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RESUMO 

O fenómeno do envelhecimento humano tem merecido a atenção de muitos estudiosos a nível 

mundial e também em Portugal. O envelhecimento pode ser entendido como um processo 

individual resultante de alterações biológicas, psicológicas ou outras decorrentes da idade.  

Com o aumento da esperança média de vida, surgem pessoas de idade cada vez mais 

avançada e, consequentemente, mais dependentes. O comprometimento da capacidade 

funcional do idoso ocasiona maior vulnerabilidade na velhice e contribui para a diminuição do 

bem-estar e da qualidade de vida. Neste sentido, associada às doenças crónicas e 

incapacidade, o aumento da longevidade coloca novos desafios aos governos, aos 

profissionais de saúde, às famílias e à sociedade em geral. 

Assim, envelhecer com saúde, autonomia e independência, o mais tempo possível, constitui 

hoje, um desafio à responsabilidade individual e coletiva, com tradução significativa no 

desenvolvimento económico, social e cultural do país. 

Atendendo à problemática atual do envelhecimento e à importância da relação entre perceção 

da qualidade de vida e capacidade funcional dos idosos, são objetivos deste estudo: 

caracterizar o perfil sociodemográfico e de saúde dos idosos inscritos numa Unidade de 

Cuidados de Saúde Personalizados; determinar o nível de independência para a realização das 

atividades básicas de vida diárias e atividades instrumentais de vida diárias; avaliar a perceção 

sobre a qualidade de vida relacionada com a saúde; analisar a relação entre o nível de 

independência para a realização das atividades básicas e instrumentais de vida diárias e as 

variáveis sociodemográficas e de saúde; analisar a relação entre a perceção da qualidade de 

vida relacionada com a saúde dos idosos e as variáveis sociodemográficas e de saúde e o nível 

de independência para as atividades básicas e instrumentais de vida diárias. 

Trata-se de um estudo de caráter descritivo, correlacional e transversal, procedendo-se à 

estratificação da população em função da idade e género, ficando a amostra constituída por 

213 idosos inscritos numa Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados do Concelho de 

Baião, do Agrupamento de Centros de Saúde Baixo Tâmega – Tâmega I.  

Para a recolha de dados utilizou-se os seguintes instrumentos: questionário de caracterização 

sociodemográfica e de saúde, Mini Exame do Estado Mental, Índice de Barthel, Escala de 

Lawton e Brody e escala de COOP/WONCA. 
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A média de idades dos idosos da amostra foi de 76,83 anos, com maior predomínio do género 

feminino (58,2%). A maioria tinha companheiro (60,09%), menos de quatro anos de 

escolaridade, (70,89%), viviam acompanhados (83,6 %) e consideraram que os rendimentos 

satisfaziam razoavelmente as suas necessidades (72,9%). Verificou-se que 63,4% dos idosos 

eram independentes para a realização das atividades básicas de vida diárias, 30,5 % 

apresentava dependência moderada e 3,3% dependência total. A maioria dos idosos (53,99%) 

tinha uma perceção menor sobre a qualidade de vida relacionada com a saúde.   

O nível de independência para a realização das atividades básicas de vida diárias é maior nos 

idosos com menos idade, do género masculino, com mais escolaridade, sem cuidador informal 

e que não tiveram internamento no último ano.  

Quanto ao nível de independência para a realização das atividades instrumentais de vida 

diárias é maior nos idosos com menos idade, com mais escolaridade, vivendo sozinhos e sem 

cuidador informal. 

A perceção da qualidade de vida relacionada com a saúde é maior nos idosos com menos 

idade, do género masculino, com mais escolaridade, com companheiro, sem cuidador 

informal e que não tiveram internamento no último ano.  

Quanto maior o nível de independência para a realização das atividades básicas de vida 

diárias e das atividades instrumentais de vida diárias maior é a perceção dos idosos sobre a 

qualidade de vida relacionada com a saúde.  

Os resultados obtidos permitirão equacionar o desenvolvimento de programas e estratégias no 

âmbito dos cuidados de enfermagem, de modo a contribuir para a maximização da 

independência dos idosos no desempenho das atividades básicas de vida diárias, atividades 

instrumentais de vida diárias e a melhoria da qualidade de vida. 

 

Palavras-chave: Idosos, Capacidade Funcional, Atividades de Vida Diárias, Qualidade de 

Vida. 
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ABSTRACT 

A lot of international experts and scholars have been focused on the human ageing 

phenomenon not only worldwide but also in Portugal. The ageing process may be seen as an 

individual one, undoubtedly being an outcome of biological, psychological or other changes 

resulting from age. 

With the increase of life expectancy, there are more and more aged people and, 

consequently, more dependent people on the others’ care. The compromise of the aged 

person’s functional capacity leads to more vulnerability in oldness and it contributes to the 

decrease of the welfare and quality of life. In that sense, the life expectancy increase, 

associated to recurrent diseases and incapacity, rise new challenges to governments, to 

health care professionals, to families and to the society in general terms. 

Therefore, growing old in a healthy way and with autonomy and independence for as long as 

possible is today a challenge to the individual and collective responsibility, which clearly is 

reflected on the economic, social and cultural development of a country. 

Taking into account the present complexity of getting old and taking also into account the 

importance of the relation between life quality perception and the aged people’s functional 

capacity, the main aims of this survey are the following ones: characterize the socio-

demographic profile of the aged people registered in a Personalized Care Unit; determine the 

independence level to accomplish the daily living basic activities and daily living 

instrumental activities; assess the perception of the life quality related to health; analyze the 

relation between the independence level to accomplish the daily living basic and 

instrumental activities and the socio-demographic and health-related variables; analyze the 

relation between the life quality perception related to the aged people’s health and the socio-

demographic and health variables as well as the independence level to the daily living basic 

and instrumental activities. 

This study is a descriptive, exploring, transversal and correlational one. It was held with a 

sample of 213 aged people registered in a Personalized Care Unit of the Grouping of Health 

Centers in the Baião county of the Baixo Tâmega – Tâmega 1. 

For the data gathering, the following instruments were used: a socio-demographic and health 

characterization questionnaire; a mini exam of the mental state, Barthel index, Lawton and 

Brody scale and the COOP/WONCA scale. 
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The sample aged people were, on average, 76, 83, years old, with a higher predominance of 

the female gender (58,2%). Most had a mate (60, 09%), less than a four-year-schooling (70, 

89%), they didn’t live alone (83,6%) and they thought that their income was reasonably 

enough to their necessities (72,9%). It was clear that 63,4% of the aged people were 

independent to the accomplishment of the daily living basic activities, 30,5% were 

moderately dependent and 3,3% totally dependent. Most aged people (53,99%) had a lower 

perception about their related-to-health life quality. 

The level of independence to the accomplishment of the daily living basic activities is higher 

among the less aged people in the male gender and with more years of schooling and also 

without an informal caretaker and that had no hospitalization in the last year. 

As to the independence level to the accomplishment of the daily living instrumental 

activities, it is higher among the less aged people, with more years of schooling, living alone 

and without an informal caretaker. 

The life quality related to health perception is higher in the less aged people, in the male 

gender with a higher level of schooling, living with a mate, without any informal caretaker 

and that had no hospitalization in the last year. 

The higher the level of independence to the accomplishment of the daily living basic 

activities and the daily living instrumental activitie is, higher the aged people’s perception 

about the health-related life quality is. 

The obtained results will lead to the setting out of the development of programs and 

strategies within the nursing care, so that they can contribute to the maximization of the 

aged people’s independence in what concerns the daily living basic activities and the daily 

living instrumental activities, which, in turn, will lead to a better living quality. 

 

Key words: Aged people, Functional Capacity, Daily Living Activities, Life Quality. 
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1. INTRODUÇÃO 

O envelhecimento crescente da população portuguesa é uma realidade presente e que se tem 

vindo a acentuar nas últimas décadas. Em Portugal considera-se pessoas idosas, homens e 

mulheres com idade igual ou superior a 65 anos e que está associada à idade da reforma. 

Devido ao aumento da esperança média de vida surgem pessoas com idades cada vez mais 

avançadas e dependentes. Este facto constitui um problema para a sociedade atual, quer do 

ponto de vista social, económico, quer a nível dos cuidados de saúde e consequentemente nas 

modificações que ocorrem na vida de todos nós. 

À medida que se envelhece ocorrem alterações anatómicas e fisiológicas que provocam a 

deterioração das estruturas e das capacidades funcionais do organismo que limitam 

progressivamente a atividade do ser humano. A característica mais evidente do 

envelhecimento é a diminuição da capacidade de adaptação do organismo face às alterações 

do meio ambiente. Esta fragilidade de adaptação aumenta com a idade, com o aparecimento 

de doenças crónicas e manifesta-se frequentemente com perturbações da capacidade funcional 

(Botelho 2007; Imaginário, 2008). 

Em idades mais avançadas as limitações visuais, auditivas, motoras e intelectuais, bem como 

o surgimento de doenças crónico-degenerativas intensificam-se, ocasionando a dependência 

nas atividades de vida quotidianas. Embora a presença de doenças crónicas possa contribuir 

para o aparecimento de dificuldades nas atividades de vida diárias dos idosos, com 

interferência na sua independência e autonomia, esta condição não é o único fator que 

caracteriza este processo. Fatores individuais têm sido apontados como responsáveis pelo 

processo de incapacidade funcional (Alves, Leite & Machado, 2010; Fiedler & Peres, 2008; 

Nunes, Ribeiro, Rosado & Franceschini, 2009). 

Poderemos dizer que o processo de envelhecimento comporta modificações físicas e 

psicossociais, mas não é uma doença, nem está necessariamente associado a doença ou 

incapacidade. O envelhecimento não é programado e as condições de vida e as agressões do 

meio envolvente influenciam o seu percurso. 

Segundo Berger (1995) as alterações causadas pelo envelhecimento desenvolvem-se em 

ritmos diferentes para cada pessoa e dependem de fatores externos, como os estilos de vida, 

atividades e ambiente, e de fatores internos como a carga genética e o estado de saúde. 
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A capacidade de funcionar de modo independente declina com a idade e este declínio é 

influenciado por um conjunto de fatores biológicos, psicológicos e sociais (Guccione, 2002). 

Deste modo, perante o envelhecimento populacional, a capacidade funcional assume uma 

importância fundamental na saúde do idoso. Manter a capacidade funcional de modo a que 

este permaneça autónomo e independente pelo maior tempo possível é uma condição 

essencial para a manutenção de uma boa qualidade de vida (QV) (Torres, Reis, Reis & 

Fernandes, 2009). 

Segundo Torres et al. (2009) uma boa QV é aquela que oferece um mínimo de condições para 

que os indivíduos possam desenvolver o máximo das suas potencialidades, vivendo, sentindo 

ou amando, trabalhando, produzindo bens ou serviços, fazendo ciência, vivendo apenas 

enfeitando ou simplesmente existindo. 

Lazarus (1998) defende que o envelhecimento bem-sucedido está dependente da aquisição de 

atitudes e de processos de coping que permitem à pessoa idosa, apesar do aumento dos défices 

ou da sua ameaça, permanecer independente, produtiva e socialmente ativa pelo maior tempo 

possível.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Comissão da União Europeia consideram de 

grande importância desenvolver estratégias que contribuam para um envelhecimento saudável 

e ativo. Para alcançar tais objetivos, no ano 2012 assinalou-se o ano Europeu de 

envelhecimento ativo e solidariedade entre gerações com a finalidade de promover o 

envelhecimento ativo, a solidariedade entre as gerações e a dignidade e vitalidade de todos e 

explorar melhor o potencial das pessoas mais velhas, independentemente da sua origem, 

permitindo que tenham uma vida independente (European Union Programme for Employment 

and Social Solidarity, 2012). 

Reconhecendo a necessidade de serem criadas condições que concretizassem o objetivo 

fundamental de obter ganhos de saúde, nomeadamente em anos de vida com independência, 

em 2004, o Ministério da Saúde aprovou o Programa Nacional para a Saúde das Pessoas 

Idosas, que foi parte integrante do Plano Nacional de Saúde 2004/2010 (Direção-Geral da 

Saúde [DGS], 2004). Este programa visa a manutenção da autonomia, independência, QV e 

recuperação global das pessoas idosas, prioritariamente no seu domicílio e meio habitual de 

vida. O Plano Nacional de Saúde 2012/2016 contempla a continuidade deste plano, ao longo 

do ciclo de vida, no qual se procura manter a estratégia de intervenção sobre o 

envelhecimento ativo acima dos 65 anos de idade (DGS, 2013).  
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Face ao exposto, achamos pertinente abordar a temática: “Perceção da Qualidade de Vida e 

Capacidade Funcional em Idosos”, pois, determinar o nível de independência dos idosos no 

desempenho das atividades básicas e instrumentais de vida diárias é uma forma de identificar 

as capacidades, limitações, dificuldades e necessidades sentidas pelos mesmos, permitindo 

avaliar a sua saúde e a qualidade de vida contribuindo, desta forma, para um envelhecimento 

ativo. 

Conhecer a perceção sobre a QV facilita, de igual modo, a obtenção de informação sobre os 

fatores que possam estar a interferir com a sua saúde e bem-estar, essencial para o 

planeamento de cuidados, tendo em conta o contexto onde os idosos se encontram inseridos, 

possibilitando-lhes os meios e o apoio necessários para que possam viver de forma autónoma 

e independente durante o seu percurso de vida. A seleção e orientação de intervenções, de 

modo a prevenir a incapacidade funcional e favorecer a melhoria da QV dos idosos são 

primordiais, desta forma, torna-se urgente repensar medidas que deverão garantir que os 

idosos possam viver na sociedade de forma ativa/produtiva proporcionando-lhes as melhores 

condições para que eles próprios preservem a sua capacidade funcional e QV.  

Nesta perspetiva e de acordo com o atual Plano Nacional de Saúde, as políticas saudáveis 

deverão promover uma cultura de saúde como um capital social em todos os contextos e 

atividades, privilegiando a QV, a equidade, a redução das desigualdades sociais e as 

competências individuais e sociais (DGS, 2013). 

