma 

rede de processos que operam paralelamente e uns com os outros, constituindo-se num 

sistema homeostático. Portanto, neste trabalho e, devido à complexidade na otimização das 

diversas teorias, optamos pela sistematização de Arking para apresentar os fundamentos 

das teorias que procuram explicar o fenómeno do envelhecimento biológico. Mais adiante, 

será feita também uma breve síntese das teorias do envelhecimento psicológico.  

 Também Mota et al. (2004), defendem que as teorias biológicas podem ser 

operacionalmente classificadas em três categorias gerais: Teorias Genético-

desenvolvimentistas, Teorias Estocásticas, Teorias Sistêmicas e teorias Psicológicas. 

 

 Teorias Genético-desenvolvimentistas 

  

 ○ Teoria da Velocidade da Vida 

 Advoga que a longevidade é inversamente proporcional à taxa metabólica, isto é, as 

características genéticas de cada espécie de mamíferos determinariam a sua taxa 

metabólica e, deste modo, a sua maior ou menor longevidade comparativamente às outras 

espécies. 

 

 ○ Teoria do Envelhecimento Celular 

 Os esforços, por parte da investigação, para compreender o papel da célula no 

processo de envelhecimento explora a existência de um potencial limitado (como já 

referido anteriormente) da capacidade de duplicação das células somáticas nos animais 

superiores. A comprovação de que as células somáticas que integram um organismo têm 

uma capacidade limitada de se duplicarem, que é programada geneticamente e que varia 

com a longevidade da espécie, impulsionou a investigação científica para a pesquisa dos 
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genes responsáveis pelo fenómeno de envelhecimento, também conhecidos como 

“gerontógenes”. 

 

 ○ Teoria dos Telómeros 

 Os telómeros são como que longas fitas repetitivas de ADN que se encurtam cada 

vez que a célula se divide. Quando os telómeros se tornam muito curtos, a vida da célula 

chega ao fim, ou seja, não se divide mais, um estado conhecido como “envelhecimento 

replicativo”. Esta teoria do envelhecimento sustenta, portanto, que à média que as células 

do corpo de uma pessoa começam a atingir esse limite imposto pelos telómeros, a falta de 

vitalidade de novas células causam os sinais típicos do envelhecimento: pele enrugada, 

órgãos que param de funcionar, sistema imunológico fraco, etc. Se a perda dos telómeros 

causa ou não o envelhecimento, Mota et al. (2004), referem que permanece uma questão 

controversa. O facto de que telómeros cada vez mais curtos andam lado a lado com o 

envelhecimento é bem fundamentado. 

 

 ○ Teoria da Mutagénese Intrínseca 

 Esta teoria considera que a longevidade das diferentes espécies animais difere 

devido à sua constituição genética específica, que regula a fidelidade do seu material 

genético e a sua replicação. Assim, a longevidade depende do menor número de erros na 

duplicação do seu ADN celular e da capacidade das respetivas enzimas reparadoras do 

ADN (Kirkwood, 2005). Deste modo, o maior ou menor tempo de vida das diferentes 

espécies animais estaria associado a uma maior ou menor acumulação de mutações nas 

respetivas células somáticas. Quando esta acumulação impossibilitasse a manutenção da 

fidelidade e replicação do material genético, a célula começaria a evidenciar um fenótipo 

de envelhecimento e consequentemente perda de funcionalidade. 
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○ Teoria Neuro-endócrina 

 Uma das teorias genéticas do envelhecimento mais relevantes refere que a 

diminuição funcional dos neurónios e das hormonas está relacionada com o 

envelhecimento. Segundo os seus defensores, o nível do envelhecimento é o resultado do 

declínio funcional de diversas hormonas do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, que 

controlam o sistema reprodutor, o metabolismo e outros aspetos do funcionamento do 

organismo (Kirkwood, 2005). 

 

 ○ Teoria Imunológica 

 Por último, esta teoria aborda as alterações nas respostas imunológicas associadas ao 

fator idade. Walford (1983) desenvolveu esta teoria com base nas seguintes observações: 

por um lado a capacidade funcional do sistema imunitário diminui com a idade como é 

evidente pela diminuição das células T e também pela diminuição das respostas às doenças 

infecciosas. Deste modo, o envelhecimento está associado a alterações na capacidade de 

resposta imunológica, que podem representar um processo patológico inicial que contribui 

para a acumulação de lesões celulares e consequentemente para o envelhecimento.   

 Podemos então concluir que os biogerontologistas, sem negligenciar as Teorias 

Estocásticas, salientam a determinante participação dos genes no envelhecimento 

biológico, explicando este fenómeno fundamentalmente através de fatores genéticos, isto é, 

a velocidade com que uma espécie envelhece é predeterminada pelos seus genes, ou se 

preferirmos, os genes determinam quanto tempo as células viverão.  

 

 Teorias Estocásticas  
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 As Teorias Estocásticas defendem que o envelhecimento resulta principalmente 

de lesões sucessivas que vão conduzir ao desgaste e à morte e podem ser subdivididas 

da seguinte forma:  

 

 ○ Teoria das Mutações Somáticas 

 Foi uma das primeiras tentativas de compreensão do fenómeno do envelhecimento 

ao nível molecular. Esta teoria foi proposta por Curtis (cit. por Troen, 2003), assente na 

observação de que a exposição a radiações ionizadas, provoca um aumento das mutações 

somáticas com o consequente encurtamento na longevidade dos mamíferos. 

 

 ○ Teoria do Erro-catástrofe    

 Foi proposta por Orgel (cit. por Troen, 2003) e refere que qualquer erro que 

aconteça na síntese proteica de uma célula é usado na síntese de outras proteínas. A 

acumulação destas proteínas alteradas pode levar à incapacidade funcional da célula, ao 

desenvolvimento de patologias e à morte. Uma das teorias mais antigas de entre as Teorias 

Estocásticas, a teoria do Erro-catástrofe, alimenta a ideia de que o envelhecimento celular 

acontece a partir do momento em que, naturalmente, se iniciam erros em processos como a 

transcrição e transporte de material genético – transcrição do ADN – ou mutações 

somáticas e que as consequências negativas destes erros refletem-se numa renovação 

celular insuficiente dando origem a células defeituosas (Farinatti, 2002).  

 

 ○ Teoria da Reparação do ADN  

 Teoria desenvolvida por Hart e Setlow (cit. por Mota et al., 2004), na qual referem 

que é a velocidade de reparação do ADN que determina o tempo de vida de indivíduos de 

espécies diferentes e entre indivíduos da mesma espécie. 
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 ○ Teoria da Quebra de Ligações 

 Pressupõe que a acumulação de proteínas modificadas pode levar à incapacidade 

funcional da célula normal (Mota et al., 2004). Esta teoria teve origem na constatação de 

um aumento da quebra de ligações em macromoléculas como o ADN, o colagénio e a 

elastina, com a idade, associado ao declínio dos processos fisiológicos. 

 

 ○ Teoria da Glicosilação  

 A modificação de proteínas pela glicose e a associação de reações de Maillard 

levam à formação de ligações cruzadas graduais no colagénio que são características nos 

indivíduos idosos, levando à deterioração estrutural e funcional dos tecidos. Esta teoria 

postula que as ligações cruzadas, causadas pelo elevado nível de glicose e glicémia 

tecidular, conduzem à deterioração estrutural e funcional dos tecidos. Com o aumento da 

idade, é comum surgirem perturbações na regulação da homeostasia da glicose em 

humanos (Hayoz, Ziegler, Brunner & Ruiz; cit. por Mota et al., 2004). 

 

 ○ Teoria do Stress Oxidativo 

 Teoria que defende o envolvimento dos radicais livres (RL) no processo de 

envelhecimento e que pode ser definida como um desequilíbrio entre agentes oxidantes e 

antioxidantes. Foi proposta pela primeira vez por Harman em 1966 (cit. pot Mota et al., 

2004), inspirando-se no facto de que os efeitos das radiações eram iguais aos do 

envelhecimento, pois notou que a radiação causa mutações, cancro e envelhecimento 

precoce. Podemos pensar nos radicais livres como partículas subatómicas altamente 

instáveis e prontas a roubar um eletrão às moléculas mais próximas. Isto gera uma reação 

em cadeia, tipo “bomba atómica” que antes de se finalizar lesa as estruturas celulares, 

incluindo o ADN. A nossa ligação ao oxigénio vem do facto de nós extrairmos energia dos 
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alimentos oxidando-os. Aceita-se atualmente que as doenças degenerativas associadas ao 

envelhecimento envolvem a lesão cumulativa por RL.  

 Os defensores das Teorias Estocásticas de acordo com Mota, Figueiredo e Duarte 

(2004), sugerem que a perda de funcionalidade que acompanha o fenómeno do 

envelhecimento é motivada pela aglomeração casual de lesões sucessivas, ligadas à ação 

ambiental, em moléculas vitais, que estimulam um declínio fisiológico progressivo, que 

vão conduzir ao desgaste e à morte. 

  

 Teorias Sistémicas    

 Oriundas da cibernética, as teorias sistêmicas do envelhecimento envolvem a 

participação genética e ambiental – cascata sistêmica de interação entre os genes e o 

ambiente; os eventos sequenciais e coordenados que constituem o desenvolvimento dos 

organismos e a interação entre o sistema nervoso, endócrino e imunológico, desempenham 

funções-chave na coordenação intersistêmica e no controle de respostas interativas/ 

defensivas do organismo aos estímulos internos e externos (Teixeira & Guariento, 2010). 

As teorias relativas a estes três sistemas (neuro endócrina e neuro endócrina-imunológica), 

consideram que a desregulação das funções exercidas por esses sistemas está relacionada 

ao envelhecimento. Uma outra teoria sistêmica, é a do Ritmo/ Velocidade da vida, que 

associa o envelhecimento ao dispêndio de energia. Muito embora de existirem grandes 

diferenças entre os mecanismos propostos por cada teoria sistêmica, todas elas são 

essencialmente enraizadas numa abordagem genética para a análise do envelhecimento. 

Conclui-se que elas não são puramente deterministas, uma vez que todas admitem, em 

diferentes graus, a modulação do contexto ambiental do envelhecimento e da longevidade.   
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 Como verificamos, várias são as teorias que ao longo do tempo investigaram o 

processo de envelhecimento do ponto de vista biológico. Umas enfatizam o possível 

controlo genético que subjaz ao envelhecimento das células, outras há, que sustentam a 

influência das agressões externas a que são continuamente expostas e outras ainda, 

preferem centrar-se no equilíbrio dos diferentes sistemas orgânicos pelo aspeto do seu 

controlo hormonal e da comunicação entre eles. 

 Apesar da variedade dos mecanismos apontados na bibliografia, alguns deles longe 

de poderem ser comprovados, levantam-se em todos eles, estratégias que poderiam, 

provavelmente, retardar o processo de envelhecimento do tecido celular. De entre estes 

mecanismos, a atividade física regular surge frequentemente referenciada de entre essas 

atividades de intervenção. No entanto, não existem na literatura, evidências 

suficientemente consistentes para que se possa considerar uma variável cujas influências se 

repercutiriam positivamente no processo de degeneração celular. 

 Talvez a razão da existência de tantas teorias se justifique porque nenhuma 

conseguiu explicar, sozinha, o processo de envelhecimento. Muito provavelmente fatores 

de ambas estas vertentes contribuem para o processo de envelhecimento fisiológico 

(Kirkwood, 2005). Muitas destas teorias reportam-se às causas do envelhecimento (porque 

ocorre o envelhecimento?), enquanto outras investigam os mecanismos do envelhecimento 

(quais os mecanismos que explicam o envelhecimento?). Como tal, não são 

necessariamente contraditórias e podem simplesmente descrever vários aspetos de um 

mesmo fenómeno. Rattan (2006) adverte que, apesar da vasta informação relativa ao 

processo de envelhecimento, que comprova a natureza complexa e multifacetada deste 

fenómeno, não poderá constituir obstáculo para a investigação na busca de uma teoria 

biológica do envelhecimento unificada.  
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 Teorias Psicológicas 

 Relativamente ao envelhecimento psicológico, e porque o processo de 

envelhecimento produz alterações corporais no idoso que se repercutem psicologicamente 

traduzindo-se em alterações de atitudes e comportamentos, a investigação tem centrado a 

sua atenção sobretudo em duas áreas fundamentais: a personalidade e o funcionamento 

cognitivo e neste campo, por sua vez, a inteligência, a memória e a aprendizagem têm 

merecido uma especial atenção por parte dos gerontologistas.    

 Ainda do ponto de vista psicológico e segundo Sequeira (2010), este depende de 

fatores patológicos, genéticos, do contexto ambiental e sociocultural em que está inserido e 

da maneira como cada idoso constitui e vivencia o seu projeto de vida, em que a qualidade 

da mesma assume uma importância primordial para o bem-estar psicológico diretamente 

associado ao envelhecimento bem-sucedido, diretamente ligado ao desenvolvimento ao 

longo de toda a vida (life-span), uma das teorias psicológicas mais influentes sobre o 

envelhecimento, na atualidade. É de realçar ainda a importância que a manutenção de 

atividades significativas assumem para um importante equilíbrio psicológico. 

 Quanto às teorias psicológicas do envelhecimento, surgiram nos anos noventa e 

subjazem a aspetos específicos deste domínio: a Teoria da Seletividade Socio-Emocional 

e a da Dependência Aprendida. Segundo Freitas et al. (2006), a sua escolha pressupôs três 

critérios: são referenciadas ao paradigma de desenvolvimento ao longo da vida e já 

anteriormente referenciado (life-span), orientam-se a um enfoque centrado na pessoa 

dentro da psicologia social do desenvolvimento e estão na base de uma quantidade 

considerável de pesquisas empíricas. Hoje, a tendência predominante é de uso de teorias 

que incidem sobre aspetos próprios do envelhecimento, tais como a inteligência, a 

memória, as autocrenças (p. ex., autoconceito e autoestima), as estratégias para enfrentar o 
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stress e a criatividade. Outras desenvolvem-se na interação da psicologia e da sociologia e 

estudam as relações recíprocas entre o self e a sociedade na construção do envelhecimento. 