A reforma dos cuidados de saúde primários, com a criação dos Agrupamentos de Centros de 

Saúde (ACES) do Serviço Nacional de Saúde (Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro), 

estabelece o regime de organização e funcionamento de diferentes unidades funcionais, entre 

as quais a Unidade de Cuidados na Comunidade. Esta unidade garante a continuidade e 

qualidade dos cuidados prestados, uma vez que:  

 ...presta cuidados de saúde e apoio psicológico e social de âmbito domiciliário e comunitário, 

essencialmente a pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis em situação de maior risco ou 

dependência física e funcional ou doença que requeira acompanhamento próximo, e actua na 

educação para a saúde, na integração em redes de apoio à família e na implementação de 

unidades móveis de intervenção (art.º 11 do Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de 

fevereiro; art.º 3, alínea 2, do Despacho n.º 10143/2009 de 16 de abril, p. 

15438). 

Visto que os idosos são considerados um grupo vulnerável, quer pela condição decorrente do 

próprio processo de envelhecimento, quer pela diminuição das suas capacidades e da presença 
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de doenças, estes exigem uma atenção especial. Tendo em conta as competências do 

enfermeiro especialista em enfermagem comunitária emanadas pela ordem dos enfermeiros, 

compete a estes profissionais o favorecimento da melhoraria da acessibilidade aos cuidados 

de saúde de comunidades vulneráveis, nomeadamente, os idosos e seus prestadores de 

cuidados. A intervenção no âmbito da promoção, prevenção e manutenção da saúde e bem-

estar destes grupos assegura o acesso a cuidados de saúde mais eficazes e ajustados dando 

resposta aos principais problemas de saúde identificados, contribuindo para a manutenção da 

saúde, autonomia e QV.  

Neste contexto, a reflexão sobre esta realidade permitiu formular a seguinte questão de 

investigação: Qual a relação entre a perceção da QV e a capacidade funcional dos idosos de 

uma Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP)? 

Assim, foram traçados os seguintes objetivos: i) Caracterizar o perfil sociodemográfico e de 

saúde dos idosos inscritos numa UCSP; ii) Determinar o nível de independência para a 

realização das atividades básicas de vida diárias (ABVD) e atividades instrumentais de vida 

diárias (AIVD), dos idosos inscritos numa UCSP; iv) Avaliar a perceção sobre a qualidade de 

vida relacionada com a saúde (QVRS), dos idosos inscritos numa UCSP; v) Analisar a relação 

entre o nível de independência para a realização das ABVD e das AIVD dos idosos inscritos 

numa UCSP e as variáveis sociodemográficas e de saúde; vi) Analisar a relação entre a 

perceção QVRS dos idosos inscritos numa UCSP e as variáveis sociodemográficas e de 

saúde; vii) Analisar a relação entre a perceção da QVRS e o nível de independência para 

realização das ABVD e das AIVD, dos idosos inscritos numa UCSP. 

Para a realização deste estudo optou-se por uma abordagem de natureza quantitativa, com um 

desenho descritivo, correlacional e transversal. 

Este trabalho está estruturado em diferentes partes: a primeira corresponde ao enquadramento 

teórico, tendo por base a revisão da literatura sobre: o processo de envelhecimento e o 

enquadramento demográfico a nível europeu e nacional; capacidade funcional; QV; 

contextualização sociodemográfica do Concelho de Baião. Na segunda parte apresenta-se o 

enquadramento metodológico, com a descrição do desenho do estudo, população/amostra, 

hipóteses do estudo, definição e operacionalização das variáveis, procedimentos éticos e 

análise a tratamento de dados. A terceira parte diz respeito à apresentação e discussão dos 

resultados e na quarta serão sumariadas as principais conclusões e apresentadas as sugestões. 
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PARTE I. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

1. ENVELHECIMENTO 

O envelhecimento é um processo ao qual estão sujeitos todos os seres vivos, que difere de 

pessoa para pessoa e assenta na maior longevidade dos indivíduos, ou seja, no aumento da 

esperança média de vida. Embora muito já se tenha estudado sobre este fenómeno, não existe 

consenso sobre o que o causa, pelo que não há um conceito único que defina e caracterize 

toda a complexidade em torno desta temática. 

Telpod e Sawey (1990, como citado em Berger, 1995) defendem que apesar de este ser 

categoricamente um processo considerado como iniciado após o nascimento com vida, na 

realidade, o desenvolvimento com a multiplicação e amadurecimento celular iniciam-se no 

momento da conceção e ao longo da vida intrauterina. Contudo, o envelhecimento é 

frequentemente sentido após a terceira década de existência, época em que o tempo passa e 

começa a assistir-se a um declínio gradual das funções vitais. 

Apesar de se desconhecer a origem e a natureza do fenómeno do envelhecimento devido à 

inexistência de um marcador biológico do seu início e, portanto, a impossibilidade de mesurá-

lo, não parece haver dúvidas, entre alguns autores consultados, que o processo que o origina é 

multifatorial (Berger, 1995; Santos, 2002; Santos, Andrade & Bueno, 2009). 

Segundo Berger (1995) o envelhecimento é “um processo multifactorial que leva a uma 

deterioração fisiológica do organismo. É um fenómeno normal, universal, intimamente ligado 

ao processo de diferenciação e de crescimento” (p. 125). A mesma opinião é defendida por 

Santos (2002), ao referir que o envelhecimento é um processo multifactorial que comporta 

uma deterioração fisiológica do organismo e não sendo uma doença, não se pode comparar 

com qualquer estado patológico atualmente conhecido.  

O processo de envelhecimento é também definido como universal em relação a todos os seres 

da mesma espécie, intrínseco ao organismo, progressivo e cumulativo, nocivo ao organismo 

como um todo e está associado a uma maior mortalidade e morbilidade (Primomo, 1995). 

Importa salientar, que embora sendo um processo universal não afeta todos os indivíduos da 

mesma forma ou ao mesmo tempo, existindo diferenças de pessoas para pessoas, entre 

sociedades e culturas. De igual modo, não se repercute da mesma forma nos diferentes órgãos 

ou sistemas de um mesmo indivíduo tornando-se um processo diferenciado e diferenciador, o 
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que nos leva a pensar sobre a importância de fatores extrínsecos, ambientais e pessoais no 

processo de envelhecimento. 

Este pensamento vai de encontro ao referido por Fernandes (2000) ao definir o 

envelhecimento como diferencial, ou seja, cada indivíduo envelhece de um modo particular, 

diferente de outro, conforme os modos de vida (se casou, se teve filhos ou viveu só), a 

profissão (diferença entre trabalho manual ou intelectual), os acontecimentos traumáticos, 

fatores de ordem social, como a escolaridade, a condição social e ainda outros fatores, tais 

como a obesidade, hábitos tóxicos (álcool, tabaco e droga), a alimentação, o exercício físico e, 

também, a incidência de doenças. 

Neste contexto, as alterações causadas pelo envelhecimento desenvolvem-se em ritmos 

diferentes para cada pessoa e dependem de fatores externos como os estilos de vida, as 

atividades e o ambiente, e ainda de fatores internos como a carga genética e o estado de saúde, 

isto é, os fatores ambientais, biológicos, psicológicos e sociais interferem com este processo. 

De acordo com Binet (1992, como citado em Azeredo, 2011) o envelhecimento é o conjunto 

de todas as modificações morfológicas, fisiológicas, económicas, sociais, culturais e políticas. 

É, então, um processo caracterizado por um conjunto complexo de fatores fisiológicos, 

psicológicos e sociais, que ocorrem ao longo da vida adulta (Barush & Actley, 2004; Santos, 

2000). 

Assim, quando se fala em processo de envelhecimento estamos implicitamente a falar em 

modificações de carácter orgânico e funcional, no entanto, as repercussões sentem-se também 

a nível psicossocial. Envelhecer é, portanto, um processo inevitável que se repercute na 

diminuição orgânica e funcional não decorrente de acidente ou doença e que acontece com o 

passar dos anos (Ermida, 1999). 

Papaléo Netto (2002) defende que o envelhecimento humano pode, então, ser definido como 

“um processo dinâmico e progressivo, no qual há alterações morfológicas, funcionais e 

bioquímicas que vão alterando progressivamente o organismo, tornando-o mais suscetível às 

agressões intrínsecas e extrínsecas que terminam por levá-lo à morte” (p. 10). 

De acordo com a DGS (2004) o envelhecimento humano é um processo de mudança 

progressivo da estrutura biológica, psicológica e social dos indivíduos que se desenvolve ao 

longo da vida. Este, não é um problema, mas uma parte natural do ciclo de vida, sendo 

desejável que constitua uma oportunidade para viver de forma saudável e autónoma o mais 

tempo possível. 
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Após a caracterização do processo/fenómeno de envelhecimento passamos a descrever as 

teorias relacionadas com a temática em estudo. 

 

    1.1.Teorias do envelhecimento 

Segundo Berger (1995) envelhecer é “um processo multidimensional que comporta 

mecanismos de reparação e de destruição desencadeados ou interrompidos em momentos e a 

ritmos diferentes para cada ser humano” (p. 145).  

Tal como já foi referido, o processo de envelhecimento acompanha a pessoa ao longo da vida 

e origina alterações ao nível das estruturas e das funções do organismo. De acordo com 

Rodríguez Mañas (2000), a perda da função é nos idosos a principal manifestação de doença, 

quer esta tenha origem no aparelho locomotor, quer tenha origem em doenças sistémicas. Esta 

perda da função deteta-se na diminuição de autonomia e pelo surgimento da dependência que, 

progressivamente, vão limitando o bem-estar e a QV das pessoas idosas. 

Contudo, essas modificações não ocorrem de maneira igual e uma mesma função pode 

envelhecer a ritmos diferentes em pessoas diferentes. O envelhecimento pode em parte ser 

influenciado por fatores genéticos e hereditários, pelo meio ambiente e estilos de vida. 

Citando Berger (1995) a velhice é “um processo inelutável caracterizado por um conjunto 

complexo de factores fisiológicos, psicológicos e sociais específicos de cada indivíduo” (p. 

145). Assim, a entrada na velhice depende de vários fatores que ultrapassam o limiar da 

cronologia, pois cada indivíduo reage de forma única ao avanço da idade, pelo que certos 

idosos estão mais envelhecidos, outros parecem mais jovens e há ainda os que sentem que não 

têm qualquer utilidade.  

Embora o envelhecimento seja um processo natural, ainda não existe unanimidade sobre os 

processos que o causam, no entanto, julga-se cada vez mais que o envelhecimento é “um 

fenómeno multidimensional resultante da ação de vários mecanismos como: disfunção do 

sistema imunológico, programação genética, lesões celulares, modificações ao nível da 

molécula de ácido desoxirribonucleico (ADN) e controlo neuro-endócrino da atividade 

genética” (Mailloux-Poirier, 1995, p. 99). 

Numa tentativa de melhor perceber o fenómeno do envelhecimento surgiram várias teorias 

tanto biológicas como psicossociais. 
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Assim, segundo Farinatti (2008) as teorias biológicas explicam o fenómeno de 

envelhecimento com base no declínio, na degeneração da função e estruturas dos sistemas 

orgânicos e das células. 

Seguidamente apresentam-se de uma forma sucinta as principais teorias biológicas (Farinatti, 

2008; Fernández-Ballesteros, 2004; Mailloux-Poirier, 1995): 

 Teoria imunitária – o sistema imunitário deixa de reconhecer as células do próprio 

organismo, começando a gerar anticorpos contra si próprios.  

 Teoria genética – defende que o envelhecimento é uma etapa do desenvolvimento 

geneticamente programado. 

 Teoria da síntese proteica – coloca ênfase na ocorrência de erros na síntese proteica 

levando à existência de moléculas de ADN incompetentes para desempenhar o seu 

papel. 

 Teoria do desgaste – segundo este modelo, o organismo humano comporta-se como 

uma máquina, cujos componentes se deterioram com o uso, levando a défices de 

funcionamento e à paragem.  

 Teoria dos radicais livres – de acordo com esta teoria, o envelhecimento e morte 

celular provêm de efeitos nefastos causados pela formação de radicais livres de 

oxigénio sobre a célula causando danos no ADN. 

 Teoria neuro-endócrina – salienta que o sistema endócrino está programado para 

desenvolver hormonas que têm efeitos de envelhecimento sobre o sistema 

neurológico. 

Embora estas teorias procurem explicar porque ocorre a morte celular, nenhuma oferece uma 

explicação total e universalmente aceite sobre o processo de envelhecimento. 

As teorias psicossociais desenvolvidas por psicólogos, antropólogos, sociólogos e outros 

profissionais englobam estudos em gerontologia social com o objetivo de explicar a 

influência de fatores sociais e culturais sobre o envelhecimento. Mailloux-Poirier (1995) e 

Farinatti (2008) salientam três: 

 Teoria da atividade – segundo esta teoria o idoso deve manter-se ativo com a 

finalidade de obter na vida, a maior satisfação possível, mantendo a autoestima e 

preservando a sua saúde. A velhice bem-sucedida implica a descoberta de novos 

papéis na vida. 



Parte I – Enquadramento Teórico 

9 

 

 Teoria da desinserção – demonstra que o envelhecimento é acompanhado de uma 

desinserção recíproca do indivíduo e da sociedade.  

 Teoria da continuidade – para esta teoria o envelhecimento é uma parte integrante do 

ciclo de vida e não um período final, separado das fases em que o idoso mantém a 

continuidade nos seus hábitos de vida, experiências, preferências e compromissos, 

fazendo estes parte da sua personalidade. 

As teorias acima descritas procuram explicar que o ser humano envelhece não só no plano 

biológico mas também no social. Estas e outras explicações podem fornecer importantes 

contributos no entendimento do envelhecimento, contudo, para analisar esta problemática do 

envelhecimento, torna-se necessário observar e analisar duas perspetivas distintas, mas que se 

encontram relacionadas: a individual e a demográfica. Para Moura (2006), enquanto que, o 

envelhecimento individual determina o aumento da longevidade ou esperança de vida, o 

envelhecimento demográfico diz respeito ao aumento da proporção dos idosos na população 

total. 

 

    1.2.Transição demográfica: envelhecimento 

O envelhecimento da população mundial é um facto inegável que se verifica tanto nos países 

desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento. Representa um dos fenómenos 

demográficos mais preocupantes das sociedades modernas e trata-se de uma problemática 

global que ocupa uma especial atenção por parte de cientistas e governantes.  

Fernandes (1997) refere que: “o envelhecimento demográfico é uma realidade nova na 

história das populações das sociedades industrializadas e as projeções indicam, com alguma 

certeza, que no mundo civilizado a tendência para o envelhecimento é acentuada”, 

acrescentando ainda que “...o envelhecimento demográfico veio para ficar nas próximas 

dezenas de anos e que é uma autêntica tendência pesada e irreversível de todos os países 

desenvolvidos” (p. 34). 