 

 ○ Teoria da Seletividade socioemocional 

 Desenvolvida por Carstensen (1991, 1993; cit. pela Revista Transdisciplinar de 

Gerontologia, 2006, 2007), foi formulada para explicar o declínio nas interações sociais 

e as mudanças no comportamento emocional dos idosos. Segundo esta teoria, as pessoas 

idosas enfatizam a emoção quando se percebem próximas do fim, selecionando, deste 

modo, cautelosamente, os seus parceiros sociais para que estes possam oferecer 

experiências emocionais positivas. Não aceita que as pessoas reagem simplesmente ao 

contexto social, mas que constroem ativamente o seu mundo social. Na consequência 

deste pressuposto, a crença básica da teoria é que a redução na amplitude da rede de 

relações sociais e na participação social na velhice, reflete a redistribuição de recursos 

socioemocionais pelos idosos, exatamente no momento em que a mudança na sua 

perspetiva de tempo futuro – que passa a parecer cada vez mais limitado na velhice – 

faz com que eles procurem selecionar metas, parceiros e formas de interação, porque 

isso permite otimizar os recursos de que dispõem. É de natureza life-span na medida em 

que considera que a adaptação é delimitada pelo tempo e pelo espaço, e que a fase do 

desenvolvimento vivida pela pessoa é um importante contexto ao qual ela se deve 

adaptar. A relação nos contactos sociais que caracteriza a velhice reflete uma seleção 

ativa na qual as relações sociais emocionalmente próximas são mantidas porque são 

mais importantes para o idoso. Na velhice as pessoas tendem a reorganizar as suas 

metas e relações, a priorizar relações de curto prazo, a preferir relações socias mais 

significativas, e a desvalorizar o que não cabe nesses critérios. 

 



 

30 

 

 ○ Teoria da Dependência Aprendida  

 De particular interesse recente, relativamente a esta teoria, foi o modelo de 

Baltes (1996), cit. por Smelser e Baltes (2001) denominado de dependência aprendida 

(learned dependency”). Nesta teoria, a dependência na terceira idade (uma das variáveis 

em estudo neste trabalho como veremos mais à frente), não é considerada como sendo 

um corolário automático do envelhecimento nem declínio, mas sim atribuída em grande 

parte a uma consequência das condições sociais. Sugere que há ganhos e perdas 

psicológicas em cada fase do ciclo de vida, mas que na velhice as perdas são superiores 

aos ganhos. Sugere ainda que o desenvolvimento continua incompleto na última fase da 

vida, durante a qual a sociedade já não suporta o idoso suficientemente para compensar 

o declínio da função fisiológica e as perdas na funcionalidade comportamental. 

 Na literatura sobre o envelhecimento, a dependência é definida como a 

“incapacidade da pessoa funcionar satisfatoriamente sem ajuda, devido a limitações 

físico-funcionais, a limitações cognitivas ou a uma combinação dessas duas condições” 

(Freitas et al., 2006, p. 73). Vulgarmente acredita-se que a dependência é uma condição 

obrigatória e unidimensional na velhice, mas isso não corresponde à verdade: o nível do 

grau de dependência dos idosos não só é uma condição com variadas faces, como 

também é determinada por múltiplas variáveis em interação (Baltes, 1996). Entre os 

fatores determinantes da dependência considerada como condição multidimensional, 

entre outros, podemos mencionar os de incapacidade funcional devido a doenças; 

efeitos da exposição a acontecimentos inesperados ou incontroláveis no dia-a-dia; 

acumulação dos efeitos das pressões exercidas por perdas em vários domínios (p. ex., 

perda de amigos, reforma, afastamento dos filhos…); falta de motivação para o 

estabelecimento de metas; falta de estruturação do ambiente físico devido, p. ex., à 

pobreza, ao abandono ou negligência; presença de barreiras arquitetónicas e 
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ergonômicas – camas muito altas e letreiros muito pequenos; presença de práticas 

sociais discriminativas e tratamentos medicamentosos que podem levar à inatividade, à 

apatia e ao dano cognitivo. 

 Numa breve caracterização da Teoria da Dependência Adquirida, podemos 

inferir que o problema da dependência na velhice revela-se como um campo 

multidimensional, relacionando-se com diversos fatores, dos quais se destacam a 

incapacidade, motivação, práticas discriminativas, desestruturação ambiental, entre 

outros. Não é identificada como característica própria e exclusiva da velhice, 

manifestando-se, muito embora diferencialmente, ao longo de todo o ciclo vital.   

 

 A par das alterações biológicas e psicológicas que advêm com o processo de 

envelhecimento, cooperam as alterações a nível dos papéis sociais, exigindo competências 

de adaptação e ajustamento à nova condição de vida. Neste âmbito, Figueiredo (2007, p. 

54), descreve este processo de envelhecimento como a “mudança de papéis”, acontecendo 

muitas vezes a perda de alguns deles, nomeadamente os advindos com a reforma – situação 

profissional; o “ninho vazio”, que tem a ver com as alterações ocorridas em contexto 

familiar e as acrescidas pelas alterações nos contactos que existiam nas redes sociais, 

verificando-se que estas vão-se alterando ao longo do ciclo da vida. 

 Também Paul (2005) e Spar & La Rue (2005) referem que com o envelhecimento, 

algumas pessoas significativas, como familiares, amigos e vizinhos, vão-se afastando, 

havendo necessidade de uma reorganização nas redes de apoio informal de maneira a 

manter a participação social ativa das pessoas idosas, uma vez que esta participação é de 

uma importância vital para a saúde mental e contentamento com a vida e que, 

posteriormente, se vai refletir num envelhecimento mais saudável e bem-sucedido. 
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2.2. O Idoso 

Como já referido no presente estudo, o idoso é o sujeito com idade igual ou 

superior a 65 anos.       

Quando pensamos nos idosos, rapidamente nos vem à mente, pessoas de aparência 

enrugada, portadoras de algumas fragilidades (idoso frágil), que trazem associadas alguma 

patologia e psicopatologias, ou na sua grande maioria, várias delas. Moura e cols. (2012) 

referem, neste contexto, que é urgente refletir o conceito “idoso”, não como sinónimo de 

doença, visto que, em qualquer fase do ciclo de vida, o ser humano é suscetível aos mais 

diversos tipos de patologias. Não ignorando portanto, o facto de o aumento da idade, 

comprometer à redução da capacidade do sistema imunológico humano na defesa do 

organismo, o que torna o individuo mais suscetível às doenças, o que não significa que ele 

inevitavelmente adoeça. 

 É pertinente, neste contexto, refletir sobre duas conceções da pessoa “idosa” 

conforme diversa bibliografia referencia: o “idoso frágil” e o idoso “bem-sucedido”. Os 

idosos apresentam diversas necessidades em relação à saúde e ao bem-estar psicológico, 

em particular, os idosos frágeis – aqueles que sofreram um declínio funcional em 

consequência da combinação de efeitos da doença e da idade – são extremamente 

vulneráveis a uma perda significativa na sua capacidade funcional (Freitas et al., 2006). O 

processo de identificação, avaliação e tratamento do idoso frágil determinam um dos 

grandes desafios na prática das ciências da saúde em geral e da medicina geriátrica em 

particular. De acordo com este autor, considera-se que a fragilidade tenha alta prevalência 

no idoso (entre 10 e 25% acima dos 65 anos e 46% acima dos 85 anos que vivem na 

comunidade), sendo que este fator de risco aumenta a probabilidade de “…morte, 

institucionalização, quedas e hospitalização…, p.926”. Relativamente à conceção de 

fragilidade, a multiplicidade de definições e à diversidade de conceitos expressos na 
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bibliografia, revelam alguma dificuldade numa definição consensual, pois alguns estudos 

definem-na sob uma perspetiva biomédica, enquanto outros enfatizam os fatores 

psicossociais na saúde dos idosos. Existem ainda definições que reforçam a característica 

multidimensional deste conceito. Os profissionais que estudam a pessoa idosa e a medicina 

geriátrica definem fragilidade como “síndrome clinica, caraterizada por maior 

suscetibilidade às doenças, às quedas e ao declínio funcional no envelhecimento” 

(Teixeira, 2008, p. 298).  

 Neste raciocínio, diversos autores associam a Teoria da Atividade ao “idoso bem- 

sucedido”, como sendo aquele que mantém os níveis de atividade da vida adulta e procura 

substitutos para os papéis perdidos com a idade avançada. Esta teoria, de acordo com Doll, 

Gomes, Hollerweger et al. (2007), surgiu no final da década de 1940 e constituiu-se 

principalmente em dois momentos diferentes: o primeiro surgiu com Havighurst com a 

publicação em 1953 do livro “Developmental Tasks and Education”, no qual propunha o 

conceito de tarefas desenvolvimentais na perspetiva “life-span”, tarefas estas que possuem 

bases biológicas (maturação física), psicológicas (aspirações e valores) e culturais 

(expectativas da sociedade). Tais tarefas surgem na vida das pessoas em determinados 

períodos de idades, cada qual com tarefas próprias. Caso a sua realização seja feita com 

sucesso, o individuo terá felicidade e êxito em tarefas posteriores, mas caso a pessoa 

fracasse, ficará infeliz e provavelmente terá a reprovação da sociedade. A teoria, parte do 

pressuposto que o idoso bem-sucedido significa a manutenção, pelo maior tempo possível, 

das atividades iniciadas na meia-idade. Este conceito, de tarefas desenvolvimentais 

relacionadas à idade, foi posteriormente associado à Teoria da Atividade. Mais tarde 

(década de 60), num segundo momento, o mesmo autor, desenvolveu um novo conceito 

implícito a esta teoria: o envelhecimento bem-sucedido – successeful aging – em que 

aborda as condições de vida individual e social dos idosos. No artigo publicado, esta autora 
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faz referência de que o envelhecimento bem-sucedido pode ser sustentado por duas teorias 

diferentes que se contrapõem: a Teoria da Atividade e a Teoria do Afastamento. Em 

síntese, a primeira teoria parte do pressuposto de que o envelhecimento bem-sucedido 

significa a manutenção, pelo maior tempo possível, das atividades iniciadas na meia-idade 

e, estas, quando necessário seriam substituídas. Já a Teoria da Afastamento aponta como 

sucesso quando as pessoas naturalmente se afastam das atividades sociais até mesmo por 

um desejo pessoal.  

 A autora cita alguns estudos com base empírica (Havighurst, 1961 e 1968; o estudo 

do “Kansas City of Adult Life” – pesquisa iniciada pela Universidade de Chicago- 

1955/1962; Lemon, Bengtson e Peterson, 1972) para a Teoria da Atividade e do 

Envelhecimento Bem-Sucedido em que 279 pessoas, dos dois géneros e com idades 

compreendidas entre os 50 e 90 anos, foram avaliadas no período compreendido pelo 

estudo (1955/1962). Através deste, percebeu-se que nenhuma das duas teorias explicava, 

na sua totalidade, o fenómeno do idoso bem-sucedido. No entanto, destacou-se a 

importância da influência da personalidade entre os aspetos da atividade e da satisfação de 

vida dos sujeitos. Deste modo, a relação entre o nível de atividade e da satisfação de vida 

seria influenciada também pelo fator personalidade.  

 Com os papéis perdidos na sociedade e na família com a chegada da velhice, uma 

das primeiras perceções deste processo é a consciência do aumento da fragilidade nas 

defesas do organismo, ou seja, a vulnerabilidade. O idoso começa a dar-se conta que não 

tem mais a energia e a vitalidade de outrora, sendo por isso mais vulnerável e frágil perante 

fatores biológicos e psicológicos tendentes ao desequilíbrio. Se o idoso sempre se mostrou 

forte e independente, não aceitando em si os efeitos da fragilidade, essa consciência da 

vulnerabilidade será motivo de incômodo e fá-lo-á reagir.   



 

35 

 

A confirmá-lo, Junges (2004), refere que o declínio involutivo em função da 

idade, senescência, é implacável, revelando paulatinamente os seus efeitos e que se o idoso 

não aprende a integrar esses efeitos inevitáveis, chegando a um equilíbrio vital e 

psicológico ajustado à nova situação de vida, terá dificuldade em aceitar, de livre arbítrio, a 

velhice, encarando-a pesada e incómoda. Podemos então inferir que é muito importante 

integrar a vulnerabilidade como uma nota característica da existência humana, uma vez 

que a temporalidade e a morte fazem parte da condição permanente do ser humano 

enquanto vulnerável. 

A bibliografia faz referência a outra característica comum no idoso que é o estado 

de enfraquecimento das atividades psicofisiológicas e sobretudo a queda no rendimento 

intelectual/mental, que ultrapassa de maneira notória o grau normal de involução da 

senescência – a senilidade. Se, por um lado, esta se manifesta no aparecimento das rugas 

do rosto, na decadência da energia corporal e na certeza da morte, por outro lado subjaz ao 

acumulo de experiência pessoal (sabedoria) e de construção de história, que são 

oportunidades que porventura ajudarão a enfrentar o futuro. Com base na leitura de 

bibliografia, estas oportunidades se associadas à prática de atividades lúdicas que 

livremente aceites pelos idosos, para além de lhe proporcionarem a aquisição de novas 

competências conferem-lhe também ferramentas valiosas nas atitudes perante as limitações 

da idade avançada e melhoram consideravelmente a sua qualidade de vida.  

A perceção da queda no rendimento intelectual/mental leva a investigação à 

reflexão sobre o declínio cognitivo no idoso. Ao contrário dos anos 50, em que prevalecia 

o interesse pelo envelhecimento biológico, nos anos 80 os estudos sobre o envelhecimento 

e a pessoa idosa acabam por seguir o novo paradigma emergente na psicologia, orientando-

se para a dimensão cognitiva. Este interesse renovado pelos aspetos cognitivos do 

envelhecimento situa-se no quadro do desenvolvimento global da corrente da psicologia 
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cognitiva, a qual sofreu evoluções marcantes com o progresso da informática, colocando a 

ênfase nos processos de tratamento de informação (Ramos, S. & Lacomblez, M. (2005).  

Deste modo, as temáticas como o armazenamento da informação (aprendizagem, 

memórias de curto, medio e longo prazo), a rapidez do processamento da informação e as 

diferenças de performance com a idade em diferentes tarefas percetivas e psicomotoras 

(por exemplo tempos de reação a diversos estímulos), trouxeram novos horizontes de 

pesquisa por parte da comunidade científica sobre áreas relacionadas à pessoa idosa e ao 

processo de envelhecimento, tais como a importância da prevenção para o declínio 

cognitivo, a fragilidade para estados depressivos, as consequências na diminuição do nível 

do grau de autonomia, as perturbações de humor associadas à idade avançada e à condição 

de institucionalização, entre outras.    

 

2.3. O Idoso Institucionalizado 

De acordo com o Manual de Processos/Chave - Estrutura Residencial para Idosos (s/ 

data, p. 2), o Lar de Idosos constitui-se “como uma resposta social, desenvolvida em 

equipamento, destinada a alojamento coletivo, num contexto de residência assistida, para 

pessoas com idade correspondente à idade estabelecida para a reforma, ou outras em 

situação de maior risco de perda de independência e/ou de autonomia que, por opção 

própria, ou por inexistência de retaguarda social, pretendem integração em estrutura 

residencial, podendo aceder a serviços de apoio biopsicossocial, orientados para a 

promoção da qualidade de vida e para a condução de um envelhecimento sadio, 

autónomo, ativo e plenamente integrado”.  

 Assim, constitui-se como condição fundamental para a criação de valor social, a 

qualidade da gestão da Estrutura Residencial, como fator de progresso económico e social, 

no sentido de fomentar a qualidade de vida dos idosos. Neste pressuposto, os serviços 



 

37 

 

prestados a estes clientes pelos Equipamentos Sociais (Lar de Idosos) obedecem a 

normativos de base, que, implementados pelo Instituto da Segurança Social (ISS), vão no 

sentido de que estas se estabeleçam como um contexto humanizado, personalizado e que se 

respeitem as efetivas necessidades de cada situação, de cada idoso e do seu contexto 

familiar e social. Tendo por base as diferentes tipologias dos Lares de Idosos, 

independentemente do número de idosos que tem em regime de alojamento permanente e 

de acordo com os cuidados que presta aos seus utentes, estas Estruturas asseguram serviços 

de cuidados pessoais e de saúde; serviços de atividades de desenvolvimento pessoal; 

serviços de nutrição e alimentação e serviços de higiene, segurança e limpeza. 

A crescente necessidade de institucionalização de idosos tem chamado a atenção da 

população em geral e levada alguma parte da sociedade a preocupar-se com as condições 

em que se encontra o contingente populacional residente nestes espaços. Frequentemente 

surgem notícias veiculando informações sobre esta área, com abordagens que destacam 

aspetos positivos acerca das potencialidades da institucionalização, envolvendo o viver em 

locais que acolham pessoas idosas. Também são ressaltados aspetos negativos, como a 

existência de maus-tratos, estruturas físicas deficitárias e falta de recursos humanos 

habilitados para atuar com idosos que residem em instituições de acolhimento, dando a 

entender que esta deve ser uma preocupação constante dos profissionais que estão 

envolvidos com a problemática, assim como dos familiares das pessoas idosas que 

passaram a residir numa instituição.  

A evolução do estatuto das pessoas mais velhas ao longo do seculo XX, é 

explicada por Brody (2010) socorrendo-se quer da sua experiência de pessoa com 

muitos anos que atravessou uma boa parte do seculo XX, quer de gerontologista. 

Partindo de vivência da “Grande Depressão”, tão recorrentemente referida nos nossos 

dias de crise económica, a autora aponta as mudanças demográficas ocorridas, as 
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mudanças nas características de saúde das pessoas mais velhas e na organização de 

serviços que tudo isso acarretou. Refere nomeadamente que os lares tiveram que deixar 

de selecionar pessoas autónomas como critério de admissão, para passarem a receber 

pessoas com doença crónica e incapacidade. 

A esse propósito, Paul (1996), refere que idêntica mudança se verificou em 

Portugal, quando na década de 80 a política de entrada para os lares, mais ou menos 

explicita, se baseava sobretudo na autonomia das pessoas. Estas, por seu turno, faziam 

entradas precoces para as instituições, com um sentido preventivo, guardando lugar para 

quando necessitassem de apoio nas suas atividades da vida diária. Esta resposta a esse 

critério de seleção, porventura comprometia um provável curso de envelhecimento mais 

ativo, nomeadamente através do desuso das capacidades, face a um meio protetor que se 

substituía às pessoas e lhes retirava autonomia.  

 Vivenciar o processo de institucionalização de um familiar idoso constitui-se 

num período de transição em que diferentes fatores são tidos em consideração e 

contribuem na decisão de proteger o idoso. Quando há esta deliberação, a família vai à 

procura do melhor local para o familiar idoso morar em termos de estrutura física, 

cuidados e convívio social com iguais e outras pessoas, pois entendem que por meio de 

visitas podem manter vínculos familiares e afetivos (Perlini & Furini, 2007).   

Deve-se considerar, entretanto, que o estereótipo de que o recurso à colocação 

institucional ocorre em virtude dos filhos ou outros familiares se quererem “desobrigar” 

dos pais idosos e dependentes e que não se adaptam aos “tempos modernos” é uma 

realidade que prevalece na conceção de muitas pessoas. É pertinente salientar que, em 

determinadas situações de saúde e contexto de vida, o melhor local de acolhimento para 

um idoso é mesmo a instituição. Na impossibilidade do idoso viver o mais tempo 

possível, de forma independente e autónoma, no seu meio natural de vida, o meio 
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institucional surge como que um “porto de abrigo”, quer para as famílias (cuidadores 

formais até à institucionalização), quer para o próprio idoso, muito embora a literatura 

referencie vários investigadores, apresentando, regra geral, críticas negativas à prestação 

de cuidados institucionais, realçando a deterioração física, psicológica e social como 

resultado final, retratando a vida em comunidade como preferível à vida institucional.   

Nesta linha de pensamento, Calenti (2002), diz que as instituições dificilmente 

podem chegar a desenvolver ambientes tão enriquecedores e estimulantes, como são os 

ambientes próprios da comunidade. A vida na instituição, tem o efeito de privar os 

indivíduos de experiências comuns à grande maioria dos idosos, porque carecida de 

contactos pessoais abundantes, carecida da emoção que é vivenciada através do contacto 

diário com o contexto social, a vida numa instituição não é favorável para o 

desenvolvimento de competências sociais fundamentais para interagir com o resto da 

sociedade. 

Deste modo, na ausência de resposta do seu contexto natural, o idoso necessita 

de empenhos específicos e competências adequadas das respostas sociais para que a 

dimensão física, psíquica, intelectual, espiritual, emocional, cultural e social da vida de 

cada um possam por ele ser desenvolvidas sem limitações dos seus direitos 

fundamentais à identidade
1
 e autonomia

2
. 

 Torna-se, assim, frequente a necessidade do recurso a essas respostas sociais, 

em que se inclui o alojamento em Estrutura Residencial, a título temporário ou 

permanente. É basilar que estas estruturas se instituam como um contexto em que se 

privilegie a humanização dos serviços prestados e comtemple as reais necessidades de 

cada situação, tendo sempre presente que os idosos (clientes) são o centro de toda a 

atuação e que o meio familiar e social de cada um, são componentes basilares das suas 

vivências, devendo, por isso, ser dada particular atenção a esta especificidade, de 
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acordo, claro está, com os desejos e interesses de cada idoso. A promoção e o respeito 

pelos seus direitos humanos assim o exigem. 

Pela análise da leitura do Manual de Processos/Chave - Estrutura Residencial 

para Idosos (s/ data), podemos inferir que se devam constituir objetivos centrais destes 

Equipamentos, a promoção da qualidade de vida do idoso institucionalizado; garantir 

acessos a profissionais qualificados para as variantes biopsicossociais; ajudar para que o 

processo de envelhecimento seja estabilizado ou retardado nas mais diversas 

psicopatologias próprias deste processo; estimular e proteger a interação familiar e/ou 

significados e com a comunidade local, a fim de otimizar os graus de atividade e de 

participação social da população idosa.    

O estado atual da pessoa idosa, segundo Bugalho (2005), subjacente às 

alterações que se estão a verificar nas estruturas familiares, estruturas estas de suporte 

muito significativo no processo de apoio aos idosos, concorrem para o insuficiente 

apoio da família (ver desenvolvimento na reflexão final), onde, em grande parte, já não 

existe a habitação e a cooperação de gerações. 

Um dos factos constatados no dia-a-dia e reforçado também por diversa 

bibliografia consultada, é que o aumento do número de pessoas idosas é visto como uma 

sobrecarga para a população mais jovem no ativo, aumentado assim a procura da 

institucionalização da pessoa idosa. Contudo, hoje, vamos envelhecendo com melhor 

saúde do que as gerações anteriores. 

 

 

1
Identidade, numa perspetiva biopsicossocial significa: ”O processo de ajuste de um interior 

subjetivo com um externo social, ou seja, a forma individual de localização em um espaço social e, assim, 
uma missão básica antropológica do homem” (Erikson, 1966; cit. por Noack, 2007).   
 
2
Autonomia: “É a capacidade percebida para controlar, lidar com as situações e tomar decisões sobre a 

vida do dia-a-dia, de acordo com as próprias regras e preferências” (WHO, 2002).  
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Não apenas com este objetivo, mas também o de sensibilizar, difundir as boas 

práticas e incentivar os responsáveis governamentais e as partes interessadas a todos os 

níveis a facilitar o dia-a-dia da pessoa idosa e proporciona-lhe um envelhecimento ativo, 

surge em 2012, o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre 

Gerações (AEEASG) que defende que o facto de nos mantermos ativos à medida que se 

avança na idade é fundamental para encarar o desafio do envelhecimento. Proporcionar 

aos idosos possibilidades de participação na sociedade, estimular as oportunidades de 

trabalho, facultar que a população mais velha contribua de um modo ativo através do 

voluntariado (p.e. como cuidadores familiares), facilitar que os idosos vivam com maior 

nível no grau de autonomia graças à adaptação das habitações, dos transportes, das 

infraestruturas e porque não, das tecnologias de informação. 
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Reflexão Final 

 

É uma evidência de que a população está a envelhecer e que este facto 

contribuirá para que o número de pessoas em risco de dependência, quer transitória ou 

instituída, e que a fragilidade à deterioração cognitiva e a pré-disposição a estados 

depressivos, aumente em paralelo, pelo que esta população precisará de cuidados 

especiais ajustados e integrados, de profissionais competentes e responsáveis de modo a 

proporcionar um envelhecimento ativo e o mais saudável possível.   

Especificamente em Portugal, o envelhecimento não foge à regra da UE. A 

confirmá-lo, a DGS (2004), refere que o prolongamento da vida associado, a um baixo 

índice de fecundidade, tem conduzido a um envelhecimento da população portuguesa. 

Na realidade, os avanços conseguidos pelo desenvolvimento em geral e pelas ciências 

da saúde em particular, ajudaram, de uma maneira precisa, para um aumento bastante 

significativo da esperança média de vida, de 30 anos, no decorrer do século XX. Este 

aumento no ciclo de vida, ao qual Portugal não se encontra alheio apesar de se encontrar 

aquém dos padrões de alguns países europeus, provoca um impacto forte na saúde 

pública.  

 Concretamente em Portugal, sendo recente o compromisso efetivo com a 

Gerontologia enquanto área especifica do saber, são progressivamente visíveis os 

contributos dados no estudo e na formação sobre o envelhecimento humano, mantendo-

se, em paralelo, uma ativa discussão sobre a formação de profissionais na área e a 

importância que a Psicologia em geral e a Psicologia da Educação em particular podem 

dar a este processo. Diversos autores, fazem mesmo referência a duas correntes que se 

contrapõem: a primeira que defende uma formação diferenciada logo no Primeiro Ciclo, 

integrada numa perspetiva de ensino superior politécnico ou universitário e, dentro 

desta, dando mais ênfase à saúde ou ao social, uma segunda corrente que perspetiva esta 
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área do saber como uma formação especializada aos níveis de Segundo e Terceiro 

Ciclos, que teria por base formações “clássicas” distintas, da Saúde às Ciências Sociais 

ou mesmo Tecnológicas, que fizessem posteriormente uma formação especializada em 

Gerontologia Aplicada, ou optassem por carreiras científicas dedicadas ao 

desenvolvimento do conhecimento (Paul & Roncón, 1999; Ribeiro et al., 2010; Ribeiro, 

2011; Paul & Ribeiro, 2012).   

Em qualquer dos casos, a formação suportada nos vários pilares é imprescindível, 

exigindo provavelmente esforços diferentes na apropriação do saber e na construção de 

identidades profissionais, de acordo com os percursos delineados. Perante este 

perspetiva, pondera-se a possibilidade de as escolas poderem vir a dar aulas de 

Gerontologia aos jovens no sentido de lhes ser explicado que ser idoso não tem que ser 

necessariamente um fardo, proporcionando-lhes uma educação não só para a 

solidariedade geracional como também para uma futura velhice ativa e autónoma, 

adaptada aos contextos existentes.  

 Através da observação participante e naturalista, julgo podermos inferir que na 

sociedade contemporânea e de um modo geral, o envelhecimento associa-se a alterações 

significativas sobretudo no espaço da participação ativa do idoso e à qual a bibliografia do 

envelhecimento qualifica de um ciclo de vida onde se verificam em paralelo “perdas” e 

“ganhos” e que cabe aos profissionais da área e às famílias proporcionar aos idosos a 

aquisição de competências para que de uma forma progressiva saibam lidar melhor com 

estes pressupostos.   

O Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade ente Gerações (2012), 

refere, a este prepósito, que hoje, através das tecnologias de informação, as fábricas têm a 

adaptação facilitada às condições de trabalho para os trabalhadores mais velhos e as 

organizações da sociedade civil podem instigar o voluntariado da população idosa. 
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Também a OMS (2010), lançou a “Rede Global de Cidades Amigas do Idoso” como parte 

da resposta ao rápido envelhecimento das populações. O projeto é a continuação de uma 

iniciativa da Organização, que em 2006 procurou identificar características essenciais do 

ambiente urbano, favoráveis a um envelhecimento ativo e saudável da população idosa. Na 

época, uma pesquisa realizada em 33 cidades, de 22 países, solicitou a cerca de 1500 

idosos que identificassem os aspetos positivos e os obstáculos que eles encontraram na 

cidade em que viviam relativamente a oito itens: prédios públicos e espaços abertos; 

transporte; habitação; participação social; respeito e inclusão social; participação cívica e 

emprego; comunicação, informação e apoio comunitário/serviços de saúde para idosos 

(Figura 5).  