O fenómeno do envelhecimento demográfico emergiu nas sociedades desenvolvidas a partir 

da segunda metade do século XX, sobretudo na década de 1950. No início deste século a taxa 

de mortalidade era elevada, a esperança de vida situava-se nos 41 anos de idade, sendo a taxa 

de natalidade também alta. Depois da Segunda Guerra Mundial verificou-se uma descida 

significativa da mortalidade nos países em desenvolvimento. Este facto deve-se aos avanços 
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da medicina, no que diz respeito à luta contra as doenças infeciosas e parasitárias, e o 

aumento da esperança de vida passou para os 62,5 anos de idade. Com a melhoria das 

condições de vida e o acesso aos cuidados de saúde, ocorreu um baby boom, que associado 

aos níveis já elevados de natalidade, contribuiu para um crescimento da população 

(Fernandes, 2008).  

A década de 70 apresentou um declínio da taxa de natalidade devido a vários fatores, como 

por exemplo, a entrada da mulher no mercado de trabalho, o aumento da escolaridade, o 

aumento da idade de casamento e o acesso à contraceção (Fernandes, 2008).  

Assim sendo, as alterações demográficas comuns a todas as populações são explicadas pela 

teoria da transição demográfica que procura compreender a passagem de populações com 

níveis elevados de natalidade e mortalidade para baixos níveis de natalidade e mortalidade 

(Fernandes, 2008). Ou seja, o fenómeno do envelhecimento resulta da transição demográfica, 

normalmente definida como a passagem de um modelo demográfico de fecundidade e 

mortalidade elevados para um modelo em que ambos os fenómenos atingem níveis baixos, 

originando o estreitamento da base da pirâmide de idades, com redução de efetivos 

populacionais jovens e o alargamento do topo, com acréscimo de efetivos populacionais 

idosos (Instituto Nacional de Estatística [INE], 2002). 

Segundo a mesma fonte, o envelhecimento demográfico não evolui de forma uniforme em 

todas as regiões do mundo, sendo que os países mais desenvolvidos iniciaram primeiro o 

fenómeno de transição demográfica, com a população jovem a evoluir segundo taxas 

negativas desde 1970, ao passo que os países menos desenvolvidos apresentam taxas de 

crescimento positivas, embora relativamente baixas, que se irão aproximar do valor nulo a 

partir de 2030. No que concerne à população com 65 e mais anos, nas regiões mais 

desenvolvidos, o ritmo de crescimento é significativo entre 1960 prevendo-se que vá 

atenuando até 2040/2050. De modo inverso, nas regiões menos desenvolvimento a taxa de 

crescimento anual é maior e continuará a aumentar até 2040, devendo atenuar-se até 2050. 

Com efeito, a realidade do século XXI é a de que, tanto os países desenvolvidos, como os 

países em desenvolvimento estão cada vez mais envelhecidos e apresentam uma tendência 

progressiva relacionada com a industrialização do planeta. Os fatores desta tendência estão 

associados ao progresso humano, nomeadamente ao decréscimo da mortalidade infantil, 

melhor nutrição, educação, cuidados de saúde, higiene, acesso ao planeamento familiar e ao 

aumento da esperança média de vida. Contudo, não podemos descurar outros aspetos do 
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envelhecimento demográfico, nomeadamente, os processos migratórios que ao longo do 

tempo demonstram que o ser humano é dotado de uma enorme mobilidade. 

A Europa foi a primeira região do globo a passar pela transição demográfica pelo que é 

considerada a mais envelhecida do planeta. A população com mais de 80 anos apresenta um 

crescimento mais acentuado do que a população com mais de 65 anos de idade. Esta 

longevidade está diretamente relacionada com os baixos índices de fecundidade, sendo que a 

média europeia se situa entre 1,2 e 1,4 filhos, ou seja, todos os países europeus estão abaixo 

do limiar de substituição das gerações, 2,1 (Fernandes, 2008). 

O aumento da longevidade associada a uma redução da taxa de natalidade e da mortalidade 

em geral, têm conduzido a uma mudança na composição etária da população, aumentando o 

número de pessoas idosas com idade acima dos 65 anos, assim como, os de idade superior a 

80 anos. Estima-se que em 2025 existirão1,2 biliões de pessoas com mais de 60 anos, sendo 

que os muito idosos, com 80 ou mais anos, constituem o grupo etário de maior crescimento e 

a maior parte dessas pessoas, aproximadamente 75%, viverá nos países desenvolvidos (OMS, 

2001). 

A Organização das Nações Unidas considera o período de 1975 a 2025 a “Era do 

Envelhecimento” devido ao crescimento acentuado de indivíduos considerados idosos, 

destacando-se que nos países em desenvolvimento, o envelhecimento populacional foi 

significativo e acelerado (Andrade & Martins, 2011). 

A análise das tendências sociais na Europa revela que, no ano 2020, mais de um quarto da 

população terá idades iguais ou superiores a 65 anos. A estrutura da população da União 

Europeia (UE) tem vindo a alterar-se progressivamente, em 2010 cerca de 87 milhões de 

pessoas tinham idades iguais ou superiores a 65 anos (17, 4 % da população total) 

comparativamente a 1985, que registava 59,3 milhões de pessoas com 65 ou mais anos, 

correspondendo a 12,8% do total da população (Eurostat, 2012). 

As projeções do Eurostat indicam que haverá menos duas pessoas a trabalhar em idade ativa 

(15 a 64 anos) por cada pessoa idosa com 65 ou mais anos, em 2060, prevendo-se que a 

esperança média de vida das mulheres será de 89 anos e nos homens de 84,5 anos (Eurostat, 

2012). 

As previsões apontam para uma alteração da estrutura etária da população aumentando a 

proporção de pessoas muito idosas com 80 ou mais anos, sendo na UE de 4,7% (Eurostat, 

2012). De acordo com a figura 1, no período de 2010 a 2030 prevê-se um aumento de pessoas 
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com idades iguais ou superiores a 80 anos mais ou menos constante aumentando 

posteriormente entre 2040 e 2060, refletindo o aumento da longevidade e o envelhecimento 

contínuo da população. Nas pessoas com idades compreendidas entre os 65 e os 80 anos 

prevê-se um aumento entre 2030 e 2040, seguido por um decréscimo entre 2050 a 2060. As 

pessoas na faixa etária dos 50 aos 64 anos terão tendência a diminuir depois de 2030. 

(% de participação da população total) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Eurostat, 2012 

Figura 1. Estrutura de projeção da população por faixa etária, na UE-27 

 

Perante estas alterações demográficas e as que se perspetivam para esta primeira metade do 

século XXI, as recomendações internacionais apontam para encarar o envelhecimento das 

sociedades como um desafio e uma oportunidade. É preciso potenciar tanto a experiência 

como as capacidades das pessoas idosas de modo a dar-lhes oportunidades para intervirem na 

vida em sociedade. 

 

    1.3. Envelhecimento demográfico em Portugal 

O fenómeno do envelhecimento humano está presente nos países desenvolvidos, 

especialmente na Europa, sendo que Portugal também não é exceção. A estrutura demográfica 

de Portugal, tal como dos estados membros da UE caracteriza-se assim pelo envelhecimento 

da população. 

Pimentel (2005) refere que na década de 60 se acentua o envelhecimento demográfico em 

Portugal, com a guerra em África e os fluxos migratórios de jovens que saem e regressam 
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mais tarde, já idosos. A partir da década de 80, o envelhecimento acentua-se com a redução da 

natalidade e também da mortalidade.  

No período de 1960 e 2001 o fenómeno do envelhecimento demográfico traduziu-se por um 

decréscimo de cerca de 36% na população jovem e um crescimento de 140% da população 

idosa. A proporção da população idosa, que representava 8% do total da população em 1960, 

mais que duplicou, passando para 16,4%, em 2001 (INE, 2002). 

O envelhecimento é também bem vincado na evolução do peso relativo da população mais 

idosa, com 75 e mais anos, tendo alterado de 2,7% em 1960 para 6,9% em 2001. Neste grupo 

etário, a evolução foi mais acentuada nas mulheres do que nos homens, que passaram de 3,3% 

em 1960 para 8,2% em 2001. Esta superioridade é explicada pela maior esperança de vida das 

mulheres e maior mortalidade masculina (INE, 2002). 

De acordo com o INE (2003) as projeções de população residente em Portugal, no horizonte 

2000-2050, revelam um envelhecimento continuado da população, consequência do previsível 

aumento da esperança de vida, bem como, da manutenção dos níveis de fecundidade abaixo 

do limiar de substituição das gerações, evolução demográfica que pode perspetivar o valor 

deste grupo na população e que, naturalmente, exige políticas articuladas e concertadas dos 

diferentes setores da sociedade. 

De 2001 a 2011, o envelhecimento da população portuguesa traduziu-se por uma diminuição 

da população jovem (entre os 0 e os 14 anos) de 5,1% e um aumento da população idosa (65 

anos ou mais anos) de cerca de 19,4%, e o grupo da população situada entre os 25 e os 64 

anos cresceu 5,3% de acordo com os resultados provisórios dos censos de 2011 (INE, 2011). 

Tal como se verifica na generalidade dos países, a população idosa tem, também em Portugal, 

uma percentagem superior de mulheres, devido à maior longevidade comparativamente com 

os homens e à maior mortalidade masculina. No grupo etário dos 65 ou mais anos prevalecem 

as mulheres, 11%, face aos homens, 8% (INE, 2011). 

Segundo o INE (2012a) a estrutura etária da população em 2011 acentuou os desequilíbrios já 

verificados na década passada. Analisando a figura 2 observa-se a diminuição da base da 

pirâmide, a qual corresponde à população mais jovem e o alargamento topo com o 

crescimento da população idosa.  
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Fonte: INE, 2012a 

Figura 2. Estrutura etária da população por sexo, 2001 e 2011 

Constatamos que Portugal perdeu população em todos os grupos etários quinquenais entre os 

0-29 anos. A partir dos 30 anos a situação inverte-se e verifica-se um crescimento de 9% da 

população para o grupo dos 30-69 anos e de 26% para idades superiores a 69 anos. A faixa 

etária dos 30 aos 69 anos representava 51% da população residente em 2001 e passou a 

representar 54% em 2011. Também no grupo das idades mais avançadas se verificou um 

reforço da sua importância no total da população. A população com 70 e mais anos 

representava 11% em 2001 e passou a representar 14% em 2011. A percentagem de jovens 

recuou de 16% em 2001 para 15% em 2011. Na população idosa assistiu-se ao movimento 

inverso tendo passado de 16% em 2001 para 19% em 2011, como se verifica através da tabela 

1 (INE, 2012a). 

Tabela 1. 

Estrutura etária da população por sexo (%) 

Estrutura etária da 

população por sexo /%) 

2001 2011 

Total H M Total  H M 

Jovens  
Portugal 16.00 16.95 15.11 14.89 15.93 13.93 

Idosos  

Portugal 16.35 14.16 18.4 19.03 16.69 21.17 

 

Fonte: INE, 2012a 

 



Parte I – Enquadramento Teórico 

15 

 

As projeções de população demonstram que em 2050 e segundo Gonçalves e Carrilho (2007), 

a base da pirâmide será bastante inferior aos dados atuais (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, 2003 

Figura 3. Pirâmide etária da população residente em Portugal 

A forma triangular visível na pirâmide que retrata a população residente em Portugal, segundo 

o sexo e por idades, em 1960, desvaneceu-se e os perfis das pirâmides são totalmente 

diferentes no horizonte do período da projeção. Em 2050, a base da pirâmide ficará reduzida a 

mais de metade, apesar da hipótese de fecundidade, em que o cenário base se apoia, ser 

tendencialmente crescente. Assim, confirma-se o acentuar do fenómeno do envelhecimento 

até 2050, agora mais evidente tanto pelo topo como pela base da pirâmide, agravado pela 

influência do aumento da esperança de vida. A maior longevidade das mulheres está 

evidenciada no aumento mais forte da população idosa feminina, percetível já em 2025 

acentuando-se em 2050 (Gonçalves & Carrilho, 2007). 

O aumento da esperança média de vida, aliado ao envelhecimento no topo da pirâmide etária, 

tem provocado um peso substancial na sociedade portuguesa, provocando um duplo 

envelhecimento da população, ao qual se associa um declínio da fecundidade, traduzindo-se 

no envelhecimento da base da pirâmide (INE, 2003; Nazareth, 1988). 
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Durante muito tempo pensou-se que a "explosão demográfica da terceira idade" era uma 

consequência direta do aumento da esperança média de vida, no entanto, esta hipótese não foi 

confirmada, porque sabe-se hoje que o principal fator responsável por este fenómeno é o 

declínio da natalidade. Para além da dinâmica das inter-relações entre mortalidade e 

natalidade não podemos ignorar o conceito de "nicho ecológico humano". O homem é um ser 

dotado de uma grande mobilidade e as migrações, ao serem seletivas, produzem 

necessariamente impactos estruturais importantes (Nazareth, 1998). 

Segundo Dinis (1997) estas alterações na estrutura etária da população portuguesa, traduzem-

se fundamentalmente pelo aumento da população, resultante de uma diminuição constante da 

taxa de natalidade que está associado a diversos fenómenos, como a redução da nupcialidade, 

o casamento tardio, a emancipação da mulher e a sua maior participação no mercado de 

trabalho. Também a generalização dos métodos contracetivos e os encargos sociais 

acrescidos, decorrentes de uma família numerosa, são fatores que regulam uma baixa de 

nascimentos. Concomitantemente a esta situação o aumento da esperança média de vida e 

melhores condições sociais e tecnológicas, os progressos na medicina preventiva, curativa e 

de reabilitação contribuem para este estado. 

A taxa bruta de natalidade
1
 tem vindo a diminuir ao longo dos anos, em 2000 era de 11,7 

passando a ser de 9,6 em 2010, 9,2 em 2011 e 8,5 em 2012 (INE, 2013). 

A redução da taxa de mortalidade infantil
2
 é também notória em 1970 era de 55,49 passando a 

ser de 10,85 em 1990, 5,55 em 2000 e 3,37 em 2012 (INE, 2013). 

A análise de outros fatores, indicadores demográficos, permitem-nos compreender o 

fenómeno do envelhecimento populacional que se tem instalado em Portugal e que 

contribuem para o conhecimento desta realidade.  