Em termos práticos, uma cidade amiga das pessoas idosas adapta as suas 

estruturas e serviços, de modo a que estes incluam e sejam acessíveis a pessoas mais 

velhas com diferentes necessidades e capacidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2- As oito características a serem consideradas na Cidade Amiga do Idoso 

Fonte- Adaptado de OMS (2012). 
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Esta Rede mundial, tem como objetivo contribuir para a criação de um ambiente 

urbano que possibilite que a população idosa se mantenha ativa e saudável e continue a 

participar na vida social da sua cidade e da sua comunidade. Por ocasião do lançamento 

da Rede, John Behard, Diretor do Departamento de Envelhecimento e Qualidade de 

Vida da OMS, refere que os governos, em todas as suas dimensões, começam a 

perceber a importância da mudança demográfica.  

Embora já há alguns anos se procurarem soluções para o problema, esta 

problemática tem sido, até então, encarada pelas políticas governamentais em termos de 

despesas com pensões de reforma e de cuidados médicos, negligenciando o facto de que 

as pessoas com mais de 65 anos poderão ser um recurso importantíssimo quer para as 

famílias quer para as sociedades a que pertencem. Assume assim, a meu ver, primordial 

importância envolver os idosos como parceiros plenos em todas as etapas. 

Conforme John Behard, in OMS (2012, s/p.) diz “… só se terá plena 

consciência dessa contribuição se as pessoas idosas se mantiverem saudáveis e se os 

obstáculos que as impedem de participar na vida da sua comunidade forem 

superados…”.   

Neste pressuposto, deve-se refletir sobre a importância da valorização do termo 

idoso, proporcionando reflexões conjuntas e multidisciplinares em que o idoso participe 

enquanto principal ator nas transformações para o envelhecimento ativo.  

Na minha perspetiva e devido à importância do papel da família no processo de 

envelhecimento, é necessário que esta reflexão deva começar no próprio contexto familiar, 

uma vez que os estudos (Figueiredo, 2007), demonstram ser a família, um pouco por toda a 

Europa, a primeira instância a assumir o papel de cuidador. A própria tradição cultural 

portuguesa atribui às famílias, particularmente aos seus membros do género feminino, a 

responsabilidade de cuidar dos elementos mais idosos e com laços mais chegados. No 
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entanto, é importante realçar os fatores que interferem na alteração estrutural da família 

como as alterações demográficas, o controlo da natalidade, o aumento da esperança de 

vida, a inserção da mulher no mercado de trabalho e segundo Imaginário (2008), o 

distanciamento afetivo e geográfico e o alargamento da civilização urbana associada ao 

aumento do stress, obrigam a que cada vez mais se terão de equacionar medidas que 

permitam às famílias valorizar os seus idosos nas suas capacidades, nas suas competências 

e nos seus conhecimentos (sabedoria).  

Numa reflexão pessoal, quantas vezes o senso comum nos demonstra que perante a 

necessidade de valorização das capacidades referidas, é no interior da família que 

começamos por lhe retirar a confiança de serem os guardiões dos nossos filhos, de tratarem 

de lhes dar explicações sobre os trabalhos da escola, porque estão ultrapassados e irritamo-

nos quando emitem pareceres sobre a sua educação. Dizemos que estão com alzheimer 

porque repetem muitas vezes as mesmas coisas e contam sempre as mesmas histórias, ou 

se esqueceram de fechar a água e deixaram o fogão aceso. Não entendemos que o processo 

de envelhecimento provoca esquecimento e que os nossos filhos já pensam de nós o que 

nós estamos a pensar dos nossos pais. Nem tão pouco lhes atribuímos responsabilidade, 

não lhes deixamos ir pagar a luz, a água ou tratar das refeições. Fazemos tudo isto na 

conceção ridícula e disparatada de os estarmos a poupar: “Coitado já não pode fazer isso, 

está velho!”. É a nossa educação que está desajustada. É o nosso preconceito que nos 

orienta nessa forma de estar. É a informação e a divulgação de más práticas que nos 

condiciona. Diria mesmo que mais em casa (contexto familiar) do que na escola é urgente 

requalificar a nossa forma de olhar para a pessoa idosa, muito embora, Maiden, Horowitz e 

Howe (2010), refiram que hoje a escola tem um papel determinante no modo de ver e olhar 

para o envelhecimento, o idoso e o suporte social. Fazem referência à sensibilidade para 
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este processo nas fases iniciais do ensino (pré-primário e 1º ciclo), mas que esta 

preocupação não transita para as fases intermédias e mesmo para as superiores.  

Outro fator de relevância a considerar são os vários tipos de família existentes numa 

sociedade contemporânea, que segundo Paul e Ribeiro (2012) são: família nuclear 

tradicional (pais e filhos); família extensa ou alargada (constituída por várias gerações) e a 

composta por elementos significativos (amigos e vizinhos). A propósito da premência da 

família multigeracional na atualidade, Relvas (2004, p. 188) refere: “pode dizer-se que o 

tipo de família dominante é a família multigeracional, considerada em termos vivenciais e 

relacionais e sem nos reduzirmos ao agregado familiar”. Julgo então podermos inferir que 

independentemente do tipo de família dominante cabe a todas elas um papel fundamental 

no ato de cuidar dos seus elementos mais velhos. O que está em causa é a noção do valor 

da pessoa, seja qual for a idade, o estatuto ou qualquer outro atributo e que de um modo 

geral o envelhecimento associa-se a alterações significativas sobretudo no espaço da 

participação ativa dos idosos e à qual a bibliografia do envelhecimento qualifica de 

“perdas e ganhos”. 

Diferentes autores apelam para a importância da necessidade de ouvir e aprender 

com os idosos, os reais significados da velhice e como ela interfere na sua vida, no sentido 

de desmitificar atributos que ainda são a eles associados, mas que, muitas vezes, não são 

incorporados e considerados como verdades absolutas. O modo de se perceber o idoso 

pode ter enorme influência na maneira como o idoso cuida dele próprio durante o seu 

processo de envelhecimento e parece-nos pertinente poder referir que afinal o idoso cuida 

de si baseado nas suas conceções e conhecimentos pessoais oriundos da sua cultura.  
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Parte II 

 

Estudo Empírico 

 É sabido que há hoje uma procura crescente pela institucionalização de idosos. 

Esta procura está objetivamente relacionada com a competitividade gerada à escala 

global como consequência de um aumento demográfico da população acima dos 65 

anos de idade e que já hoje afeta as relações familiares, como já referido na I parte deste 

trabalho.  

 É na transição entre a idade ativa e a reforma que a velhice se “conhece”. E é 

também nesta altura do ciclo vital que a investigação aponta a necessidade de se 

intervir. Com o fim da vida ativa e a entrada para a situação de reformado, surge uma 

visão objetiva de uma saída do emprego que ocupou grande parte da vida ativa do agora 

idoso. Há, portanto, um momento de separação entre um período ativo, onde 

prevaleciam horários, regras e responsabilidades que, de uma forma súbita, acaba. E a 

partir daqui há vários outros momentos que devem e podem ser valorizados em relação 

aos sentimentos do sujeito, na medida em que esta deixa de conviver com as mesmas 

pessoas a que estava habituado, deixa de ter o que fazer, há uma quebra do rendimento 

económico e, não menos importante, deixa de ter uma finalidade de vida (Esteves 

1995). É neste espaço de perceções individuais que o idoso pode entrar no declínio 

físico e psicológico.  

 Temos, portanto, mudanças significativas associadas a todo este processo. O 

presente estudo fará uma abordagem, como já referido, nos domínios da cognição, 

depressão e nível de autonomia de um idoso, por serem estes alguns dos domínios 

considerados fragilizados no processo de envelhecimento e em contexto institucional 

em particular. Está estruturado através de uma avaliação inicial dos parâmetros 
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definidos como variáveis em estudo, seguida de uma intervenção e uma segunda 

avaliação final com a consequente análise de resultados. 

 

1. Objetivo de Estudo 

O presente estudo pretende trazer à luz uma realidade que se torna cada vez mais 

complexa e que aumenta substancialmente de dia para dia, tornando-se necessário que a 

sociedade em geral e, em particular, as instituições que acolhem idosos, acompanhem 

esta evolução do envelhecimento para que se obtenham as melhores soluções para os 

problemas associados à velhice e ao contexto gerontológico.  

Nesta perspetiva, o presente estudo tem como objetivo a sistematização de uma 

avaliação e intervenção psicológica; procura fazer uma análise compreensiva do caso, 

baseado à luz do estado da arte sobre o envelhecimento abordado na I parte, e também 

no trabalho de campo e na observação naturalista e participante. Deste modo, centrar-se-

á no Idoso Dependente Institucionalizado. Não quisemos, propositadamente, que o 

nosso ponto de partida fosse um problema já definido à priori, mas procuráramos saber 

quais as dificuldades mais pertinentes sentidas pelos cuidadores da instituição e pelos 

idosos, para que, deste modo, o trabalho realizado respondesse a uma necessidade real e 

fosse significativamente útil a toda a comunidade do lar. 

Durante a nossa permanência na Unidade de Cuidados Continuados de Média 

Duração e Reabilitação, quer no Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia, 

deparamo-nos constantemente com idosos em relação aos quais, de alguma forma, a 

Psicologia em geral e a Psicologia da Educação em particular, poderiam dar o seu 

contributo para que, atendendo às idades da população alvo e aos quadros apresentados, 

a reeducação fosse avaliativa e posteriormente interventiva com o objetivo de promover 

e estimular as capacidades cognitivas, trabalhar no sentido preventivo a tendência para 
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estados depressivos, preservar e aumentar, tanto quanto possível, o nível do grau de 

autonomia do idoso. Assim, estaremos a contribuir para que os idosos, as suas famílias e 

o equipamento social (instituição) sintam no profissional de psicologia um verdadeiro 

suporte para que, de uma maneira planeada e consentida, consigam ultrapassar ou 

diminuir as dificuldades que subjazem a todo o processo de institucionalização e 

envelhecimento. Este facto, associado à necessidade de atribuirmos rigor científico às 

nossas investigações, levou-nos a escolher um método de investigação que melhor se 

adapte ao objetivo de estudo já atrás anunciado. 

 

1.1. Questão de Investigação  

Relativamente à questão orientadora do nosso trabalho de investigação, centra-se 

na necessidade de vermos esclarecida de forma empírica, a utilidade dos programas 

aplicados, e a vantagem das atividades desenvolvidas que lhe estão subjacentes, na 

promoção de melhorias significativas do domínio cognitivo, no humor e no grau de 

dependência no idoso em estudo. Assim, este trabalho centrar-se-á, como já referido, no 

idoso dependente institucionalizado e especificamente nas três variáveis: Domínio 

Cognitivo; Depressão e Nível do Grau de Dependência.  

  

1.2. Opções Metodológicas  

 Com o objetivo de dar resposta ao estudo dos domínios da cognição, depressão e 

nível do grau de dependência, escolhemos, por nos parecer mais ajustada, uma 

metodologia do tipo qualitativa, recorrendo à aplicação de instrumentos (escalas) 

devidamente aferidos para Portugal, em contexto naturalista, recorrendo ainda à recolha 

de informação através de conversas informais tidas com os responsáveis da instituição. 

Assim, três momentos centrais orientaram o presente estudo: avaliação inicial; 
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intervenção e uma reavaliação final. Deste modo, perante a temática e do seu contexto, 

este estudo constitui-se numa pesquisa qualitativa com direcionamento do paradigma 

interpretativo com o objetivo de verificar e compreender as necessidades, expectativas, 

sentimentos, preocupações e autonomia do idoso, através de uma avaliação dos 

respetivos domínios. 

 A justificação por este método baseia-se no facto de ele nos permitir enveredar por 

uma investigação que nos permita uma melhor compreensão dos comportamentos, das 

ações e das limitações do idoso em estudo, uma vez que o ato de cuidar implica um 

conhecimento prévio das necessidades de quem cuidamos, de maneira a poder prevenir 

ou melhorar determinadas fragilidades que subjazem ao processo de envelhecimento. 

Constitui-se, assim, um processo dinâmico que depende da interação e de ações 

planeadas a partir do conhecimento da realidade do idoso, do seu contexto familiar e da 

instituição que o acolheu (Leite & Gonçalves, 2009). Entendeu-se que tal processo 

possibilita olhar para a pessoa idosa, considerando os aspetos biopsicossociais 

vivenciados pelo idoso e pela instituição.  

 O investigador que orienta a sua investigação através do método qualitativo, 

trabalha com valores, crenças, representações, hábitos, atitudes e opiniões. Este tipo de 

investigação é indutivo e descritivo, na medida em que o investigador desenvolve 

conceitos, ideias e entendimentos a partir de padrões encontrados nos dados, em vez de 

recolher dados para comprovar modelos, teorias ou verificar hipóteses (Günther, 2006). 

Assim, o investigador observa, descreve, interpreta e aprecia o meio e o fenómeno tal 

como se apresenta, sem procurar controlá-los. Embora este método seja menos 

estruturado, proporciona, todavia, um relacionamento mais extenso e flexível entre o 

investigador e os entrevistados. O investigador é, portanto, mais sensível ao contexto e 

emprega, na sua generalidade, procedimentos interpretativos, não experimentais, 
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privilegiando a análise de caso ou conteúdo, por contraposição à representação 

numérica e à análise estatística.  

 Em termos de validação, observa-se também diferenciação em relação aos métodos 

quantitativos. Os métodos qualitativos têm maior validade interna, uma vez que 

traduzem as especificidades, as características do grupo estudado, embora sejam débeis 

em termos da sua possibilidade de generalizar os resultados. O investigador, neste tipo 

de metodologia, é um elemento participante em todo o processo, pelo facto de ser ele 

próprio um elemento ativo em todo o decurso de avaliação e intervenção e fazer a 

recolha dos dados em ambiente natural. Nesta metodologia o que interessa ao 

investigador é todo o processo e não apenas os resultados, bem como compreender os 

significados que os sujeitos conferem às suas vivências (Yin, 2005). 

 O método quantitativo carateriza-se pelo uso de medidas numéricas para testar 

hipóteses, mediante uma rigorosa recolha de dados. Numa fase posterior, os dados são 

sujeitos a análise estatística, através de modelos matemáticos (ou software próprio), no 

sentido de testar as hipóteses levantadas. Como tal, a sua utilização está geralmente 

ligada à investigação experimental ou quási-experimental. Uma das principais 

características do método quantitativo é tornar-se fraco ou debilitado em termos de 

validade interna (medirá o que era suposto medir?), muito embora seja forte em termos 

de validade externa, uma vez que os resultados obtidos são generalizáveis para o 

conjunto da comunidade. Pode afirmar-se que se estabelece então uma relação causa-

efeito e se procede a uma previsão dos fenómenos (Günther, 2006). O nosso interesse 

focaliza-se na tentativa de compreender as dificuldades evidenciadas pelo participante – 

o idoso – e de que maneira os diferentes subsistemas onde estão inseridos potenciam ou 

comprometem essas dificuldades e necessidades essenciais ao seu bem-estar físico e 

psicológico influenciando, direta ou indiretamente, a sua qualidade de vida. Na tabela 
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seguinte (tabela 2) apresentamos concisamente uma comparação dos métodos de 

investigação quantitativos e qualitativos. 

 

Métodos Quantitativos Métodos Qualitativos 

Objetiva Valorização da Subjetividade 

Uma realidade Múltiplas realidades  

Redução, controlo, predição Descoberta, descrição, compreensão 

Mensurável Interpretativa 

Mecanista Organística 

O todo é a soma das partes O todo é mais que a soma das partes 

Relatório de análise estatística Relatividade da narrativa 

Separação do investigador relativamente ao processo O Investigador faz parte do processo 

Sujeitos Participantes 

Livre de contexto Dependente do contexto 

 
Tabela 2 - Tabela comparativa dos métodos de investigação quantitativa versus qualitativa 

Fonte: Adaptação de Freixo (2010) 

 

 

 Constatamos que, enquanto o método quantitativo utiliza dados de natureza 

numérica, permitindo-lhe estabelecer relações entre variáveis, o método qualitativo 

utiliza sobretudo metodologias que possam desenvolver dados narrativos, permitindo 

observar a maneira de pensar e agir dos participantes numa investigação. De acordo 

com Günther (2006), o método qualitativo comporta no essencial, cinco características: 

1) o ambiente natural é a fonte direta dos dados e o pesquisador é o instrumento 

principal; 2) a investigação qualitativa é descritiva; 3) a questão fundamental é todo o 

processo, ou seja, o que aconteceu e não apenas o resultado final; 4) tende-se a analisar 

os dados de forma indutiva; e 5) o significado é de importância vital na abordagem 

qualitativa. Tais características colocam em evidência o papel do investigador como 
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sujeito participante em todo o processo, adequando-se, na nossa perspetiva, ao trabalho 

que se pretende desenvolver. 

 

1.2.1. Estudo de Caso como Metodologia Qualitativa 

 O Estudo de Caso é uma das metodologias qualitativas. De acordo com Yin 

(2005), um Estudo de Caso exige do investigador o emprego de alguns procedimentos 

metodológicos como a preparação prévia para o trabalho de campo e o caso escolhido 

deve ser significativo e de interesse público geral. Um Estudo de Caso completo deve 

ter, no mínimo, três características fundamentais: 

 ○ Quanto aos limites - o Estudo de Caso completo é aquele em que os limites, ou 

seja, a distinção entre o fenómeno estudado e o seu contexto, são definidos. 

 ○ Quanto à recolha de evidências - um Estudo de Caso completo deve 

demonstrar de modo convincente que o investigador se empenhou na coleta de 

evidências relevantes.  

 ○ Quanto ao tempo e aos recursos necessários - um Estudo de Caso exige do 

investigador uma boa previsão na fase do design, a fim de evitar falta de tempo e de 

recursos. 

 Segundo o mesmo autor, o Estudo de Caso pode ser tratado como importante 

estratégia metodológica para a pesquisa em ciências humanas, pois permite ao 

investigador um maior conhecimento do fenómeno estudado, evidenciando 

características subtis de difícil perceção. Além disso, o Estudo de Caso favorece uma 

visão holística dos acontecimentos da vida real, destacando-se o seu carater de 

investigação empírica e permite também uma abordagem sistémica e sociológica dos 

fenómenos que se pretendem estudar. 
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2. Método de Estudo  

Consequentemente, para efetuarmos o nosso trabalho, propomo-nos realizar um 

estudo exploratório de um caso que inclui a participação de um idoso, a aplicação de 

instrumentos de avaliação das variáveis em estudo, intervenção e posterior reavaliação.  

 

2.1. Instrumentos  

Utilizámos como técnica de recolha de dados um questionário de autoavaliação, 

constituído por perguntas abertas e fechadas (anexo 6); para avaliar a Função Cognitiva, o 

Estado Depressivo e o Nível do Grau de Dependência, utilizamos as Escalas Mini 

Mental State Examination – MMSE, (Anexo 7); Escala de Depressão Geriátrica – EDG, 

(Anexo 8) e o Índice de Barthel – IB, (Anexo 9) respetivamente. 

 

 ○ Questionário de Autoavaliação - O objetivo das questões foi caracterizar o 

idoso na sua dimensão pessoal, social e profissional, dados sociodemográficos (género, 

idade, estado civil, número de filhos, escolaridade, profissão exercida), autoavaliação do 

sentimento de solidão, da situação económica, do motivo, iniciativa e tempo de 

internamento. Para avaliar qualitativamente a condição de saúde, o idoso foi inquirido 

sobre a presença de doenças crónicas, nomeadamente diabetes, obesidade, cancro, 

doença cardiovascular, doenças do aparelho respiratório e doenças reumáticas. 

  

○ Para Avaliação da Cognição: Mini Mental State Examination - MMSE 

(Folstein, 1975). Elaborado por Folstein, é um dos testes mais utilizados e mais estudados 

em todo o mundo. Usado isoladamente ou incorporado em instrumentos mais amplos, 

permite a avaliação da função cognitiva e rastreio de quadros demenciais. Foi utilizada a 

adaptação para Portugal de Guerreiro (1994). Permite avaliar a orientação, retenção, 
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atenção e cálculo, evocação, linguagem e habilidade construtiva, sendo cada resposta 

correta cotada com um ponto. A sua cotação global varia entre 0 e 30 pontos, sendo os 

valores de corte para a população portuguesa, a partir dos quais se considera com defeito 

cognitivo, os seguintes: Analfabetos: < ou = a 15 pontos; 1 a 11 anos de escolaridade: < 

ou = a 22 pontos; Escolaridade superior a 11 anos: < ou = a 27 pontos. Constitui um 

elemento de avaliação cognitiva de referência nos idosos, uma vez que possibilita o 

despiste de défice cognitivo de acordo com o grau de escolaridade. 

  

○ Para Avaliação da Depressão: Escala de Depressão Geriátrica (EDG) de 

Yesavage (1983). Com tradução e adaptação para a população portuguesa de Barreto et 

al. (2003), avalia a depressão em idosos e fornece um indicador global de depressão. É 

composta por 30 itens agrupados num único fator. O seu formato de resposta é Sim ou 

Não e pode ser lida ao individuo numa entrevista, ou o idoso pode preenchê-la de forma 

independente. Avalia o estado de ânimo de uma forma extensa, incluindo também alguns 

itens para avaliar outras áreas relevantes, com as de caracter cognitivo e comportamento 

social. Valores mais elevados indicam maior nível de depressão. 

 

  ○ Para Avaliação do Nível do Grau de Dependência: Índice de Barthel (1965). 

Adaptado para a população portuguesa por Barreto (2003) e Sequeira (2007), o Índice de 

Barthel é um instrumento de avaliação do nível de independência do sujeito para a 

realização de dez atividades básicas de vida diária (ABVD): alimentação, higiene pessoal, 

uso dos sanitários, tomar banho, vestir e despir, controlo de esfíncteres, deambular, 

transferência da cadeira para a cama, subir e descer escadas. Cada atividade apresenta 

entre 2 a 4 níveis de dependência, em que a pontuação 0 corresponde à dependência total, 

sendo a independência pontuada com 5, 10 ou 15 pontos em função dos níveis de 
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diferenciação. Pontuação da escala: 90 - 100 = Independente; 60 – 89 = Ligeiramente 

dependente; 40 – 55 = Moderadamente dependente; 20 – 35 = Severamente dependente e 

< 20 = Totalmente dependente. 

 

3. Procedimentos  

Descrevemos aqui os procedimentos adotados no decorrer da investigação. Por 

procedimentos funcionais entendemos os passos formais e informais percorridos para 

desenvolver a investigação. Relativamente aos procedimentos operacionais referimo-nos 

à aplicação das escalas de avaliação no Estudo de Caso que acompanhámos. 

  

3.1. Procedimentos Funcionais 

Dado a natureza, o problema e os objetivos do Estudo que nos propusemos atingir, 

pareceu-nos adequada, como já referido anteriormente, a utilização de uma metodologia 

qualitativa.  

Foi com base na reflexão de dois meses de estágio e após o estabelecimento de 

contactos com todos os idosos a residir no lar e também com alguns familiares destes, 

depois de recolhidas algumas histórias de vida, de ter desenvolvido atividades, 

especificamente dinâmicas de grupo, jogos de estimulação cognitiva, de conversas 

formais e informais com a Diretora Técnica, com o Psicólogo da instituição e demais 

funcionárias (cuidadoras formais), que numa população de 31 idosos, com uma média de 

idades de 80.48, a minha escolha para o presente Estudo de Caso foi concluída. A escolha 

incidiu particularmente sobre este idoso pelo facto deste, após uma abordagem direta 

sobre o porquê e os objetivos do nosso trabalho, se ter revelado mais disponível, mais 

motivado e consequentemente mais curioso sobre a investigação pretendida. Pesou ainda 
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na escolha, a boa e simpática receção na obtenção dos respetivos consentimentos, quer 

por parte do idoso alvo do estudo quer por parte da filha tida como cuidadora familiar.    

 

3.2. Procedimentos Operacionais  

 Deste modo, em primeira instância foi feita a identificação do idoso participante 

no Estudo de Caso. Em seguida, demos início aos procedimentos relativos à recolha de 

dados com um primeiro momento do processo de avaliação através da aplicação das 

escalas (MMSE, EDG e IB) e a correspondente análise de resultados. De acordo com esta 

análise, procedeu-se à planificação do processo de intervenção com a adaptação dos 

programas e respetivas atividades. Posteriormente, procedemos a uma reavaliação e a 

nova análise de resultados. 

 

3.3. Considerações Éticas  

 Os aspetos éticos atinentes ao desenvolvimento metodológico do estudo foram 

tidos em conta, quer através do pedido de autorização à Direção (anexo 1), quer através dos 

consentimentos informados da idosa participante no estudo (anexo 2) e demais 

intervenientes (anexos 3, 4 e 5), quer através de garantias de confidencialidade das 

informações recolhidas. 

 

4. Estudo de Caso 

4.1.  Identificação Geral do Idoso  

 

Nome Fictício Ana 

Género Feminino 

Idade 90 Anos 

Escolaridade 4ª Classe (1º ciclo do ensino básico) 

Tabela 3 - Elementos de identificação do idoso 
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Ana, 90 anos de idade cronológica, é natural de XXX, onde residiu até aos 29 anos, 

no seio de uma família de classe média. É a filha mais velha de uma fratria de 10 

irmãos, dos quais cinco eram raparigas. Frequentou a escola primária da localidade onde 

residia até à 4ª classe, hoje 1º ciclo do ensino básico. Está institucionalizada no Lar de 

Idosos de XXXX já fez 10 anos, para onde veio por iniciativa própria. 

 

○ História de Vida  

 Com 90 anos de idade, Ana, que viveu com os pais até aos 29, teve uma infância 

considerada normal e igual a tantas crianças daquele tempo e daquele contexto 

sociocultural. Quando a mãe tinha que ir trabalhar para as vinhas, como jornaleira 

agrícola, era ela que se responsabilizava pelos irmãos mais novos, assumindo o papel 

materno. Durante a sua juventude pertenceu à Ação Católica Portuguesa
1
 (ACP), do 

qual se orgulha muito pelas ações em que participava […só praticávamos o bem…].   

Foi aos 29 anos que Ana foi confrontada com um dos acontecimentos de vida – 

situação concreta que ocorre num determinado momento histórico da vida de um 

individuo, distinguindo-o quer da exposição a problemas crónicos quer da exposição a 

contrariedades do dia-a-dia – (Fonseca, 2005), que mais a marcaram: o casamento. 

Casou por procuração aos 29 anos de idade […porque o meu marido tinha ido para 

Angola. Foi um casamento muito bonito…]. Foi uma irmã do marido que a entusiasmou 

a casar com aquele que, mais tarde viria a ser o pai das suas duas filhas. O noivo foi 

representado por um tio deste, casado com uma tia direta de Ana. [… ao meu pai não 

lhe agradou muito a ideia de eu casar por procuração, mas não se opôs…]. Depois do 

                                                             
1
 Esclareça-se que a ACP foi fundada em 1933 e foi um conceito criado pelo Papa Pio XI com 

alegada inspiração divina e é marcado pela influência destas realidades, vividas na Igreja e no mundo. A 

ACP “é a participação do laicado no apostolado hierárquico da Igreja, para defesa dos princípios 

religiosos e morais, para o desenvolvimento de uma sã e benéfica ação social, fora e acima dos partidos 

políticos, no intento de restaurar a vida católica na família e na sociedade” (Paes, 2006). 
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casamento aprendeu costura e a bordar com as cunhadas. [… em menos de um ano fui 

ter com o meu marido a Angola. Embarquei em Lisboa e quando ia a subir para o 

navio vi o meu pai que foi a Lisboa, sem eu saber, despedir-se de mim… foi uma 

surpresa muito bonita e fiquei muito emocionada, tanto que já não queria ir… mas 

acabei por ir ter com aquele senhor que já era o meu marido. Naquele tempo tive 

coragem… agora já não…]. 

Viveu em Angola 23 anos, onde foi esposa e mãe dedicada. [… Nasceu a minha 

primeira filha e passado um ano, nasciam, de uma segunda gravidez, gémeas, mas quis 

Deus que só a mais franzina vivesse… é a minha filha que o Sr. já conhece…]. 

 Entretanto veio a Portugal apenas para se tratar [… tinha muitas hemorragias… e 

mais tarde para trazer as minhas filhas para um colégio que havia em XXXX…]. Com a 

independência de Angola, aconteceu o regresso a XXXX, onde tiveram que recomeçar 

do zero e refazer a vida de novo, [… com a ajuda de amigos e familiares e muita 

vontade em vencer, lá fomos conseguindo endireitar de novo a vida…].   