O envelhecimento da população tem vindo a ocorrer de forma generalizada em todo o 

território nacional. O índice de envelhecimento
3
 tem-se agravado ao longo dos anos e reflete 

esse envelhecimento. Observando a figura 4 verificamos que em 2012, o índice de 

                                                 
1 Número de nados vivos ocorrido durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido à população média desse 
período (habitualmente expressa em número de nados vivos por 1000 habitantes (INE, 2012b). 

 
2 Corresponde ao número de óbitos em crianças com menos de um ano de idade, ocorridos num determinado período de tempo (geralmente 
um ano civil), relativamente ao total de nados-vivos no mesmo período (geralmente é expressa por 1000 nados-vivos) (INE, 2012b). 

 
3 Relação entre a população idosa e a população jovem, definida como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o 
número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos (expressa habitualmente por 100 pessoas dos 0 aos 14 anos) (INE, 

2012b). 
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envelhecimento da população agravou-se para 131 (102 em 2001) o que significa que por 

cada 100 jovens há 131 idosos (INE, 2013). 

Fonte: INE, 2013 

Figura 4. Índice de envelhecimento (N.º), por local de residência, anual 

O índice de dependência de idosos
4
 é também um indicador relevante, em 2011 Portugal 

apresentava uma das maiores taxas de dependência na UE, com um valor de 29,2%, só 

ultrapassado pela Itália e Alemanha, com o valor de 31,2% e pela Grécia com o valor de 

29,4%, sendo a média comunitária de 26,5% (Pordata, 2012). Em 2012 o índice de 

dependência de idosos era de 29,4 (INE, 2013). 

Para a compreensão do envelhecimento demográfico, é também importante olharmos para o 

índice de dependência de jovens
5
 que tem vindo a diminuir, em resultado da queda da 

natalidade, sendo de 24 em 2001 passando a ser 22,5 em 2012 (INE, 2013). 

O índice de longevidade
6
 é uma medida que relaciona a população com 75 ou mais anos com 

o total da população idosa. Em 2011 este índice era de 48, face a 41 em 2001 e 39 em 1991.  

                                                 
4 Relação entre a população idosa e a população em idade ativa, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 
anos ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos (expressa habitualmente por 100 pessoas com 

15-64 anos) (INE, 2012b). 
 
5 Relação entre a população jovem e a população em idade ativa, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas entre 

os 0 e os 14 anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos (expressa habitualmente por 100 pessoas com 
15-64 anos) (INE, 2012b). 

 
6 É a relação entre dois grupos de população idosa: um com idade igual ou superior a 65 anos e outro com idade igual ou superior a 75 anos. 
Habitualmente definido como o quociente entre o número de pessoas com idade igual ou superior a 75 anos e o número de pessoas com 

idade igual ou superior a 65 anos (geralmente é expresso em percentagem por 100 pessoas com idade igual ou superior a 65 anos) (INE, 

2012b). 
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O aumento da esperança média de vida reflete bem a forma como este indicador tem vindo a 

progredir nas últimas décadas (INE, 2013). 

A esperança de vida à nascença
7
 tem vindo a aumentar ao longo dos anos, sendo no período 

de referência de 2010-2012 de 79,8 anos, correspondendo 82,6 anos para o sexo feminino e 

79,7 para o masculino (INE, 2013). 

O índice sintético de fecundidade
8
 tem vindo a diminuir ao longo dos anos, sendo em 1960 de 

3,16 crianças nascidas por mulher, em 2002 era de 1,47 e em 2011 de 1,35 (INE, 2013).  

O índice de sustentabilidade
9
 é outro dos indicadores que possibilitam uma avaliação sobre o 

esforço que a população idosa exerce sobre a população em idade ativa e complementa a 

leitura relativamente aos indicadores sobre envelhecimento anteriormente apresentados. 

O índice de sustentabilidade potencial, apurado através dos Censos 2011, foi de 3,5 o que 

significa que há 3,5 ativos por cada indivíduo com 65 ou mais anos. Na última década este 

indicador agravou-se em 2001 era de 4,1 (INE, 2013). 

 

2. CAPACIDADE FUNCIONAL 

O processo de envelhecimento, sendo complexo, tem como uma das suas características a 

diminuição gradual e progressiva da capacidade funcional.  

A manutenção da autonomia e da independência são condições necessárias para um processo 

de envelhecimento saudável. Nas últimas décadas, o conceito de saúde sofreu alterações, 

deixou de ser definido apenas como ausência de doença e passou a englobar um significado 

mais amplo, relacionado com as condições de bem-estar. Nesta ótica, a capacidade funcional 

surge, então, como um novo conceito em saúde particularmente relevante pelo significativo 

envelhecimento da população. 

Neste contexto, a OMS (1997) definiu saúde como forma de bem-estar geral e a capacidade 

de se autogovernar, sugerindo a utilização de avaliações multidimensionais para o diagnóstico 

                                                                                                                                                         
 
7
 Número médio de anos que uma pessoa à nascença pode viver, mantendo-se as taxas de mortalidade por idade observadas no momento 

(INE, 2012b) 

 
8 Número médio de crianças vivas nascidas por mulher em idade fértil (dos 15 aos 49 anos de idade) admitindo que as mulheres estariam 

submetidas às taxas de fecundidade observadas no momento. Valor resultante da soma das taxas de fecundidade por idades, ano a ano ou 

grupos quinquenais, entre os 15 e os 49 anos, observados num determinado período, habitualmente um ano civil (INE, 2012b). 
 
9 É a relação entre a população em idade ativa e a população idosa, definida como o quociente entre o número de pessoas com idade 

compreendida entre 15 e 64 anos e o número de pessoas com 65 anos ou mais (INE, 2012b). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
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mais preciso da saúde populacional. No que se refere ao idoso, a OMS realça a capacidade 

funcional e a sua independência como fatores preponderantes para o diagnóstico da saúde 

física e mental dessa população. Pelo que, uma forma de se quantificar a saúde do idoso é 

através do grau de autonomia que ele possui e do nível de independência com que 

desempenha as atividades do quotidiano (Papaléo Netto, 2002). 

Veras (2002) refere que do ponto de vista de saúde pública, a capacidade funcional surge 

como o conceito de saúde mais adequado para instrumentar e operacionalizar uma política de 

cuidados à saúde do idoso, pelo que se deve preservar a máxima capacidade funcional do 

individuo que envelhece, ou seja, garantir a manutenção da independência física e mental do 

idoso e valorizar a autonomia ou autodeterminação é fundamental.  

Segundo Cabete (2005) falar da saúde do idoso é, essencialmente, falar de capacidade de 

adaptação, avaliar de que forma o idoso é capaz de ir superando crises e incapacidades, até 

que ponto consegue manter a sua autonomia de vida.  

Paschoal (2007) defende que uma forma de se quantificar a saúde da pessoa idosa é através do 

grau de autonomia que ela possui e do grau de independência com que desempenha as 

funções do dia-a-dia. 

De acordo com Rosa, Benício, Latorre e Ramos (2003), a capacidade funcional é uma das 

formas mais adequadas para avaliar as condições dos idosos, uma vez que traduz um conceito 

ampliado de saúde, e deve ser compreendido como a existência de habilidades físicas e 

mentais para a manutenção da autonomia e da independência, envolvendo múltiplos aspetos 

da vida do idoso, como as condições socioeconómicas, cognitivas e de saúde, entre outros. 

Neste contexto, a capacidade funcional surge como um novo paradigma de saúde, 

especialmente relevante para o idoso, entendendo que envelhecimento saudável dentro desta 

nova ótica será o resultado da interação multidimensional entre saúde física, mental, 

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

A perda de um ente querido, as dificuldades económicas, uma doença incapacitante, um 

distúrbio mental, um acidente, são acontecimentos quotidianos que podem, juntos ou 

isoladamente, comprometer a capacidade funcional de um indivíduo (Ramos, 2003). 

Assim sendo, a capacidade funcional versa as potencialidades para desempenhar as atividades 

de vida diária ou para realizar uma determinada tarefa sem necessidade de ajuda, 

imprescindíveis para proporcionar uma melhor QV (Yang & George, 2005). Botelho (2007) é 

da mesma opinião ao referir que a capacidade funcional de um indivíduo diz respeito às 
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competências necessárias para a realização das atividades de vida diária, de autocuidado e de 

adaptação ao meio em que vive. A capacidade funcional determina a área na qual o indivíduo 

se mantém independente, coopera e participa em eventos, visita outras pessoas e recorre aos 

serviços existentes na sociedade onde se integra, contribuindo para o enriquecimento da sua 

vida e daqueles que lhe estão mais próximos (World Health Organization [WHO], 2002). 

O estudo da capacidade funcional abrange outros conceitos como o da incapacidade. Deste 

modo, os autores referem-se à incapacidade funcional como a inabilidade ou a dificuldade de 

realizar tarefas que fazem parte do quotidiano do ser humano e que normalmente são 

indispensáveis para uma vida independente na comunidade (Yang & George, 2005). 

Quando se verifica o comprometimento da capacidade funcional do idoso, aparecem 

implicações importantes para a família, para a comunidade, para o sistema de saúde e para a 

vida do próprio idoso, uma vez que a incapacidade ocasiona maior vulnerabilidade e 

dependência na velhice, contribuindo para a diminuição do bem-estar e da QV dos idosos 

(Alves et al., 2007). 

Garantir a capacidade funcional no idoso, possibilitando uma maior independência nas 

atividades de vida diárias, é essencial para que o mesmo possa continuar a viver com 

qualidade e envelheça de forma autónoma e saudável. Para Silva, Guimarães, Trindade, 

Andreoni e Ramos (2011) a capacidade funcional e autonomia do idoso são importantes, uma 

vez que se relacionam diretamente com a QV. 

Vários estudos mostram que a (in)capacidade funcional está relacionada com fatores 

demográficos, socioeconómicos e referentes à saúde, entre os quais: Santos, Koszuoski, Dias-

da-Costa e Pattussi (2007) demonstraram que a capacidade funcional além de estar associada 

com a presença de morbilidades e deficiências, também é influenciada por fatores 

sociodemográficos, comportamentais e sociais. Neste estudo, os idosos de faixa etária mais 

elevada, com baixa escolaridade, em classes mais desfavorecidas, com baixa QV, com uma 

perceção negativa sobre a sua saúde e com maior número de morbilidades apresentaram maior 

incapacidade funcional.  

No estudo realizado por Fiedler e Peres (2008), os idosos com 70 anos ou mais tiveram maior 

probabilidade de evidenciar capacidade funcional inadequada, quando comparados com os 

idosos com idades entre 60 e 69 anos. Outros estudos sublinham a relevância da idade, 

demonstrando que a incapacidade funcional aumenta progressivamente com a idade (Alves et 

al., 2010; Duca, Silva & Hallal, 2009; Freitas et al., 2012; Giacomin, Peixoto, Uchoa & Lima-
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Costa, 2008; Nunes et al., 2009; Nunes, Nakatani, Silveira, Bachion & Souza, 2010; Silva, 

Guimarães, Trindade, Andreoni & Ramos, 2011).  

Também Fonseca, Pául, Martin e Amado (2005) desenvolveram uma investigação em idosos 

residentes numa aldeia rural do interior de Portugal, tendo verificado que os idosos eram 

bastante autónomos, no entanto, a capacidade instrumental diminuía à medida que o grupo 

etário aumentava. Num estudo português Sousa, Galante e Figueiredo (2003) verificaram que 

os idosos na faixa etária mais baixa apresentaram maior autonomia em relação a faixas etárias 

superiores e o género feminino apresentou menos autonomia em relação ao género masculino. 

Quanto ao género, a incapacidade funcional é um fenómeno que difere entre homens e 

mulheres. Embora a incidência de incapacidade seja semelhante em ambos os géneros, a sua 

prevalência é geralmente maior entre as mulheres. As mulheres idosas apresentam maior 

compromisso funcional do que os homens (Alves et al., 2010; Fiedler & Peres, 2008; Freitas 

et al., 2012; Giacomin et al., 2008; Rigo, Paskulin & Morais, 2010; Silva et al., 2011; Sudré et 

al., 2012). 

No estudo realizado por Botelho (2005) observou-se que em relação ao desempenho das 

ABVD, a maior prevalência de independência funcional correspondia aos homens em relação 

às mulheres. Esta diferença entre géneros pode ser explicada devido à maior sobrevivência 

das mulheres em relação aos homens, maior prevalência de condições incapacitantes não 

fatais entre as mulheres, nomeadamente, osteoporose, osteoartrite e depressão, e maior 

habilidade de a mulher reportar maior número de condições de saúde em relação aos homens 

da mesma faixa etária (Murtagh & Hubert, 2004). 

O nível de escolaridade e os rendimentos são outros fatores que interferem com a capacidade 

funcional, sendo este facto revelado no estudo de Alves et al. (2010) referindo que quanto 

maior o nível educacional e o rendimento, menor a probabilidade de o idoso reportar uma pior 

capacidade funcional. Outros estudos comprovaram que os idosos com baixo nível de 

escolaridade apresentam maior comprometimento funcional (Rosa et al., 2003; Silva et al., 

2011).  

No que diz respeito ao estado civil, a viuvez para o idoso pode levar a uma situação de 

isolamento e menor preocupação com a saúde influenciando negativamente a capacidade 

funcional. A perda de um parente pode ter um impacto negativo na saúde do idoso, assim 

como, o afastamento do ambiente de trabalho devido à aposentação ou à presença de doença 

(Kawamoto, Yoshida & Oka, 2004). 
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Relativamente à coabitação, o idoso que consegue morar só demonstra que é independente e 

autónomo, pelo que morar sozinho não significa um problema em si, já que pode ser uma 

opção ou uma possível condição, podendo representar melhor capacidade funcional e 

necessidade de menor vigilância por parte dos familiares (Nunes et al., 2009). 

O nível socioeconómico tem influência nas condições de saúde e, especialmente, na 

capacidade funcional, pois em idosos de 65 anos e mais, observou-se que a melhor capacidade 

funcional estava associada com idades mais jovens e a um melhor nível socioeconómico 

(Murtagh & Hubert, 2004). 

A perceção que as pessoas têm da sua situação económica, a falta de segurança que sentem 

em relação ao pequeno poder aquisitivo de que dispõem, aumentam as probabilidades de 

perda de autonomia (Fiedler & Peres, 2008). 