 Com uma irmã mais nova institucionalizada também no Lar de idosos de 

XXXX, não mantém com ela as melhores relações [… não sei porquê, mas ela é má 

comigo… mas ela está doente…eu desculpo-a e não lhe quero mal porque ela é minha 

irmã…]. Numa proposta de tentativa de reconciliação, aceite por ambas, atualmente 

repartem o “bom dia” logo pela manhã e a “boa noite” quando regressam aos quartos 

para dormir.   

Hoje, o sentimento de morte está presente todos os dias em Ana, bem como o 

medo de perder a autonomia que ainda lhe resta, o amor das filhas e das netas. As 

patologias são também motivo de medo e de muita preocupação por parte da Ana. [… 

eu agora já não presto… já não sou útil…há um ano o médico disse-me que tenho 

diabetes… penso muito na morte… quando morrer deixo as minhas filhas… gostava 
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que elas se dessem sempre bem… quando morrer acaba tudo… morrer é acabar 

tudo…].   

Ana sempre se mostrou motivada para colaborar nas atividades que lhe eram 

propostas (e.g. treino cognitivo, dinâmicas de grupo, atividades de lazer e religiosas, 

entre outras). Da sua rotina fazem parte a higiene pessoal, pequenos passeios à volta da 

Instituição, alguma leitura, as refeições, conversas com alguns dos colegas idosos e 

visitas de familiares com especial incidência da filha mais nova, quer nas visitas e nas 

saídas do Lar, quer para fins-de-semana, ou para outros fins (e.g. idas ao médico e ao 

cabeleireiro etc.).   

Relativamente à sua história clinica, e de acordo com o transmitido por Ana e 

confirmado pela sua filha, toma medicação para dormir, para a diabetes e para prevenir 

flebectasia. Fez também referência à extração de um rim já faz algum tempo, mas que 

após o período normal de recuperação não tem sentido sintomas que ponham em risco a 

sua saúde. 

 

○ Avaliação do Idoso  

 Num primeiro contacto estabelecido com a Ana, deparámo-nos com uma mulher 

alta, de cabelos brancos, bem cuidada, educada e manifestando alguma vontade de 

conversar sobre a vida. Deslocava-se sem a dificuldade que à priori a idade permitiria, 

mas com recurso a uma bengala de ajuda à locomoção, revelava algum tremor nas mãos 

que a impediam de realizar alguns trabalhos que exigissem determinados exercícios 

sobretudo ao nível da motricidade fina. O seu discurso revelava-se fluente e espontâneo, 

no entanto, demonstrava algumas quebras de raciocínio, através de pausas, a fim de 

restabelecer a logica de pensamento e a sua variação prosódica acentuava-se 
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emocionalmente quando falava na vida em Angola, na morte do marido e no amor pelas 

filhas e netas. 

 

4.2.  Avaliação Psicológica  

Sabemos que o envelhecimento a nível psicológico traz consigo alterações 

significativas, principalmente no desempenho cognitivo – a aprendizagem, a memória e 

as aptidões intelectuais – e apela à prevenção do declínio das mesmas; no bem-estar 

social e afetivo – a capacidade de comunicar e interagir com os outros (o estabelecer de 

uma rede de relações e apoios sociais, na família, nos amigos ou na comunidade) – e 

aumenta a fragilidade para estados depressivos e diminuição do grau de autonomia 

(Aversi-Ferreira, Rodrigues & Paiva, 2008); Simões (2006). Deste modo verifica-se, 

pela leitura dos artigos, que a pertinência destas alterações trouxe à comunidade 

cientifica a necessidade e a urgência de melhorar a qualidade de vida destes sujeitos e 

tem contribuído para uma maior sensibilização sobre a importância dos programas de 

reabilitação. 

A avaliação psicológica desempenha um importante papel no seio da equipa 

multidisciplinar que trabalha com o idoso, podendo determinar o tratamento, 

diagnóstico e prognóstico, além de acompanhar e monitorizar mudanças de 

comportamento decorrentes das fases de determinada doença (Maciel, 2008). É 

importante que na avaliação do idoso o psicólogo ou outro profissional diferencie as 

alterações próprias do processo de envelhecimento das alterações patológicas. Uma 

diminuição gradual no declínio das competências individuais, desde que não 

comprometa a existência do idoso nem o incapacite das suas atividades de vida diária, é 

considerada normal. Ao contrário, uma percentagem significativa da sociedade tem 

tendência em acreditar que a deterioração das funções mentais e algumas doenças como 
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a demência e a depressão se constituem condições próprias inerentes ao processo de 

envelhecimento, o que não é, de todo, verdade. 

A avaliação psicológica do paciente idoso tem várias fases, cada uma com a sua 

importância particular. O acolhimento e a adaptação deverão harmonizar-se num 

primeiro contacto entre o idoso e o psicólogo. É o momento de estabelecer um vínculo, 

uma relação de ajuda, um clima de confiança, respeito e aceitação. O profissional deve 

estar preparado para ouvir o idoso, ser honesto, sensível, criativo e compreensível. Não 

devemos testar o idoso de imediato, para evitar situações de insegurança e ansiedade. 

Devemos aproveitar este momento para expor qual o objetivo das atividades que irão 

ser desenvolvidas, os tipos de procedimentos que serão utlizados e os benefícios que daí 

poderá receber.     

É neste contexto que a denominada “avaliação funcional”, segundo o Ministério 

da Saúde (2006), se torna essencial para o estabelecimento de um diagnóstico, um 

prognóstico e um julgamento psicológico adequado que, posteriormente, servirão de 

base para as decisões sobre os melhores programas considerados adequados para os 

tratamentos e cuidados necessários à pessoa idosa. Associado a outros indicadores de 

saúde, o processo de avaliação funcional é um parâmetro que pode ser usado para 

determinar a efetividade e a eficiência de uma planificação assistencial propostas. 

Procura-se assim, verificar de forma sistematizada, em que nível as doenças ou danos 

são impeditivos no desempenho, de forma autónoma e independente, das ABVD (ver 

2.1. Instrumentos, p. 68) das pessoas idosas permitindo o desenvolvimento de um plano 

assistencial mais adequado.   

É sugerido ainda como um método de rápida avaliação de diversos sistemas 

perante os quais, e quando são detetadas alterações, o investigador “será remetido a 
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outros instrumentos que permitirão uma avaliação complementar para o 

estabelecimento de condutas terapêuticas” (Ministério da Saúde, 2006, p. 10). 

Neste campo, isto é, na intervenção não farmacológica, independentemente das 

múltiplas abordagens, todas elas devem ser adaptadas a cada caso, já que cada idoso é 

único e vive a sua idade avançada de uma maneira muito própria. O processo de 

avaliação psicológica constitui, assim, uma abordagem de particular interesse, já que 

obriga a um estudo exclusivo e aprofundado, onde a administração, cotação e 

interpretação dos instrumentos utilizados requere maior atenção. Esta abordagem traz 

implícito um contacto direto com o idoso e todo o seu contexto familiar e institucional, 

no sentido de, para além da aplicação dos instrumentos de avaliação, recolher o máximo 

de informação possível, permitindo assim uma compreensão mais holística da história 

de vida pessoal, familiar e psicológica do sujeito. 

 

5. Resultados - Avaliação inicial  

 Para que a tomada de decisão relativamente à seleção dos programas a utilizar 

numa posterior intervenção, de acordo com as variáveis que estão a ser pesquisadas, 

sejam os mais adequados à situação, a primeira avaliação surge como uma etapa 

fundamental em todo o processo de investigação, pois auxilia o profissional na coleta de 

dados, na interpretação e análise atendendo aos objetivos específicos que a situação 

requere e, segundo Parpinelli e Lunardelli (2006), é uma das atividades do psicólogo 

que pode ser utilizada com diferentes finalidades como por exemplo elaboração do 

diagnóstico, orientação psicopedagógica, pesquisa e seleção.    

 Assim, os instrumentos foram aplicados em ambiente próprio, com alguma ajuda 

da parte do aplicador no registo das respostas, numa sala acolhedora, bem iluminada e 

isolada, tanto quanto possível, da restante comunidade. Após o primeiro momento de 
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avaliação e a respetiva coleta dos resultados obtiveram-se os resultados registados na 

tabela nº 4.   

 

COGNIÇÃO 

Mini Mental State 

Examination-MMSE 

RESULTADOS 

Cotação da prova: O avaliado situou-se no ponto de 

corte: 22 pontos (sem defeito cognitivo) 

Considera-se com defeito cognitivo: de 1 a 11 anos de 

escolaridade se o resultado for ≤ a 22 pontos   

DEPRESSÃO 

Escala de Depressão 

Geriátrica-EDG 

RESULTADOS 

Cotação da prova: 13 pontos (suspeita de depressão 

ligeira) 

Total da escala: ≥ 10 suspeita de depressão 

NIVEL DO GRAU DE DEPENDÊNCIA 

Índice de Barthel  (IB)  

- ABVD - 

 

RESULTADOS 

Classificação: 0/04 – Muito Grave; 05/09 – Grave; 10/14 

– Moderado; 15/19 – Ligeiro; 20 ou mais pontos - 

Independente 

Cotação da prova: 90 pontos = Independente 

 
Tabela 4 - 1ª Avaliação- Resultados das três Escalas (MMSE; EDG e IB)  
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5.1. Processo de intervenção - Atividades desenvolvidas 

  Após análise dos resultados do primeiro momento de avaliação e de acordo 

com as necessidades observadas, iniciamos o processo de intervenção.  

  Segundo Guerreiro (2005, cit. por Sequeira 2010), e apesar do interesse 

crescente nas últimas décadas, ainda não se dispõe de dados seguros sobre a verdadeira 

eficácia das diferentes modalidades de intervenção. De qualquer modo, o objetivo das 

investigações nesta área é procurar demonstrar as vantagens da intervenção, ao nível do 

prolongamento do tempo com qualidade de vida do idoso quer seja institucionalizado, 

quer esteja ao cuidado da família. Independentemente das técnicas que se utilizem as 

intervenções psicoterapêuticas assentam, em grande parte, na reabilitação, entendendo 

esta como a participação ativa do idoso com incapacidade e de outros, no sentido em 

reduzir o impacto da doença e as dificuldades do dia-a-dia.     

Deste modo e segundo Guerreiro (2005, cit. por Sequeira 2010), o principal 

objetivo das técnicas de reabilitação ou estimulação (termo também utilizado) passam 

por ajudar alguém no seu desempenho, de modo a minimizar as necessidades de outrem. 

As técnicas possíveis de utilizar, englobam uma serie de modalidades de intervenção 

psicoterapêuticas, tais como estimulação cognitiva, terapia por reminiscências, 

musicoterapia, orientação para a realidade, entre outras; apoio social e psicológico, 

cuidados pessoais, etc. De salientar que qualquer que seja a técnica a desenvolver 

deverá ter por base uma avaliação através de instrumentos específicos, de maneira a 

identificar os défices e as funções que podem ser estimuladas, o tipo de incapacidade e o 

estádio em que se encontra.   

Existem essencialmente duas tipologias de intervenção: uma mais direcionada 

para os aspetos relacionais /emocionais e a outra mais orientada para a estimulação 

cognitiva, podendo estas também serem dirigidas ao cuidador principal (familiar ou 
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não), já que é este que interage com o idoso grande parte do tempo. Os principais 

objetivos das diferentes intervenções são promover ou manter a autonomia que ainda 

perdura; melhorar a função cognitiva ou evitar o seu agravamento brusco; melhorar o 

estado de saúde geral; estimular as capacidades cognitivas; manter a intervenção com o 

meio, estimular a identidade pessoal e a autoestima e minimizar o stress (Sequeira, 

2010).   

Deste modo, foi explicado ao idoso que seria saudável integrar as sessões de treino 

no sentido de estimular a reeducação cognitiva prevenindo assim o declínio próprio do 

envelhecimento. Ana aceitou de forma assertiva participar, mostrando-se disponível, 

“…claro que aceito porque se não fosse para o meu bem não me pedia para eu 

participar… só tem feito coisas boas comigo e sinto-me bem com isso…”. De referir 

que se privilegiaram as técnicas dirigidas à memória, reminiscência, plasticidade 

cognitiva, desenvolvimento da capacidade de análise e processamento de informação. 

Procurou-se uma intervenção que, tendo por base a bibliografia que subjaz a esta 

temática, permitisse que as atividades desenvolvidas fossem não só livremente aceites e 

agradáveis para Ana, mas também que fossem de encontro às necessidades consideradas 

pertinentes, tendo em conta, evidentemente, o resultado obtido pela aplicação das 

escalas utlizadas para as variáveis em estudo.  

 

Assim: 

○ Domínio Cognitivo:  

A compreensão do declínio cognitivo é um objetivo central da investigação no 

idoso e do processo de envelhecimento (Paul & Ribeiro, 2012). Majorado pelo fantasma 

da demência, o envelhecimento da mente começa atualmente a ser melhor 

compreendido pela convergência de estudo psicológicos e das neurociências. Desta 
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consequência, crê-se que o treino cognitivo e as novas aprendizagens podem aumentar a 

capacidade do cérbero para estabelecer novos circuitos neuronais. 

A perspetiva da psicologia cognitiva, segundo Moura, Fragoso e cols. (2012), tem 

sido um dos modelos científicos que muitos contributos têm dado, nos últimos 30 anos, 

para uma compreensão abrangente do envelhecimento, a partir do processamento de 

informação. Através de uma leitura atenta deste modelo, apoiada nas propriedades 

físicas do próprio sistema nervoso central e dos sistemas a si associados, infere-se que, 

com o envelhecimento e à medida que diminui a eficiência física e fisiológica, diminui 

ao mesmo tempo a eficiência do sistema de processamento de informação.  

As principais modalidades de intervenção do modelo referenciado têm 

demonstrado efeitos positivos, sobretudo em idosos que revelam demência leve. É 

dirigida especialmente à esfera mnésica, através de um processo individual adaptado a 

cada idoso, ao estádio em que se encontra, em função dos défices existentes e da 

deterioração global. As intervenções e estratégias visaram sempre potenciar e valorar as 

capacidades que o idoso ainda mantém (Fonseca, 2007). 

O treino da memória, segundo Sequeira (2010), obtém melhores resultados se 

enquadrado no seu contexto e quando dirigido a tarefas ligadas a défices concretos.   

Com a terapia por reminiscência, pretende-se que o idoso reviva acontecimentos 

de vida agradáveis, como forma de estimulação de memória, melhoria da sua qualidade 

de vida, melhoria da sua autoestima, permitindo e facilitando o interesse pelo contacto 

social, podendo ser realizada individualmente ou em grupo. Guerreiro (2005, cit. por 

Sequeira 2010), refere que através desta modalidade de intervenção pode verificar-se 

alguma melhoria ao nível cognitivo, mas ainda não existem investigações científicas 

que corroborem a sua eficiência.   
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A modificabilidade /plasticidade cognitiva é uma propriedade do sistema nervoso 

que permite o desenvolvimento de alterações estruturais em resposta à experiência e 

como adaptação a condições mutantes e a estímulos repetidos (Kandel & Schwartz, 

2003; cit. por Silva e Kleinhans, 2006). Segundo Fonseca (2007), a conceção de 

modificabilidade e adaptabilidade cognitiva tem estado sempre centrada, ao longo da 

história da evolução humana, no desenvolvimento cultural, acontece no passado e no 

presente e acontecerá no futuro da humanidade, tendo como ponto de partida a 

capacidade de adaptação do sujeito às constantes mutações do contexto, definindo 

novos problemas a resolver. Entre outras, a perspetiva co-construtivista de Feuerstein 

(1975, 1989; cit. por Fonseca 2007), que aposta na dinâmica da modificabilidade 

cognitiva estrutural, refere que toda a obra do autor tem subjacente um postulado base: 

todo o ser humano é modificável. Através de um amplo processo de crenças – a believe 

system - nas próprias palavras do autor, a modificabilidade é própria da espécie humana, 

defendendo que cinco princípios básicos subjazem a esta dinâmica: o ser humano é 

modificável; o individuo que eu vou educar é modificável, (para que a intervenção seja 

positiva, torna-se necessário pôr em prática uma intencionalidade também positiva); eu, 

como mediador, sou capaz de produzir modificações no sujeito; o autor reforça esta 

ideia afirmando que nós próprios somos modicáveis - eu próprio tenho e devo 

modificar-me - e, por último, refere que toda a sociedade e toda a opinião pública são 

modificáveis e podem ser modificadas.  

Também Paul e Ribeiro (2012), defendem que a plasticidade positiva e a reserva 

neural são essenciais para compensar declínios associados ao envelhecimento cognitivo. 

Assim, os autores citados apoiam a ideia segundo a qual é possível – e, no caso vertente, 

será mesmo útil – treinar a capacidade cognitiva adaptativa, bem como a habilidade para 

modificar a sua organização estrutural e funcional. Procurou-se, assim, a promoção de 
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estratégias específicas (apelando, através de conversas informais e da construção da sua 

história de vida), ao que lhe era mais estimado, na procura de motivação para o fim 

desejado. Deste modo, descrevem-se a seguir as principais intervenções, atividades 

desenvolvidas, bem como o trabalho realizado na intervenção que teve a duração de 

nove meses com o idoso.  

Existem uma serie de atividades especificas que podem ser utilizadas para treinar 

a memória, a atenção, o processamento da informação, etc. Neste caso concreto, foram 

utilizadas as seguintes atividades: 

  

• Atividade para treino do domínio cognitivo (Anexo 10) – com o objetivo de trabalhar 

o cálculo matemático, a memória de curto e médio prazo e a atenção.  

• Programa de estimulação cognitiva (Anexo 11) – com o objetivo de estimular a 

memória e treinar a estimulação cognitiva.  

• Programa de Estimulação Cognitiva Global (Anexo 12) – com o objetivo de 

promover a estimulação dos processos cognitivos mais afetados pelo 

envelhecimento. 

• Atividade livre e proposta ao sujeito do Estudo de Caso, sobre o que mais gostaria 

de fazer e que nunca tivesse feito ou há muito tempo que não faça (Anexo 14) – 

elaborado no âmbito da intervenção para a reeducação cognitiva. 

• Certificado de participação voluntária do idoso na atividade “O Testemunho” 

(Anexo 15). 

 

○ Depressão  

 As terapias psicológicas no tratamento da depressão são recomendadas para os 

pacientes idosos devido à vulnerabilidade deste grupo aos efeitos adversos à medicação 

(Vaz, 2009). O potencial benéfico da psicoterapia não é diminuído pelo aumento da 
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idade. Os mais velhos têm muitas vezes um melhor cumprimento do tratamento, 

menores taxas de abandono e respostas mais positivas à psicoterapia, comparativamente 

aos pacientes mais jovens (Nierenberg & McColl, 1996, cit. por Vaz 2009). O modelo 

cognitivo-comportamental, mais propriamente a tríade cognitiva de pensamentos de 

Beck et al. (1979, cit. por Cunha 2001), considera que o individuo predisposto à 

depressão, atribui um significado específico aos acontecimentos de vida, de acordo com 

um esquema cognitivo. Assim, entre um acontecimento de vida e uma resposta 

emocional consequente, intervém uma cognição ou pensamento automático, que vai ser 

determinante na forma como a pessoa se posiciona relativamente àquele acontecimento.  

Quando o individuo interpreta e integra a informação de forma distorcida, esta é 

enquadrada numa perspetiva de perda de algo importante na sua vida, o que o conduzirá 

a uma tríade cognitiva negativa acerca do mundo, de si próprio e do futuro. Num 

acontecimento de vida como a institucionalização, o idoso pode interpretá-lo como uma 

perda ou uma rotura com o seu modo de vida anterior, sentindo-se incapaz e paralisado, 

antecipando um conjunto de acontecimentos negativos consequentes.  

Os esquemas cognitivos estão intimamente relacionados com a capacidade de 

adaptação do idoso à sua nova situação, à sua capacidade de coping, de interação, à 

indisponibilidade dos recursos de suporte e às exigências da situação.  

 Deste modo, procurou-se desenvolver um programa de adaptação própria, 

baseado no modelo de Coyne (1994), centrado na prevenção primária, designado por 

“Programa de Prevenção da Depressão em Idosos Institucionalizados” (anexo13), com o 

objetivo de prevenir e combater os estados de humor deprimido”.  

Administrado ao idoso a viver em instituição de acolhimento, envolve uma 

variedade de estratégias educacionais para a mudança comportamental da pessoa em 

causa. O idoso deverá adquirir competências para a seleção e realização de atividades 
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aprazíveis e agradáveis para o seu estado de humor. Pretende-se também promover a 

autonomia do idoso, através da realização das atividades básicas da vida diária (ABVD), 

o que lhe permitirá um aumento da sua autoeficácia, mestria e um maior sentimento de 

pertença (Campos & Gonçalves, 2004).    

 

○ Nível do Grau de Dependência 

 Uma grande parte dos idosos, segundo Figueiredo (2007), encontra-se funcional 

e não apresenta limitações a nível da realização das atividades básicas da vida diária. De 

qualquer modo, a investigação tem evidenciado uma estreita relação entre dependência 

e o fator idade, isto é, a percentagem de sujeitos que apresentam limitações na 

capacidade funcional aumenta ao considerar cortes populacionais de idades mais 

avançadas, sobretudo após os 75 ou 80 anos (idem). 

À medida que se envelhece, a impossibilidade de realizar de forma independente 

algumas ABVD acontece, devido a duas causas que não se excluem e que, de acordo 

com Marín e Casasnovas (2001), são as doenças crónicas e as funções fisiológicas. As 

primeiras estão relacionadas com doenças fortemente ligadas à idade (doenças 

cardiovasculares, tumores malignos, doenças do foro mental, doenças do aparelho 

musculo /esquelético e respiratório), atribuindo a segunda razão à perda de vitalidade 

que se verifica em grande parte dos organismos com o avançar da idade e também elas 

associadas ao processo global de senescência. De qualquer modo, é importante perceber 

que ambas as razões (as doenças e o processo de senescência), não são generalizáveis 

para todos os casos, uma vez que só provocam problemas de dependência nalguns 

sujeitos de idade avançada. A explicação para esta não generalização, segundo os 

autores, é atribuída a variáveis de carater social e ambiental e a variáveis genéticas. 
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Assim, no que diz respeito ao Nível do Grau de Dependência, segundo Araújo e 

Pais-Ribeiro et al. (2007), a escala utilizada, Índice de Barthel, dá-nos informação 

importante não só a partir da pontuação total mas também a partir das pontuações 

parciais para cada atividade avaliada, porque permite conhecer quais as incapacidades 

físicas da pessoa e como tal adequar os cuidados às necessidades desta.  O programa 

elaborado para intervenção na prevenção de estados depressivos, proporciona ao mesmo 

tempo atividades preventivas neste domínio. Procurou-se, deste modo, um programa, 

com uma dualidade de atividades que permitissem o desenvolvimento e aquisição de 

competências nos dois domínios. 

 

• Programa  

O objetivo geral do programa de adaptação própria - baseado no modelo de 

Coyne (1994), centrado na prevenção primária – designado por Programa de Prevenção 

da Depressão em Idosos Institucionalizados (Anexo 13), é evitar o aparecimento de 

sintomatologia depressiva em idosos institucionalizados e promover as ABVD no 

sentido de manter a autonomia ainda existente. Procurou-se sensibilizar a participação 

ativa de três funcionárias, como cuidadores principais e outros idosos da instituição que 

quisessem, voluntariamente, colaborar como grupo participante, procurando assim 

promover:   

- O conhecimento e compreensão da doença e a sua relação com a realização de 

atividades positivas e agradáveis;  

- Dar continuidade às estratégias administradas ao idoso, permitindo e apoiando a 

realização de ABVD e também atividades de lazer;  

- Funcionar como grupo de suporte e apoio social. 
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Os objetivos específicos do programa são:   

- Perceber a relação que existe entre o estado de humor e as atividades positivas:  

- Aumentar, de acordo com a idade do idoso e as suas competências verificadas no 

terreno, a frequência de atividades positivas e agradáveis;  

- Promover a autonomia do idoso;  

- Promover competências sociais (de comunicação interpessoal);  

- Promover sentimentos de coesão e pertença. 

  

Estrutura do Programa: Antes de iniciar o programa, realizamos, de acordo 

com o protocolo de aplicação, um encontro com a presença do idoso, das três 

funcionárias e um grupo de idosos (4 no máximo) do lar. Este encontro teve como 

objetivo fornecer informação relevante acerca do programa e iniciar a criação de um 

clima de confiança entre todos. A presença das funcionárias neste encontro permitiu-

lhes ficar a conhecer o programa que seria administrado ao idoso e o que se pretende 

com ele, mas também perceberem a pertinência da formação e informação recolhida e a 

importância da sua colaboração. 

Todos se apresentam, individualmente e, apesar de já nos conhecermos, achamos 

pertinente esta apresentação informal para um quebra-gelo entre o grupo. De seguida, 

apresentou-se o programa de forma geral, esclarecendo os seus objetivos, onde iria 

decorrer, quais as vantagens da adesão ao programa e o nível de compromisso exigido. 

Os participantes tiveram oportunidade de colocar e esclarecer as suas dúvidas. Por 

último, estabeleceram-se algumas regras que iriam regular a interação do grupo. O 

presente programa de intervenção compreendeu três módulos e sete sessões, distribuídas 

ao longo de seis meses (de Janeiro a Junho de 2012). 
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6. Resultados - Avaliação Final 

Após o términus da intervenção, e porque cabe ao próprio psicólogo a tarefa de 

pontuar e interpretar os instrumentos aplicados, seguindo os critérios apropriados de 

cada escala de modo a contextualizar os dados quantitativos obtidos integrando-os com 

uma avaliação qualitativa, procedemos a um segundo momento de avaliação. Este 

segundo momento teve como objetivo podermos conhecer e analisar a maneira como 

convergiram, ou não, os resultados das diferentes escalas e se os programas e as 

atividades subjacentes desenvolvidas, em comparação com os resultados da primeira 

avaliação, provocaram, ou não, no idoso em estudo, valores significativos de melhorias 

nos domínios em investigação. Deste modo, são apresentados nas tabelas nº 5, 6 e 7 os 

valores obtidos. 

Tabela 5: Resultados do MMSE – 2ª Avaliação 

 

DEPRESSÃO 

Escala de Depressão 

Geriátrica-EDG 

RESULTADOS 

Total da Escala ≥ 10 pontos (suspeita de depressão).  

Cotação da prova: 8 pontos (sem suspeita de depressão) 

Tabela 6: Resultados da EDG – 2ª Avaliação 

 

NIVEL DO GRAU DE DEPENDÊNCIA 

 

Índice de  Barthel  (IB)  

 

RESULTADOS 

Cotação da prova: 90 pontos = Independente 

Tabela 7: Resultados do IB – 2ª Avaliação 

 

DOMINIO COGNITIVO 

Mini Mental State 

Examination-MMSE 

RESULTADOS 

Cotação da prova: O avaliado situou-se acima do ponto 

de corte: 26 pontos (sem defeito cognitivo) 

Considera-se com defeito cognitivo: de 1 a 11 anos de 

escolaridade se o resultado for ≤ a 22 pontos 
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7.  Discussão dos Resultados - análise compreensiva 

 ○ Domínio Cognitivo 

Os gerontologistas, segundo Spar & La Rue (2005), traçam frequentemente 

demarcações cronológicas mais apuradas no grupo geral das pessoas em 

envelhecimento, classificando-as de velhos jovens e velhos velhos (normalmente abaixo 

e acima dos 75 anos de idade) e velhos-mais velhos (geralmente 85 anos ou mais), 

podendo, no entanto, estas distinções ser arbitrárias. Deste modo, Ana, de 90 anos de 

idade, enquadra-se no grupo de adultos idosos velhos-mais velhos, sendo esperados 

alguns défices consequentes do processo de envelhecimento normal. 

 Na comparação de resultados entre a primeira avaliação (22 pontos – ponto de 

corte) e a reavaliação (26 pontos), verifica-se uma melhoria significativa da 

funcionalidade cognitiva e, naturalmente, uma diminuição do défice cognitivo, o que 

nos leva a inferir que a aplicação dos programas de intervenção é um contributo 

importante nas melhorias deste domínio.   