A presença de doenças crónicas contribui para a diminuição da capacidade funcional do idoso 

como demonstrou o estudo realizado por Alves et al. (2007) em que a presença de hipertensão 

arterial aumentou em 39% a probabilidade de o idoso ser dependente nas AIVD, a doença 

cardíaca aumenta em 82%, a artropatia em 59% e a doença pulmonar em 50%. Segundo os 

mesmos autores o aumento do número de doenças crónicas está diretamente relacionado com 

a maior incapacidade funcional dificultando a realização das AIVD. 

Nunes et al. (2009) verificaram que os idosos do género feminino, viúvas, analfabetas, 

morando sós, com baixos rendimentos, sedentárias e sem ocupação apresentaram maiores 

probabilidades de compromisso da capacidade funcional. Idosos na faixa etária entre 70 e 79 

anos tiveram 7,3 vezes mais probabilidade de apresentarem comprometimento da capacidade 

funcional em relação aos idosos na faixa etária entre 60 e 69 anos, enquanto os idosos de 80 

anos e mais apresentaram 3,5 vezes mais probabilidade em relação aos idosos de 70 a 79 

anos. A hipertensão arterial foi a morbilidade mais prevalente (62,7%), seguida dos problemas 

de coluna (40,3%) e doença cardiovascular (32,3%). Em 90% dos idosos estudados foi 

observada a presença de, pelo menos, uma doença crónica e 100% utilizavam medicamentos.  

Noutro estudo, Nogueira et al. (2010) com objetivo de investigar a influência de fatores 

socioeconómicos, demográficos, biológicos, de saúde, nutricionais, de relações sociais e da 

autoavaliação da saúde sobre a capacidade funcional de idosos longevos, revelaram que o 

género feminino, o aumento da idade e a ausência do cônjuge se associaram 

significativamente a uma pior capacidade funcional. Também se associou a pior capacidade 

funcional a ocorrência de morbilidade, como depressão, as artropatias, as doenças do sistema 
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nervoso, a polimedicação, não participar em eventos sociais e não visitar parentes e/ou 

amigos, pelo menos uma vez por semana. 

Embora a maioria das pessoas idosas mantenha a capacidade para cuidar de si próprias, o 

aumento da esperança de vida implica maior necessidade de cuidados de saúde. A 

dependência para a realização das atividades gera a necessidade de apoio por parte dos 

cuidadores. Quando o idoso necessita de apoio no desenvolvimento das atividades de vida 

diárias, os estudos demonstram, que o pilar de suporte é a família, assumindo frequentemente 

o papel de prestador de cuidados informais (Pelcastre-Villafuerte, Trevino-Siller, Gonzalez-

Vazquez & Marquez-Serrano, 2011; Spuldaro, 2009). 

O cuidado informal decorre da prestação de cuidados a pessoas dependentes por parte da 

família, amigos, vizinhos ou outros grupos de pessoas, não remunerados economicamente 

pelos cuidados que prestam a pessoas com necessidades de cuidados instrumentais, ou 

pessoais, nas atividades quotidianas (Cruz, Loureiro, Silva & Fernandes, 2010; Domínguez-

Acón, 1997). 

Freitas et al. (2012) referem que a hospitalização é o indicador da ocorrência de doenças que 

requerem cuidados especializados, o que em si só já resulta numa maior probabilidade de 

incapacidade funcional. Estudos apontam no sentido do internamento ser preditor de uma 

diminuição da capacidade funcional dos idosos (Menezes, Oliveira & Menezes, 2010; Sales, 

Silva, Gil & Filho, 2010; Siqueira, Cordeiro, Perracini & Ramos, 2004). A ocorrência de 

eventos adversos e o agravamento da capacidade funcional durante o internamento são 

decorrentes de uma combinação de fatores: a maior vulnerabilidade dos idosos a esses 

eventos, em virtude de alterações fisiológicas do envelhecimento, os efeitos prejudiciais da 

imobilização, da restrição ao leito, da doença aguda e das reações adversas a medicamentos e 

procedimentos terapêuticos (Almeida Abreu, & Mendes, 2010; Sales et al., 2010). No estudo 

de Cabete (2005) o estado funcional dos idosos sofreu um impacto negativo com a 

hospitalização, ocorreu aumento da imobilidade, diminuição da capacidade funcional com 

progressivo aumento da dependência. 

À medida que se envelhece ocorrem alterações físicas e neurológicas que podem tornar os 

idosos mais vulneráveis aos acidentes. Percebe-se que nas alterações relacionadas com a idade 

está a presença de fatores de risco, como por exemplo, a falta de equilíbrio e baixa de visão, 

que podem levar à ocorrência de acidentes e conduzir à perda da autonomia funcional. Os 

fatores de risco domésticos e ambientais estão envolvidos em cerca de metade das quedas e 
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para a DGS (2012) estas são a principal causa de lesão em idosos, sendo que uma em cada 

cinco quedas necessita de cuidados médicos e uma em cada vinte termina em fratura. 

 

    2.1. Avaliação da capacidade funcional 

A avaliação funcional do indivíduo idoso deve ter cariz multidimensional, uma vez que as 

alterações que surgem à medida que se envelhece dizem respeito a vários órgãos e sistemas, a 

mudanças no estilo de vida e a condicionantes socioeconómicos, estando frequentemente 

presentes determinadas doenças. Através de uma avaliação multidimensional é possível a 

identificação de perturbações funcionais, físicas, mentais e sociais, permitindo a contribuição 

para um plano de intervenção em que a ênfase seja posta na manutenção e/ou recuperação de 

capacidades. Assim, as áreas a avaliar devem ser as mais capazes de predizer a possibilidade 

dos indivíduos se manterem a viver independentes no seu domicílio, designadamente as 

capacidades funcional e locomotora (Pinto, 2001). 

A avaliação funcional compreende a análise de comportamentos específicos que ocorrem em 

ambiente real e que são relevantes para a vida ou para a concretização de objetivos. Lawton e 

Brody (1969) definiram avaliação funcional como uma tentativa sistematizada de medir, 

objetivamente, os níveis nos quais a pessoa é capaz de desempenhar determinadas atividades 

ou funções numa variedade de áreas, tais como: integridade física, qualidade de auto 

manutenção, qualidade no desempenho de papéis, estado intelectual, atividades sociais, 

atitudes em relação a si mesma e ao estado emocional. Estes autores foram os primeiros a 

trabalhar a questão do estado funcional da pessoa idosa, referindo que existe interação entre 

dois conjuntos de variáveis: variáveis individuais, ou competências, e as variáveis ambientais 

(pressão exercida pelo meio envolvente). É nesta dicotomia que se verifica a funcionalidade 

da pessoa idosa, ou seja, a capacidade de se manter autónomo e ativo num determinado meio. 

A avaliação do estado funcional das pessoas idosas é essencial para podermos compreender a 

capacidade de autocuidado, não só no que diz respeito às ABVD, como em relação a outras 

atividades mais complexas, como sejam as AIVD, cuja execução é fundamental para a 

manutenção da autonomia da vida. Possibilita, também, ter a noção do estado cognitivo do 

idoso, bem como da sua força física e destreza, uma vez que envolve capacidades como gerir 

o dinheiro, tomar medicação, ir às compras, alimentar-se, entre outras (Gallo, Fulmer, Paveza 

& Reichel, 2000, como citado em Cabete, 2005). De acordo com os mesmos autores, a 
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avaliação do estado funcional compreende três níveis: o desempenho de atividades sociais e 

ocupacionais; o desempenho de tarefas necessárias à vida quotidiana, que são genericamente 

designadas como AIVD e o desempenho de tarefas relacionadas com o cuidado pessoal, as 

quais se designam por ABVD. As avaliações funcionais guardam uma relação muito estreita 

com o termo capacidade funcional, que Neri (2005) relata como o grau de preservação da 

capacidade para realizar as ABVD ou de autocuidado e o grau de capacidade para 

desempenhar AIVD. 

Ainda, podemos referir que a avaliação da capacidade funcional inclui a avaliação das 

capacidades do indivíduo em realizar as várias ABVD, as AIVD e atividades relacionadas 

com a mobilidade (WHO, 2002).  

Também para Duca et al. (2009) a capacidade funcional pode ser avaliada através das ABVD, 

chamadas de atividades de autocuidado ou de cuidado pessoal e as AIVD, denominadas de 

habilidades de mobilidade ou de atividades para manutenção do ambiente. 

Segundo Moraes (2012) as ABVD são fundamentais para a autopreservação e sobrevivência 

do indivíduo e referem-se às tarefas do quotidiano necessárias para o cuidado com corpo, 

como tomar banho, vestir-se, higiene pessoal, ir à casa de banho, transferência, continência 

esfincteriana e alimentar-se sozinho. De acordo com o autor, as atividades como tomar banho, 

vestir-se e ir à casa de banho são as mais complexas, pois são influenciadas pela cultura e 

aprendizagem, ao passo que as atividades de transferência, continência e alimentar-se são 

funções primitivas e mais difíceis de serem perdidas. Este carácter hierárquico de tarefas é 

bastante útil, uma vez que traduz a gravidade do processo de fragilização do indivíduo. Deste 

modo, o declínio funcional inicia-se por tarefas mais complexas, como por exemplo, tomar 

banho, acabando por progredir até chegar a um nível de dependência onde o indivíduo 

necessita de ajuda até para se alimentar. O comprometimento do controlo de esfíncteres, 

isoladamente, pode não refletir maior grau de dependência, por ser uma função e não uma 

tarefa (Moraes, 2012). 

Os instrumentos mais utilizados para avaliar o grau de dependência na realização das ABVD 

são o índice de Katz e o índice Barthel. O índice de Katz, desenvolvido por Sidney Katz e 

colaboradores, é um dos instrumentos de avaliação funcional mais antigo e também dos mais 

citados na literatura nacional e internacional (Duarte, Andrade & Lebrão, 2007), utilizado 

para medir o funcionamento físico das pessoas idosas e doentes crónicos. Avalia a capacidade 

funcional do indivíduo para a realização diária de atividades básicas como: vestir-se, lavar-se, 
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utilizar a sanita, mobilizar-se, continência e alimentar-se (Katz, Ford, Moskowitz, Jackson & 

Jaffe, 1963). 

O índice de Barthel é um instrumento que avalia o nível de independência do indivíduo para a 

realização de dez ABVD: comer, higiene pessoal, uso da casa de banho, tomar banho, vestir e 

despir, controlo de esfíncteres, deambular, transferência da cadeira para a cama, subir e descer 

escadas (Mahoney & Barthel, 1965). Este instrumento encontra-se validado para a população 

portuguesa por Araújo, Ribeiro, Oliveira e Pinto (2007). 

As AIVD são mais complexas do que ABVD e são indicadoras da capacidade de o indivíduo 

viver sozinho na comunidade. Incluem as atividades relacionadas com o cuidado domiciliar 

ou doméstico, como preparação da comida, fazer compras, gerir o dinheiro, usar o telefone, 

realizar trabalhos domésticos, lavar e passar a roupa, fazer o uso correto dos medicamentos e 

usar meios de transporte (Lawton & Brody, 1969). 

A escala de AIVD de Lawton e Brody (1969) tem sido amplamente aceite como um 

instrumento de avaliação válido e de confiança, utilizada em diversos estudos (Cromwell, 

Eagar e Poulos, 2003; Duca et al., 2009; Sudré at al., 2012). Esta escala é utilizada na 

população idosa, em contexto hospitalar ou na comunidade não estando adaptada para pessoas 

idosas institucionalizadas. Pode ser usada como avaliação inicial e posteriormente ser 

comparada com avaliações posteriores (Graf, 2008). É um instrumento que avalia o nível de 

independência do idoso no que se refere à realização das AIVD que compreendem oito 

tarefas: usar o telefone, fazer compras, preparação da alimentação, lida da casa, lavagem da 

roupa, uso de transportes, preparar medicação e gerir o dinheiro, através da atribuição de uma 

pontuação segundo a capacidade do sujeito avaliado para realizar essas atividades (Araújo et 

at., 2008; Apóstolo, Cardoso, Marta & Amaral, 2011; Graf, 2008; Sequeira, 2007). 

Avaliar a capacidade funcional dos idosos é uma preocupação crescente pois visa aferir a 

possibilidade de idosos viverem com autonomia e independência na comunidade, pelo que um 

dos aspetos mais importantes é a (in)capacidade para realizar as ABVD e as AIVD. 

Os Censos de 2011 abordam pela primeira vez a incapacidade dos idosos e a análise dos 

resultados mostra que cerca de 50% da população idosa tem muita dificuldade ou não 

consegue realizar pelo menos uma das seis atividades do dia-a-dia como: tomar banho/vestir-

se, compreender/fazer entender, ver, ouvir, andar, memória/concentração (INE, 2012a). Estas 

dificuldades afetam 995 213 pessoas idosas em Portugal, mais de metade das quais, 565 615, 

vivem sozinhas ou encontram-se acompanhadas unicamente por outros idosos (INE, 2012c). 
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De acordo com a mesma fonte, a proporção da população com pelo menos uma dificuldade na 

realização das atividades do dia-a-dia aumenta com a idade. Na população menos idosa, entre 

os 65-69 anos, a taxa de incidência de pelo menos uma incapacidade funcional afeta 30% 

dessas pessoas. Para o grupo etário dos 75-79 anos a proporção de pessoas que não 

consegue/tem muita dificuldade em realizar pelo menos uma atividade é superior a 50%. 

A dificuldade na realização de ABVD é uma condição particularmente evidente no género 

feminino e a proporção de mulheres que não consegue ou tem muita dificuldade em realizar 

pelo menos uma das atividades do dia-a-dia é superior à proporção de homens, em todos os 

grupos etários (INE, 2012c). 

Dos idosos com 65 ou mais anos que tinham pelo menos uma dificuldade, 70% não conseguia 

ou manifestava muita dificuldade em andar ou subir degraus, 50% apresentava dificuldade em 

ver, mesmo usando óculos e a terceira dificuldade com 40% dos idosos a referi-la relaciona-se 

com a memória. Embora as limitações em andar sejam a principal dificuldade manifestada, 

verifica-se que nas idades mais avançadas aumenta a incidência das dificuldades relacionadas 

com o banho ou vestir-se sozinho e com o compreender e fazer-se entender (INE, 2012c). 

Estudos revelam que cerca de 40% dos indivíduos com 65 anos ou mais de idade precisam de 

algum tipo de ajuda para realizar, pelo menos, uma tarefa, como fazer compras, cuidar das 

finanças, preparar refeições e limpar a casa (Murtagh & Hubert, 2004). Uma parcela menor 

(10%) requer auxílio para realizar tarefas básicas, como tomar banho, vestir-se, ir à casa de 

banho, alimentar-se, sentar-se e levantar-se de cadeiras e camas (Karsch, 2003). 

Neste contexto, torna-se fundamental avaliar o grau de (in)dependência para a realização das 

ABVD e das AIVD, pelo que de seguida abordaremos alguns estudos que têm sido realizados 

com esse objetivo. 

No estudo de Costa, Nakatani e Bachion (2006), foi identificado que 42,1% dos idosos 

apresentava algum grau de dependência para realizar as ABVD, nomeadamente, para usar 

escadas (45%), tomar banho (15%), deambular (10%), comer (7,5%), vestir-se (7,5%), passar 

da cama para a cadeira (7,5%) e mover-se na cama (5%). As atividades para as quais 

revelaram total dependência foram usar escadas (10%), tomar banho e vestir-se (7,5%). No 

que respeita à capacidade de realizar as AIVD, foi identificado que 72,6% de idosos tem 

dificuldades em gerir o ambiente em que vivia e a lidar com a vida social de forma autónoma. 

As AIVD nas quais os idosos tinham mais dependência, com necessidade de ajuda, foram 

gerir o dinheiro (73,9%), usar os meios de transporte (72,5%) e realizar o trabalho doméstico 
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(40,6%), sendo que eram totalmente dependentes para as atividades de lavar roupa (30,4%), 

realizar trabalho doméstico (26,1%) e usar o telefone (20,3%). 

O estudo realizado por Duca et al. (2009) revelou que a prevalência de incapacidade para as 

ABVD foi de 26,8%, e a menor percentagem de independência foi para controlar as funções 

de urinar e/ou evacuar, seguida por vestir-se e tomar banho. Para as AIVD, a prevalência de 

incapacidade funcional foi de 28%, sendo que as ocorrências de incapacidade mais frequentes 

foram para as deslocações utilizando algum meio de transporte, fazer compras e lavar a roupa. 

Também Torres, Reis, Reis, Fernandes e Alves (2010) com objetivo de descrever a 

capacidade de realização das atividades quotidianas em idosos no domicílio, através do índice 

de Barthel, verificaram que a maioria dos idosos, 53,6%, apresentou dependência leve, isto é, 

comprometimento em pelo menos duas das atividades. 

Sudré et al. (2012) constataram que a maioria dos idosos (61,4%) era independente, tanto para 

as ABVD como para as AIVD, sendo que a perda da capacidade funcional ocorria 

inicialmente nas AIVD e posteriormente nas ABVD. Do mesmo modo, Freitas et al. (2012) 

evidenciaram maiores prevalências de dependência das AIVD explicadas pelo facto de estas 

atividades exigirem maior integridade física e cognitiva quando comparadas com as ABVD. 

 

3. QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS 

O envelhecimento populacional é hoje um fenómeno universal afirmando-se como um novo 

desafio para as sociedades e para as populações em todo o mundo. O aumento da longevidade 

e da esperança média de vida trouxe novas implicações para a saúde que interferem 

diretamente com QV. O desejo de se viver muitos anos é comum a muitos indivíduos, no 

entanto, este torna-se importante se o conseguirmos aliar a uma boa QV. O termo QV é 

definido de múltiplas formas ao longo dos anos, comporta várias dimensões e significa coisas 

distintas para diferentes pessoas, ou seja, a perceção de QV difere de pessoa para pessoa.  

Fleck et al. (1999) referem que o termo QV foi utilizado pela primeira vez por Lyndon 

Johnson, em 1964, pelo então presidente dos Estados Unidos, que declarou: “...os objetivos 

não podem ser medidos através do balanço dos bancos. Eles só podem ser medidos através da 

qualidade de vida que proporcionam às pessoas”. 
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Após a segunda Guerra Mundial até à década de 60, a QV era medida de forma objetiva. O 

termo passou a ser muito utilizado com a noção de sucesso associada à melhoria do padrão de 

vida. Ter QV referia-se à conquista de bens materiais como ter casa, carro, aplicações 

financeiras, poder viajar, entre outros. O conceito abrange ainda o crescimento económico, o 

desenvolvimento social entendido, principalmente, como saúde, educação, moradia, lazer, 

transporte, trabalho e crescimento individual. A taxa de mortalidade infantil, a esperança de 

vida e o saneamento básico, passaram também a ser indicadores de uma boa QV. A partir da 

década de 60, percebeu-se que embora todos esses indicadores fossem importantes era 

necessário valorizar a opinião das pessoas, ou seja, avaliar a QV percebida pelas mesmas, 

denominada de QV subjetiva.  

Da revisão da literatura verifica-se que vários são os termos que têm sido utilizados para 

definir QV e, de acordo com Zhan (1992), a QV é difícil de ser definida e medida, porque 

valores culturais, éticos, religiosos e pessoais influenciam a forma como ela é percebida. Pode 

estar relacionada com os seguintes componentes: capacidade física, estado emocional, 

interação social, atividade intelectual, situação económica e autoproteção de saúde. Para 

González (1993) a QV pode basear-se em três princípios fundamentais, nomeadamente, 

capacidade funcional, nível socioeconómico e satisfação. 

A definição proposta pelo grupo de estudos da OMS é a que melhor traduz a abrangência do 

conceito de QV. O grupo World Health Organization Qualityt of Life (The WHOQOL Group, 

1995) define QV como “a perceção do indivíduo sobre a sua posição na vida, no contexto da 

cultura e sistemas dos valores nos quais ele vive, e em relação a seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações” (p.1405). Esta definição perspetiva a QV como um conceito bastante 

amplo que é influenciado pela saúde física do indivíduo, estado psicológico, nível de 

independência, relacionamento social, crenças pessoais e características ambientais. Engloba 

ainda, três aspetos fundamentais como a subjetividade, a multidimensionalidade, a presença 

de dimensões positivas e negativas (The WHOQOL Group, 1995).
 

No âmbito da saúde, o termo QV foi utilizado, pela primeira vez, num editorial intitulado 

“Medicina e qualidade de vida”, no qual se questionava as responsabilidades da medicina a 

respeito da QV na terceira idade (Elkington, 1966). Para Testa e Simonson (1996) o termo 

QV e, concretamente, QVRS refere-se aos domínios físico, psicológico e social da saúde, 

vistos como áreas distintas que são influenciadas pelas experiências, crenças, expectativas e 

perceções individuais. Paschoal (2002) refere que o fenómeno QV tem múltiplas dimensões, 
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nomeadamente, a física, a psicológica e a social, cada uma comportando vários aspetos. Entre 

eles, a saúde percebida e a capacidade funcional são variáveis importantes que devem ser 

avaliadas, assim como o bem-estar subjetivo, indicados por satisfação. 

Para uma melhor compreensão do conceito QV deve-se diferenciá-lo do estado de saúde por 

meio de três dimensões principais: saúde mental, função física e função social. Para o estado 

de saúde, o fator mais importante é a função física. Para a QV torna-se também importante a 

saúde mental, o bem-estar psicológico e social (Pimenta, et al., 2008). Neste contexto, 

verifica-se que a definição de QV é uma tarefa difícil, tendo em conta o seu carácter 

subjetivo, a sua complexidade e as suas várias dimensões, pois como refere Paschoal (2000) o 

conceito de QV é de difícil determinação dado que comporta vários componentes de ordem 

subjetiva e objetiva. Esta depende de fatores intrínsecos e extrínsecos variando de pessoa para 

pessoa estando sujeito a influências do seu quotidiano, do meio onde vive, dos seus hábitos e 

estilos de vida (Azeredo, 2011). 

George e Bearon (1980) descrevem quatro dimensões da QV dos idosos, duas objetivas, que 

dizem respeito ao estado geral/funcional de saúde e condições socioeconómicas, e duas 

subjetivas relativas à satisfação com a vida e autoestima. Estas dimensões não avaliam 

completamente o conceito, mas as autoras consideram que são o centro do imenso número de 

aspetos da QV. 

Castellón (2003) refere que existem várias formas de conceptualizar a QV na velhice: como 

qualidade em termos de condições de vida (componente objetiva); como satisfação pessoal 

com as condições de vida (componente subjetiva); combinando as condições de vida e a 

satisfação, segundo a perceção do próprio sujeito, em função da escala de valores e aspirações 

pessoais. Ainda para Paschoal (2004) a QV na velhice é a perceção de bem-estar do 

indivíduo, a partir da avaliação do quanto realizou daquilo que idealiza como importante para 

uma boa vida e do grau de satisfação com o que foi possível concretizar até aquele momento. 

Apesar das diferentes definições dos autores mencionados, existe concordância que para 

avaliar a QV é necessária a utilização de uma abordagem multidimensional. Na busca de uma 

conceção mais abrangente, tem-se destacado parâmetros subjetivos (bem-estar, felicidade, 

amor, prazer, inserção social, liberdade, solidariedade, espiritualidade, realização pessoal) e 

objetivos (satisfação das necessidades básicas e das necessidades criadas pelo grau de 

desenvolvimento económico e social de determinada sociedade: alimentação, acesso à água 
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potável, habitação, trabalho, educação, saúde e lazer) que se interagem dentro da cultura para 

constituir a noção contemporânea de QV. 

 

    3.1. Avaliação da qualidade de vida 

Avaliar a QV dos idosos é uma tarefa extremamente complexa uma vez que se trata de uma 

realidade que engloba múltiplas visões (Paschoal, 2000). Segundo Neri (1993) avaliar a QV 

do idoso implica a adoção de diversos critérios de natureza biológica, psicológica e sócio 

estrutural, pois vários elementos são apontados como determinantes ou indicadores de bem-

estar na velhice: longevidade, saúde biológica, saúde mental, satisfação, controlo cognitivo, 

competência social, produtividade, continuidade de papéis familiares/ocupacionais e 

continuidade de relações informais com amigos.  

Alguns instrumentos para avaliação da QV tem sido divulgados e utilizados em diversos 

estudos pelos profissionais de saúde. Existem instrumentos genéricos e específicos. Os 

genéricos podem ser aplicados a qualquer população e captam aspetos não específicos das 

doenças, possibilitando a comparação do nível de saúde em diferentes populações. Os 

específicos avaliam a QV relacionada com a saúde em grupos com uma doença ou condição 

específica. 

O WHOQOL-100 é um instrumento de avaliação da QV desenvolvido pelo grupo WHOQOL 

da OMS. Trata-se de um instrumento para autoaplicação em grupos e populações. É 

constituído por 100 questões e tem em conta seis domínios: psicológico, físico, nível de 

independência, relações sociais, ambiente e espiritualidade. Por ser um instrumento longo, foi 

criado o WHOQOL - BREF, uma versão abreviada do WHOQOL-100 que é composto por 26 

questões que avaliam quatro domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. 

Posteriormente, foram apresentadas mais versões como o WHOQOL - OLD, específico para 

idosos, que deve ser aplicado em simultâneo com o WHOQOL – BREF e que avalia a QV 

numa perspetiva transcultural e têm em conta critérios como: habilidades sensoriais, 

autonomia, participação social, atividades presentes e futuras, intimidades e receios. Estes 

instrumentos encontram-se adaptados e validados para a população portuguesa (Canavarro et 

al., 2006; Canavarro et al., 2010; Vaz Serra et al., 2006; Vilar et al., 2010). 

O SF-36 (The Medical Outcomes Study 36 – item Short – Form Health Survey) é um 

instrumento constituído por 36 questões e tem em conta oito dimensões: funcionamento 
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físico, desempenho físico, dor corporal, saúde mental, desempenho emocional, funcionamento 

social, vitalidade e perceção geral da saúde. Pode ser utilizado por diferentes culturas e em 

diversas situações: avaliar a população em geral, avaliar políticas de saúde, práticas/pesquisas 

no contexto clínico e espiritualidade. Trata-se de um instrumento para aplicação a grupos de 

idade indiscriminada, também se encontra adaptado e validado para a população Portuguesa 

por Ferreira (2000). 

A escala COOP/WONCA (The Dartmouth COOP Functional Health Assessment Chart 

WONCA) é um instrumento criado por Nelson et al. (1987) e validado para a população 

Portuguesa por Broeiro, Ramos, Tavares, Cunha e Amorim (1995). É um questionário 

genérico, breve, de auto-resposta, destinado a avaliar a QV relacionada com a saúde de 

indivíduos nos cuidados de saúde primários (Martín, Reig, Ferrer & Sarró, 2004). É 

constituído por sete dimensões: aptidão física, estado efetivo emocional, atividades do dia-a-

dia, vida social, mudanças no estado da saúde, auto perceção do estado geral da saúde e dores. 

Para cada dimensão existem cinco opções de resposta ilustradas com imagens e que refletem 

o estado funcional do sujeito nas últimas duas semanas (Domínguez & Avilés, 2012; Lima, 

Oliveira & Godinho, 2011; Nelson et al., 1987; Telles-Correia, Barbosa & Mega, 2010). 

Outros instrumentos foram desenhados especialmente para pessoas idosas, nomeadamente o 

Elderly Assessment System (EASYCare) adaptado para Portugal por Sousa e Figueiredo 

(2002) e o Camberwell Assessment of Need for the Aged, que foi adaptado para Portugal por 

Gonçalves-Pereira et al. (2007). 

Estudos sobre a QV são cada vez mais frequentes sobretudo na população idosa. Os fatores 

que influenciam a QV dos idosos têm sido estudados com a finalidade de se identificar o 

significado de uma boa QV na velhice. Farquhar (1995) ao estudar o significado da QV, do 

ponto de vista dos idosos ingleses não institucionalizados, verificou que eram atribuídos 

adjetivos como “boa” e “ruim” ao termo QV. Para os idosos as relações familiares, os 

contactos sociais e atividades de lazer eram tão importantes para a QV como o estado geral de 

saúde e a capacidade funcional. 

No estudo de Bowling (1995) realizado com idosos ingleses não institucionalizados, foi 

investigado o grau de importância de determinados aspetos da QV. O fator mais importante na 

opinião destes idosos foi o relacionamento com os seus familiares, seguido do seu estado de 

saúde e de pessoas próximas, rendimento, habilidades funcionais, participação e suporte 
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social. O mesmo estudo concluiu que a dimensão saúde e bem-estar foram referidos mais 

vezes do que os indicadores socioecónomicos e demográficos. 