Na análise de pormenor do MMSE e relativamente à avaliação da memória, 

especialmente a memória de curto prazo, verificou-se que as mantinha relativamente 

preservadas, registando apenas pequenos lapsos temporais de atividades recentes, o que 

corresponde ao esperado para a sua idade, pois, e segundo Spar e La Rue (2005), a 

memória de curto prazo permanece estável ou poderá ocorrer um declínio ligeiro. 

Quanto à memória de longo prazo, permanece intacta para os episódios mais 

importantes da história de vida pessoal.  

 A este propósito, Bertelli et al. (2011), referem que a evidência empírica 

existente relativamente à eficácia do funcionamento cognitivo, especificamente a 

velocidade do processamento da informação e a preservação dos conteúdos na memória 
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de trabalho, diminui com o avançar da idade, em contrapartida a experiência e o saber 

assimilado durante o ciclo de vida tendem a permanecer na memória de longo prazo. 

Deste modo, os resultados obtidos no MMSE, reavaliação, sugeriram que a 

memória não se encontrava significativamente alterada. Assim, os pequenos lapsos na 

memória temporal verificados na história de vida, vão ao encontro do esperado e 

sustentado pela bibliografia consultada, não se tendo manifestado constrangimentos ou 

falhas significativas quando lhe solicitei o relato da sua história de vida. No entanto, no 

que toca à atenção e concentração, o facto de Ana não apresentar tão bons resultados, 

deve ser valorizado numa perspetiva de reeducação atencional, tendo em consideração 

que, e de acordo com Pousada e Fuente (2007), no envelhecimento normal a atenção 

mantem-se estável ou apresenta uma declinação ligeira, esperando-se apenas um ligeiro 

declínio quando o foco atencional é mais complexo. 

Quanto à capacidade visuo-espacial (reproduzir desenhos complexos), alguma 

dificuldade demonstrada no desenho da prova da avaliação inicial, poderá ser melhor 

explicada se tomarmos em consideração que há muito tempo não estava familiarizada 

com este tipo de tarefas mais vinculadas à escola, bem como às dificuldades da 

motricidade fina. No entanto, no envelhecimento normal, esta capacidade mantêm-se 

intacta para figuras simples mas não para figuras complexas (Spar & La Rue, 2005). Por 

conseguinte, o grau de dificuldade das figuras do MMSE vai depender do próprio 

sujeito e porventura da própria escolaridade. Quanto às funções executivas (iniciativas 

motora e verbal), a idosa apresentou apenas leves declínios, que, tendo em conta a 

idade, já eram esperados e vão de encontro à bibliografia que refere que as funções 

executivas, durante o processo de envelhecimento, apresentam um ligeiro declínio, 

sendo bastante sensíveis ao processo de senescência (Ortiz, Ballesteros & Carrasco 

2006). 
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Deste modo, podemos inferir, pela análise da avaliação cognitiva, que apesar de se 

registarem algumas flutuações em determinadas provas de avaliação deste domínio, a 

ausência de défice cognitivo, como resultado da aplicação do MMSE, permite-nos 

depreender que Ana, na altura da avaliação psicológica e no espaço temporal entre o 

primeiro e o segundo momento de avaliação, se encontrava a desenvolver um processo 

de envelhecimento cognitivo normal, tendo registado algumas melhorias neste campo, 

justificando a utilidade da intervenção cognitiva através dos programas subjacentes ao 

estudo. Esta constatação assume primordial importância tendo em conta que o estado 

demencial surge como uma grande preocupação para os idosos que ultrapassam os 70 

anos, sendo um efeito natural do envelhecimento, cuja prevalência e incidência aumenta 

consideravelmente com a idade (Peterson, 2004; Castro-Caldas & Mendonça, 2005).  

  

○ Depressão 

De acordo com os resultados da EDG (suspeita de depressão ligeira), 

procuraram-se desenvolver psicoterapias direcionadas mais no sentido preventivo do 

que propriamente interventivo. Diferentes autores defendem que uma diminuição das 

atividades sociais agradáveis e de lazer incrementa o risco de sintomatologia depressiva 

(Bergdahl, Allard, Alex, Lundman, & Gustafson, 2007). Em contrapartida, a prática, 

mesmo que moderada, destas atividades, parece desempenhar um efeito protetor. 

Analisados qualitativamente, os resultados obtidos na EDG, antes e depois da 

intervenção, permitem verificar que a dualidade da aplicação das atividades de 

socialização e lazer, desenvolvidas durante o programa, confirmam o efeito protetor, 

uma vez que se regista uma melhoria significativa (sem suspeita de depressão). Foi 

ainda possível verificar, quer pela recolha da história de vida, de conversas informais 

com a filha mais nova (cuidadora familiar informal), quer ainda pela audição da 

Diretora Técnica e do Psicólogo que a acompanha, que Ana não registava patologias 
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físicas ou mentais graves ao longo do seu ciclo de vida. Houve, no entanto, episódios de 

vida marcantes, que direta ou indiretamente, podem ter influenciado o seu estado de 

humor. Deste modo, e de acordo com os resultados da EDG, antes e depois do processo 

de intervenção, poder-se-á inferir que a ausência destas patologias e psicopatologias 

graves, poderão também ter contribuído para estes resultados, indo ao encontro do 

defendido por Street, O’Cnnor e Robinson (2007), que concluíram que pessoas idosas 

com doença física têm taxas mais elevadas de depressão. Também Beck et al. (1979, cit. 

por Cunha 2001), condições ou acontecimentos de vida adversos, não conduzem 

necessariamente a um estado depressivo, a não ser que o individuo, devido à sua 

organização cognitiva, seja particularmente sensível à situação. 

 

○ Nível do Grau de Dependência 

O resultado da aplicação do Índice de Barthel classificou Ana como 

independente nas ABVD, o que vai de encontro à observação direta em contexto 

institucional e ao testemunho dos cuidadores formais (funcionárias do lar). Ana 

mantinha, tendo em conta a idade avançada, um nível de independência que lhe permitia 

um grau de autonomia suficiente para a realização livre destas atividades. A confirmá-lo 

estão os resultados obtidos desde a 1ª avaliação, tendo, as atividades desenvolvidas 

durante o programa para a prevenção de estados depressivos, possibilitado um trabalho 

preventivo e um maior grau de motivação para que esta autonomia se mantenha. 

Por se encontrar numa faixa etária de risco, foi sugerido aos cuidadores formais 

uma observação atenta, mas agindo sempre de modo a que essa autonomia se 

mantivesse durante o máximo tempo possível, respeitando o facto de Ana se sentir útil 

na execução destas tarefas e, que elas próprias, estando a agir desta maneira, 

colaboravam nesse sentido, contribuindo assim para o bem-estar físico e psicológico do 

idoso.  
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8. Conclusões e Limitações   

O presente estudo, teve como base estrutural a temática do idoso dependente 

institucionalizado, e três variáveis que se revelaram pertinentes em contexto de 

institucionalização e no próprio processo de envelhecimento, nomeadamente o domínio 

cognitivo, o estado depressivo e o nível do grau de autonomia. Centrou-se sobre uma 

vertente avaliativa e uma vertente interventiva.  

Na primeira vertente procuraram-se mensurar as variáveis através de 

instrumentos selecionados para o efeito e devidamente aferidos para a população 

portuguesa. Posteriormente, procedemos à respetiva análise e interpretação dos 

resultados, para que deste modo fosse possível agir em conformidade, planificando uma 

intervenção. Na vertente interventiva, procuraram-se programas de reeducação e/ou 

prevenção, que cientificamente testados ou de adaptação própria – os últimos 

devidamente autorizados quer pelo orientador institucional quer pelo orientador da 

UTAD, fossem capazes de produzir alterações de comportamento de maneira a 

melhorar os défices registados do idoso em estudo e também produzir a aquisição de 

competências por parte das cuidadoras formais para que assim fossem capazes de 

aperfeiçoar e melhorar a maneira de “cuidar”. Por último, procedeu-se a uma 

reavaliação final, objetivando o impacto dos programas aplicados e consequentemente 

das atividades desenvolvidas subjacentes aos respetivos programas. 

 Deste modo, relativamente às três variáveis em estudo, verificou-se na vertente 

de reavaliação, através de uma comparação de resultados entre o primeiro e o segundo 

momento avaliativo, tendo em conta o valor padrão das escalas, que no seu conjunto, as 

melhorias significativas globais nos três domínios apresentaram valores significativos, 

inferindo que os programas aplicados durante a intervenção são capazes de produzir 
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efeitos positivos no idoso, contribuindo assim para uma melhoria da sua qualidade de 

vida. 

Na análise de pormenor dos instrumentos aplicados e dos resultados obtidos, 

podemos verificar que nem todos os programas produziram os efeitos significativos 

desejados nos respetivos domínios, mas que contribuíram para a importância da 

prevenção e da manutenção, particularmente no nível do grau de autonomia, parâmetro 

em que o idoso obteve resultados considerados satisfatórios, de acordo com a leitura e 

análise dos mesmos, desde a primeira avaliação. 

Os procedimentos tidos em conta e as atividades desenvolvidas, julgamos que 

em muito contribuíram para a melhoria nos resultados obtidos e que de forma direta ou 

indiretamente facilitaram a aquisição de competências para toda a comunidade do lar e 

não apenas ao idoso incluído no estudo. Todo o conjunto de medidas e procedimentos 

(familiarização com a instituição, instrumentos aplicados, avaliações, intervenções, 

contactos com os cuidadores familiares, entre outros), implicaram uma ação integrada 

no âmbito de alterações nos comportamentos e atitudes, não só da população alvo 

institucionalizada, mas também na sensibilização dos cuidadores nos mais diversos 

campos de intervenção, uma clara correspondência dos serviços de saúde e apoio social 

para com as pessoas idosas e para com as novas realidades sociais e familiares que 

acompanham o envelhecimento individual e demográfico, não esquecendo o devido 

ajustamento do contexto ambiental e institucional às fragilidades que mais se fazem 

sentir na idade avançada. 

Julgamos termos contribuído assim para a redução do impacto das condições de 

vulnerabilidade física e psicossocial, às quais o idoso – e particularmente o idoso 

institucionalizado – bem como o próprio processo de envelhecimento se revelam tão 

sensíveis.  
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No entanto, algumas limitações condicionaram o presente estudo. Por se tratar 

de um estudo de caso, não nos permite extrapolar os resultados obtidos para o resto da 

população e os benefícios dos programas aplicados neste contexto ficam limitados ao 

idoso em estudo, uma vez que não permite uma generalização baseada em amostragens 

probabilísticas e testes de significância estatística. A abrangência do trabalho e a 

amplitude das variáveis presentes impediu que se aprofundasse a temática nalguns 

pontos. 

Enfatizamos ainda, enquanto limitações encontradas no plano funcional, a pouca 

disponibilidade das funcionárias, após horário laboral, para ações de sensibilização; a 

dificuldade no contacto com alguns familiares e a impossibilidade de consulta dos 

“dossiers” técnicos. Entre outras dificuldades encontradas, salientamos as que vão no 

sentido da gestão do tempo disponível entre a conciliação das regras e os deveres 

institucionais por parte do idoso e o próprio tempo do investigador. Houve ainda 

necessidade de alguma preocupação da nossa parte para que a demais comunidade 

institucional não manifestasse sinais de descontentamento pelo facto, natural, de nos 

termos concentrado mais no idoso alvo do estudo. 

 

9. Sugestões e Recomendações 

  Com plena consciência que o tema não se esgota aqui, pretendemos assim 

contribuir para uma reflexão consciente e responsável para a importância de um 

envelhecimento ativo e saudável e enfatizar a utilidade dos programas de intervenção 

em idosos institucionalizados. 

Perspetivando futuras investigações, esperamos que este trabalho seja uma porta 

aberta a novas pesquisas. Acreditamos que o presente trabalho, seja um benefício e 

permita uma maior consciencialização para os cuidadores, familiares ou não e que traga 
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para o campo da reflexão a responsabilidade politica e social de todos aqueles que, 

direta ou indiretamente, tenham a seu cargo a coordenação das alterações estruturais ou 

de pormenor dos equipamentos sociais vulgarmente chamados de “lares de idosos”. No 

âmbito da integração do idoso em contexto institucional, deverá respeitar-se e valorizar-

se sempre as suas necessidades, motivações e autonomia, bem como, apesar de 

institucionalizados, realçar a importância do apoio familiar para o bem-estar psicológico 

do idoso.  

Durante todo o tempo de investigação para este trabalho, deparamo-nos 

frequentemente com outros contextos de envelhecimento onde seria pertinente uma 

abordagem interventiva, responsável e oportuna no sentido de melhorar a qualidade de 

vida dos idosos. Sugeríamos que, com base no processo de envelhecimento da 

população e às psicopatologias que lhe subjazem e, uma vez que o envelhecimento da 

população tende a aumentar, fossem desenvolvidos estudos na perspetiva de 

generalização de resultados, com o objetivo da possibilidade de implementação destes 

programas não apenas nas instituições que acolhem idosos em regime de alojamento 

permanente, mas noutras como por exemplo Centros de Saúde, Unidades de Cuidados 

Continuados, Hospitais e até mesmo quando os cuidadores são as próprias famílias, para 

que deste modo estes programas pudessem ser um contributo significativo, quer na 

prevenção, quer na melhoria da qualidade de vida dos idosos.  

Uma segunda recomendação, e pelo facto dos dados estatísticos apontarem para 

um aumento significativo do número de indivíduos acima dos 65 anos em contexto 

prisional, é pertinente uma abordagem interventiva e fundamentada, para este grupo 

etário, sendo essencial que os centros prisionais contem nos seus quadros de pessoal 

com equipas multidisciplinares que implementem os referidos programas, devidamente 

adaptados, em específico, a este contexto. 
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Baseado ainda nas vivências pessoais e profissionais podemos inferir que é 

urgente educar para o envelhecimento, porque, de certo modo, instalou-se na sociedade 

a ideia da velhice como um problema social.   

Relativamente aos instrumentos utilizados na avaliação (MMSE, EDG e o IB), 

consideramos que seria vantajoso não só para o idoso, mas também para a instituição 

que o acolhe, a sua aplicação, por parte do serviço de Psicologia, no momento de 

admissão no lar, com o objetivo de facilitar ao idoso a adaptação e aceitação ao novo 

contexto.  
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