Num outro estudo realizado por Bowling, Banister, Sutton, Evans e Windsor (2002), também 

com idosos ingleses não institucionalizados, questões relacionadas ao capital social, como boa 

qualidade do ambiente onde vivem, com facilidades de transporte, lugares agradáveis para se 

caminhar e áreas seguras livres de criminalidade também foram apontados pelos idosos como 

importantes na QV. 

No estudo realizado por Xavier, Ferraz, Norton, Escosteguy e Moriguchi (2003) a maioria dos 

idosos (57%) definiu a sua QV com avaliações positivas, relacionadas à situação de saúde, 

rendimento, vida social, envolvimento em atividades religiosas e relacionamento com 

familiares. Para os idosos que definiram de forma negativa a sua QV (18%) a sua principal 

fonte de mau estar foi atribuída ao número de doenças crónicas e à perda de saúde. 

Num estudo realizado com a população espanhola, Castellón (2003) constatou que dois terços 

dos entrevistados valorizavam como aspetos importantes para a QV a saúde e a autonomia. 

A subjetividade da QV levou um grupo de investigadores brasileiros a investigar o significado 

da expressão para os idosos. O estudo envolveu 365 idosos residentes na comunidade, que 

responderam à pergunta: O que é QV? Após a análise das respostas foram identificados três 

grupos: o primeiro, a QV significa dispor de rede social de suporte sólida, saúde física e 

mental; o segundo, QV significa ter autonomia financeira conquistada durante a vida, 

assegurando-lhes a possibilidade da prática de hábitos saudáveis e atividades de lazer; o 

terceiro grupo respondeu viver em lugar seguro e despoluído, prazer no trabalho, acesso a 

conhecimentos ao longo da vida, espiritualidade, honestidade e sinceridade (Vecchia, Ruiz, 

Bocchi & Corrente, 2005). 

Ainda Low e Molzahn (2007) ao estudar os fatores preditores da QV, numa amostra de 420 

idosos residentes na comunidade, verificaram que os fatores que influenciam diretamente a 

QV dos idosos foram: circunstâncias financeiras, estado de saúde, sentido da vida, suporte 

emocional e ambiente físico. 

Também Paskulin, Córdova, Costa e Vianna (2010), com objetivo de avaliar a perceção do 

idoso sobre a sua QV, realizaram um estudo descritivo e transversal no qual responderam 260 

idosos, sendo que para a maioria a QV significava ter saúde. Em seguida, as categorias mais 

representativas foram: sentimentos positivos, relações pessoais e alimentação. Os autores 
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concluíram que estes resultados reforçam a ideia de que QV é um conceito multidimensional, 

podendo ser analisada tanto por parâmetros objetivos como subjetivos. 

Braga, Casella, Campos e Paiva (2011) como objetivo de avaliar a QV de idosos residentes no 

município de Juiz de Fora/Mato Grosso, tendo como referência os diferentes domínios do 

WHOQOL-BREF e as características sociodemográficas, chegaram à conclusão que os níveis 

de satisfação com a QV encontrados para os domínios físico, psicológico e ambiental foram 

médios enquanto o social apresentou nível de satisfação alto. 

Outros fatores como idade avançada, género, baixo nível de escolaridade, rendimentos, 

viuvez, incapacidade de realizar as atividades diárias e a presença de doenças, podem estar 

relacionados a perceção da QV. 

No estudo realizado por Férnandez-Ballesteros (1998) a autora concluiu que a QV associada 

ao envelhecimento depende do estilo de vida adotado e de condições pessoais muito 

particulares, como a posição social, a idade e o sexo, pelo que considera que a maior ou 

menor QV dos idosos está muito dependente do contexto e das circunstâncias em que as 

pessoas vivem.  

O estudo realizado por Broeiro et al. (1995) revelou que a autoperceção da funcionalidade e 

bem-estar foi sistematicamente pior no sexo feminino. As mulheres declararam piores níveis 

(valores 4 e 5) em todas as dimensões da escala de COOP/WONCA. 

Num estudo português Sousa, Galante e Figueiredo (2003), utilizando o instrumento 

EASYCare, numa amostra de 1665 de idosos, chegaram à conclusão, que para a maioria dos 

idosos, a QV foi considerada bastante boa.  

Paúl, Fonseca, Martin e Amado (2005) ao desenvolverem um estudo com 234 idosos a 

residirem na comunidade portuguesa, verificaram que o nível de autonomia era o melhor 

preditor da QV, em todos os domínios considerados e a idade era preditora da QV física e 

psicológica. 

Belvis et al. (2008), ao estudarem idosos italianos residentes na comunidade, utilizando o SF- 

12, identificaram que os idosos do sexo feminino, com rendimento inadequado, que 

dispensavam menos tempo nas atividades recreativas ou religiosas, que moravam longe dos 

seus familiares e com uma rede restrita de amigos, apresentavam pior QV relacionada com a 

saúde na componente mental. Relacionadas com a componente física, também estiveram 
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associadas a idade mais avançada, rendimento inadequado, não encontrar amigos, presença de 

doenças crónicas, o uso de medicamentos e a redução da autonomia. 

Com objetivo de avaliar a QVRS, utilizando o SF-36 Lima et al. (2009) desenvolveram um 

estudo que incidiu sobre 1958 idosos. Os resultados evidenciaram pior QV relacionada com a 

saúde em idosos do sexo feminino, de idade mais avançada, com menor nível de rendimento, 

menor escolaridade e de religião evangélica. As maiores diferenças de scores entre os 

subgrupos sociodemográficos foram observadas nos domínios de capacidade funcional e 

aspetos físicos. 

Também Pereira, Roncon e Carvalho (2009) numa amostra constituída por pessoas idosas a 

residirem na comunidade portuguesa, maioritariamente idosos do género feminino, com baixa 

escolaridade e 60% podiam ser considerados como dependentes na realização das suas 

atividades de vida diárias, mais de metade dos idosos avaliou a sua QV como boa e muito 

boa. As mulheres apresentaram pior QV nos diferentes domínios e maior índice de depressão 

e ansiedade, em relação aos homens. 

Soares, Tavares, Dias, Diniz e Geib (2010) ao realizarem um estudo com 1 339 mulheres 

idosas verificaram que à medida que aumenta a faixa etária, menor é a escolaridade e maior é 

o número de incapacidade funcional. As mulheres idosas com 80 ou mais anos apresentaram 

maior número de morbilidades e de incapacidade funcional para a realização das atividades de 

vida diárias e quanto maior a faixa etária menores são os scores de QV no domínio físico. 

Andrade e Martins (2011), com objetivo de avaliar a QV dos idosos e analisar a influência das 

variáveis sociodemográficas e de contexto familiar, num estudo com 210 idosos do concelho 

de Tondela, concluíram que a idade influencia a QV, sendo mais elevada nos idosos de menor 

idade e com melhor funcionalidade familiar. Verificaram que a perceção da QV relacionada 

com a saúde é menos satisfatória nas mulheres e que os idosos casados apresentaram QV 

satisfatória relativamente aos que não têm companheiro (solteiros e divorciados).  

Sequeira e Silva (2002) observaram que os idosos valorizavam a presença do cônjuge e a 

permanecia dos filhos na sua vida, ao sentirem-se mais seguros e acompanhados por saber que 

eles existem, verificaram ainda que os viúvos referiram tristeza expressando medo face à 

doença ou dependência. 

Porém, Marchiori, Dias e Tavares (2013) ao estudar a QV em idosos com companheiro e sem 

companheiro, em 2.140 idosos da zona urbana e 850 idosos da área rural, pela aplicação do 
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WHOQOL-BREF e do WHOQOL-OLD, verificaram que para ambas as situações a QV foi 

considerada como boa.  

A capacidade de realizar as ABVD e as AIVD são fatores que interferem com a perceção da 

QV. A manutenção da autonomia e da capacidade funcional do idoso são importantes, pois 

relacionam-se diretamente com a sua QV (Rosa et al., 2003; Silva et al., 2011). 

No estudo Português realizado por Paúl et al. (2005) com idosos residentes em meio rural, 

verificaram que a QV variava com a maior ou menor capacidade dos idosos realizarem as 

suas AIVD.  

A saúde física para o idoso é um dos fatores mais relevantes na determinação do bem-estar e 

da QV. Estudos demonstram que os idosos independentes relatam melhor perceção sobre a 

sua saúde, a este respeito Tavares e Dias (2012) verificaram que os idosos com incapacidade 

funcional, com patologia associada apresentam menor QV. 

 

4. SINGULARIDADES DO CONCELHO DE BAIÃO 

Dado o enquadramento geográfico em que ocorre o presente estudo torna-se premente efetuar 

uma caracterização prévia do concelho de Baião, por forma a contextualizar a realidade da 

população idosa. O Concelho de Baião situa-se na Região Norte de Portugal, pertence ao 

Distrito do Porto e está integrado na sub-região do Tâmega. O Município localiza-se entre as 

encostas do Douro e os cumes rochosos da Serra do Marão integrando a circunscrição 

florestal do norte e o núcleo florestal do Tâmega. Confronta a Norte e a Este com os 

concelhos de Amarante, Vila Real, Santa Marta de Penaguião e Mesão Frio. A Oeste com o 

concelho de Marco de Canaveses e a Sul o rio Douro separa-o dos Concelhos de Cinfães e 

Resende (figura 5). 

 

Fonte: Câmara Municipal de Baião, 2011 

Figura 5. Localização do Concelho de Baião 
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O Concelho está organizado, administrativamente, em vinte freguesias (figura 6), num 

território com 174,5 Km
2
, estando o Município sedeado na freguesia de Campelo. As 

restantes dezanove freguesias são: Ancede, Frende, Covelas, Gestaçô, Gôve, Grilo, Ovil, 

Mesquinhata, Loivos da Ribeira, Loivos Monte, St.ª Marinha do Zêzere, St.ª Cruz do Douro, 

Santa Leocádia, Teixeira, Teixeiró, Tresouras, Valadares, Viariz e Ribadouro com uma 

população de 20 119 habitantes e uma densidade populacional de 128,3 habitantes por km
2
 

(Gonçalves, 2009). 

 

Fonte: Câmara Municipal de Baião, 2011 

Figura 6. Freguesias do Concelho de Baião 

É um território de recursos naturais de rara beleza como a Serra da Aboboreira, a Serra do 

Marão e a Serra do Castelo de Matos. 

Os solos são maioritariamente de formação granítica cujo relevo é bastante irregular recortado 

por vales por onde escorrem abundantes cursos de água, nomeadamente, os rios Teixeira e 

Ovil, os de maiores dimensões, e com encostas de declive bastante acentuado, cuja altitude 

varia de 50 m, albufeira da Pala, até ao ponto mais alto da Serra do Marão com 1416 m, junto 

à capela da Senhora da Serra.  

A qualidade do meio ambiente propiciada pelos rios Douro, Ovil e Teixeira, bem como as 

inúmeras pequenas ribeiras, é particularmente valorizada pelo encaixe dos seus leitos, pela 

constituição geológica e pela tectónica que lhes dificulta o percurso, originando gargantas 

apertadas e belíssimas quedas de água. O elemento água surge como identificador de todo o 

território concelhio, atingindo o seu expoente no cais da Pala, um imponente espelho de água 

e frente ambiental de elevado potencial ecoturístico.   
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O clima desta região caracteriza-se pelos invernos frios e rigorosos, com possibilidade de 

formação de geadas e queda de neve. O verão apresenta temperaturas elevadas com dias 

muito quentes e secos.  

O património natural incorpora, ainda, a floresta composta por povoamentos de Pinheiro 

Bravo, Eucalipto e de Carvalho, tendo o concelho a maior percentagem de área verde e 

floresta em todo o distrito do Porto com 63,5 % do território. A combinação floresta, rios e 

vales conferem à região um contexto ambiental único. Baião conseguiu “conservar” em 

estado latente uma diversidade de recursos naturais de grande valor ecológico e paisagístico. 

Como refere Gonçalves (2009) tem paisagens incomparáveis, penedos incrivelmente 

“colocados” em cima dos montes, a água maravilhosa das suas nascentes, o ar puro que se 

respira e sobretudo o sossego absoluto faz do Concelho de Baião uma “serra bendita entre as 

serras”, assim escreveu Eça de Queirós em “A Cidade e as Serras”. 

Tem um espólio rico e vasto na área dos produtos regionais (gastronomia, vinhos, artesanato) 

e do património arquitetónico e arqueológico (parque arqueológico da Aboboreira, mosteiro 

de Santo André de Ancede, mosteiro de Ermelo). 

Baião é uma zona predominantemente rural cujas atividades económicas ligadas à agricultura, 

silvicultura e caça representam grande parte do setor primário, que domina a economia do 

concelho, sendo a agricultura de subsistência a principal atividade nas várias freguesias. Nos 

solos férteis produzem-se cereais, produtos hortícolas, frutas e vinhos. A pecuária e a 

exploração florestal encontram-se também presentes. No setor secundário verifica-se que a 

área predominante é a da construção civil e obras públicas, a pequena indústria, 

nomeadamente de confeções, completam o quadro económico deste concelho. Por último, o 

setor terciário está relacionado com o comércio por grosso, a retalho e hotelaria. A 

implantação da indústria é escassa e as poucas fábricas que existem, não serão mais de uma 

dezena, no âmbito dos têxteis e metalurgia. Nesta região a emigração ainda continua a ser um 

fenómeno marcante, especialmente para Inglaterra, Espanha, Alemanha, França e Angola.  

Comparando os dados do Censo de 2001 com os de 2011, verifica-se que a taxa de 

desemprego aumentou de 10,2% para 18,9%. Dos 2011 desempregados registados no 

concelho durante o mês de setembro de 2012, 46% situam-se no grupo etário dos 35 aos 54 

anos e 37% tem uma idade igual ou inferior a 34 anos. É de salientar que, destes 

desempregados, mais de metade tem uma escolaridade igual ou inferior ao primeiro ciclo do 

ensino básico. Os dados dos Censos 2011 confirmam que a maioria (14 076) da população 
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residente do concelho de Baião possui o ensino básico, sendo que à medida que a idade 

avança aumenta o número de idosos sem escolaridade, o que se verifica no grupo etário dos 

65 aos 69 anos (119 idosos), dos 70 aos 74 anos (416) e no de 75 ou mais anos (944) que não 

possui nenhum nível de escolaridade. A população do concelho de Baião apresenta índices 

elevados de analfabetismo, 10,22% e de abandono escolar, 1,89% (INE, 2013). 

Ao longo dos anos, este território tem vindo a sofrer alterações de natureza económica e 

social que podem por em causa a sua sobrevivência. Importa referir que a região do Vale do 

Tâmega revelou ser a mais pobre de toda a Europa, sendo Baião o concelho onde o nível de 

pobreza é mais grave (Guimarães et al., 2008). Assim, tem-se assistido a uma diminuição da 

população residente, fruto da emigração, do êxodo rural, da diminuição da taxa de natalidade 

e paralelamente a um envelhecimento acentuado da população. Há quase uma inexistência de 

ofertas em termos de qualificação/formação profissional, verifica-se um recuo das atividades 

económicas, sobretudo da agricultura e a escassez de investimentos nas áreas económica, 

social e cultural. A falta de acessibilidades é um fator presente que condiciona o 

desenvolvimento, contribuiu ao abandono das localidades e penaliza, de certo modo, a 

possibilidade de obter cuidados de saúde mais diferenciados, que em qualquer momento 

sejam considerados necessários, nas condições mais convenientes e favoráveis. 

Os indicadores relativos à população revelam um município que se encontra em declínio 

demográfico resultante de taxas de crescimento natural
10

 (-125) e saldo migratório
11

 (-150) 

negativas. O concelho de Baião registou uma diminuição da população residente, menos 2091 

indivíduos residentes entre 2001 e 2011, passando de 22 210 para 20 119 indivíduos (INE, 

2013). De acordo com a mesma fonte, a evolução da estrutura demográfica do concelho de 

Baião tem sido marcada por um decréscimo populacional nas faixas etárias mais jovens e um 

acréscimo nas camadas etárias mais idosas. Dos 20 119 indivíduos, 2813 pertencem à faixa 

etária dos 0-14 anos, 2515 a faixa etária dos 15-24 anos, 11001 à faixa etária dos 25-64 anos e 

3790 representam a faixa etária dos 65 ou mais anos de idade. Verifica-se, ainda que nas 

diferentes faixas etárias as mulheres são sempre em maior número relativamente os homens. 

À semelhança do que acontece a nível nacional e nos países ocidentais, os dados do INE 

(2013) demonstram que o concelho de Baião apresenta um progressivo envelhecimento da 

população.  

                                                 
10 Diferença entre o número de nascimentos e o número de óbitos por cada 1000 habitantes numa dada população num dado período de tempo (INE, 2012b). 

 
11Diferença entre o número de entradas e saídas por migração, internacional ou interna, para um determinado país ou região, num dado período de tempo (INE, 

2012b). 
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Tabela 2.  

Indicadores demográficos de Portugal e do Concelho de Baião 

 

Período de 

referência dos 

dados 

Local de 

residência 

Índice de 

envelhecimento  

Índice de 

dependência de 

idosos  

Índice de 

dependência de 

jovens   

Índice de 

longevidade 

N.º  N.º  N.º  N.º  

2012 Portugal 131,1 29,4 22,5 48,9 

Baião 134,7 28 20,8 53,7 

2011 Portugal 127,6 28,8 22,6 48,6 

Baião 129,9 28,2 21,7 53,3 

2010 Portugal 123,9 28,2 22,8 47,9 

Baião 123,2 28,1 22,8 51,3 

2008 Portugal 116,4 27 23,2 46,7 

Baião 114,8 27,7 24,1 49,6 

2007 Portugal 113,8 26,6 23,4 46 

Baião 110,5 27,5 24,9 49 

2006 Portugal 111,5 26,3 23,6 45,1 

Baião 106,7 27,5 25,7 47,6 

2005 Portugal 109,3 26 23,8 44,1 

Baião 103,2 27,7 26,8 46,1 

2004 Portugal 107,6 25,7 23,9 43,4 

Baião 99,3 27,4 27,6 44,7 

2003 Portugal 105,5 25,3 23,9 42,9 

Baião 96,2 27,2 28,3 43,7 

2002 Portugal 104 24,9 24 42,5 

Baião 93,5 26,8 28,7 42,9 

2001 Portugal 102,6 24,6 24 42,2 

Baião 89,5 26,4 29,5 42,2 

Fonte: INE, 2013 

Observando a tabela 2 constata-se que o índice de envelhecimento em 2001 era de 89,5 

aumentando para 134,7 em 2012; o índice de dependência de idosos também tem aumentado e 

o índice de dependência de jovens diminuído sendo de 28 e 20,8, respetivamente em 2012. O 

índice de longevidade representa similarmente um indicar do envelhecimento demográfico 

que em 2001 era de 42,2 aumentando para 53,7 em 2012 (INE, 2013). 

A diminuição da natalidade representa um dos principais fatores para o aumento da população 

idosa. Ao longo dos últimos anos verificou-se uma diminuição da taxa de natalidade de 11% 

em 2001 para 7,5% em 2010. Verifica-se, igualmente, uma diminuição gradual da taxa de 

fecundidade em 2006 era de 32,5% passando para 29% em 2010 (INE, 2013). 

A perda da população jovem e o aumento da população idosa são os traços mais marcantes da 

configuração da estrutura etária da população. O envelhecimento é uma das características 

significativas, apresentando o segundo maior índice de envelhecimento populacional do 

distrito do Porto e o maior índice de dependência dos idosos que representava 24,6% em 2010 

(INE, 2013). 
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PARTE II. ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

Para que os resultados de um trabalho de investigação tenham rigor científico, é necessário 

que as exigências metodológicas sejam cumpridas. Esta etapa diz respeito ao conjunto de 

meios e de atividades a utilizar para obter resposta às questões de investigação colocadas ou 

às hipóteses formuladas (Fortin, 2009). 

Nesta parte, apresenta-se o desenho do estudo, os objetivos, a população/amostra, as 

hipóteses, seguindo-se a sua definição e operacionalização, a descrição dos instrumentos de 

recolha de dados, os procedimentos éticos e o tratamento estatístico utilizado. 

 

1. DESENHO DO ESTUDO 

O desenho do estudo pode ser considerado a linha orientadora da metodologia porque 

determina a sua estruturação. Cada tipo de estudo possui características próprias que se 

refletem em toda a pesquisa e que permitem, em maior ou menor grau, alcançar os objetivos 

de estudo.  

De acordo com Fortin (2009), o desenho de investigação é “um plano que permite responder 

às questões ou verificar hipóteses e que define mecanismos de controlo, tendo por objecto 

minimizar os erros e riscos” (p. 214).  

Tendo em conta o problema a investigar e os objetivos de estudo, optou-se por uma 

investigação orientada por uma abordagem quantitativa, visto tratar-se de um processo 

sistemático de recolha de dados quantificáveis e observáveis. Este método “coloca a tónica na 

explicação e na predição, assenta na medida dos fenómenos e na análise dos dados 

numéricos” (Fortin, 2009, p. 27). O tipo de estudo desenvolvido é descritivo, correlacional e 

transversal. Trata-se de um desenho descritivo na medida em que “visa fornecer uma 

descrição e uma classificação detalhada de um fenómeno em estudo”. Este tipo de estudos 

permite “identificar as caraterísticas de um fenómeno de maneira a obter uma visão geral de 

uma situação ou de uma população”. É correlacional, uma vez que se pretende explorar 

relações entre várias variáveis dependentes e independentes, ou seja,“ (…) examinar relações 

entre as variáveis” (Fortin, 2009, p. 236). Dado que a recolha dos dados ocorreu num 

momento específico, o estudo é de carácter transversal, pois de acordo com a mesma autora, o 

estudo transversal “consiste em examinar simultaneamente um ou vários cohortes da 
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população ou um ou vários indivíduos, num determinado tempo, em relação com um 

fenómeno presente no momento da investigação” (p. 252). 

 

2. OBJETIVOS DO ESTUDO 

O objetivo de investigação deve mostrar de forma clara qual é o fim que o investigador 

persegue. Fortin (2009) refere que “o objectivo vem determinar como o investigador obterá 

respostas às questões de investigação ou verificará as hipóteses” (p. 160). 

Deste modo, tendo em conta a problemática em estudo foram definidos os seguintes 

objetivos: 

- Caracterizar o perfil sociodemográfico e de saúde dos idosos inscritos numa UCSP do 

Concelho de Baião; 

- Determinar o nível de independência para a realização das ABVD, dos idosos inscritos numa 

UCSP do Concelho de Baião; 

- Determinar o nível de independência para a realização das AIVD, dos idosos inscritos numa 

UCSP do Concelho de Baião; 

- Avaliar a perceção sobre a QVRS, dos idosos inscritos numa UCSP do Concelho de Baião; 

- Analisar a relação entre o nível de independência para a realização das ABVD, dos idosos 

inscritos numa UCSP do Concelho de Baião e as variáveis sociodemográficas e de saúde; 

- Analisar a relação entre o nível de independência para a realização das AIVD, dos idosos 

inscritos numa UCSP do Concelho de Baião e as variáveis sociodemográficas e de saúde; 

- Analisar a relação entre a perceção QVRS dos idosos numa UCSP do Concelho de Baião e 

as variáveis sociodemográficas e de saúde; 

- Analisar a relação entre a perceção da QVRS dos idosos e o nível de independência para as 

ABVD, dos idosos inscritos numa UCSP do Concelho de Baião; 

- Analisar a relação entre a perceção da QVRS dos idosos e o nível de independência para as 

AIVD, dos idosos inscritos numa UCSP do Concelho de Baião. 
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3. POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população ou universo designa a totalidade dos indivíduos que possuem as mesmas 

características definidas para um determinado estudo. Fortin (2009) define população como 

“um conjunto de elementos que têm características em comum”. Por sua vez, “o elemento é a 

unidade de base da população junto da qual a informação é recolhida” (p. 311). 

No presente estudo a população corresponde à totalidade dos utentes com idade igual ou 

superior a 65 anos, inscritos numa das UCSP do Concelho de Baião, cujo número é de 680 

utentes. Tendo em conta o tamanho da população foi necessário proceder à definição de uma 

amostra. Para se selecionar e escolher uma amostra é necessário recorrer a técnicas de 

amostragem, que são processos de seleção de uma parte da população que se pretende que a 

represente. Segundo Fortin (2009), amostragem é “um processo pelo qual um grupo de 

pessoas ou uma porção de população (amostra) é escolhido de maneira a representar uma 

população inteira” (p. 310). 

Para a constituição da amostra procedeu-se à estratificação da população em função da idade 

e género. Considerou-se, para a composição dos estratos, em função da idade, os seguintes 

grupos etários: “idosos jovens” com idade igual ou superior a 65 anos e até aos 74; “idosos-

idosos” com idade igual ou superior a 75 anos e até aos 84 e “muito idosos” com idade igual 

ou superior a 85 anos (Imaginário, 2008; Papalia, Olds & Feldman, 2006). Assim, para a 

constituição da amostra considerou-se para cada grupo etário, 30% dos idosos inscritos numa 

UCSP, cuja tabela 3 pretende apresentar a sua descrição em função dos grupos etários e 

género, número de idosos inquiridos e número de idosos participantes após a aplicação do 

Mini Exame do Estado Mental (MEEM).  

Os critérios de elegibilidade são as características que delimitam a população de interesse, 

cabendo ao investigador estabelecer esses critérios, antes da seleção da amostra, de modo a 

decidir sobre a inclusão ou exclusão dos sujeitos. Para a realização desta investigação teve-se 

ainda em conta a definição de critérios de inclusão e exclusão, de forma a selecionar os 

indivíduos constituintes da amostra. Os critérios de inclusão definidos foram: ter idade igual 

ou superior a 65 anos; estar inscrito numa UCSP do Concelho de Baião e aceitar participar no 

estudo. Como critérios de exclusão consideraram-se os seguintes: ser idoso institucionalizado 

e apresentar diminuição da capacidade cognitiva, após a aplicação do MEEM (Folstein, 

Folstein & McHugh, 1975; versão portuguesa de Guerreiro, Silva, Botelho, Leitão & Garcia, 
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1994), sendo excluídos os idosos, cuja pontuação era: i) menor ou igual a 15 pontos em 

indivíduos analfabetos; ii) menor ou igual a 22 com escolaridade entre 1 e 11 anos; iii) menor 

ou igual a 27, nos que têm escolaridade superior a 11 anos. Após a aplicação do MEEM, dos 

219 idosos, seis foram excluídos, dado que três idosos apresentaram pontuações inferiores a 

15 e três inferiores a 22, na avaliação do MEEM ficando a amostra constituída por 213 

participantes, cuja tabela apresenta a descrição da amostra por grupos etários. 

 

Tabela 3. 

Descrição da constituição da amostra 

Grupos etários 
N.º idosos inscritos 

numa UCSP  
N.º Idosos inquiridos 

N.º Idosos participantes 

após aplicação do 

MEEM 

65-74anos H – 127 

M – 170 

H – 42 

M – 52 

H – 42 

M – 52 

75-84anos H – 101 

M – 174 

H – 35 

M – 53 

H – 35 

M – 52 

≥85anos H – 41 

M – 67 

H – 14 

M – 23 

H – 12 

M – 20 

Total 680 219 213 

 

4. HIPÓTESES DO ESTUDO 

A formulação de hipóteses é um processo de extrema importância para o desenvolvimento de 

um trabalho de pesquisa, pois os resultados vão depender da relevância, clareza, consistência 

lógica e verificabilidade das hipóteses formuladas. De acordo com Fortin (2009), as hipóteses 

são “enunciados que antecipam relações entre variáveis e necessitam de uma verificação 

empírica” (p. 165), e deste modo constituem o enunciado de um problema e para o qual se 

procura uma resposta, enumerando-se para este as seguinte hipóteses: 

H1. Existe relação entre o nível de independência para a realização das ABVD e as variáveis 

de caracterização sociodemográficas e de saúde; 

H1.1. Existe relação entre o nível de independência para a realização ABVD e a idade; 

H1.2. Existe relação entre o nível de independência para a realização das ABVD e o género; 

H1.3. Existe relação entre o nível de independência para a realização das ABVD e a 

escolaridade; 
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H1.4. Existe relação entre o nível de independência para a realização das ABVD e o tipo de 

relação pessoal; 

H1.5. Existe relação entre o nível de independência para a realização das ABVD e a 

coabitação dos idosos; 

H1.6. Existe relação entre o nível de independência para a realização das ABVD e ter 

cuidador informal; 

H1.7. Existe relação entre o nível de independência para a realização das ABVD e a situação 

de internamento no último ano; 

H2. Existe relação entre o nível de independência para a realização das AIVD e as variáveis 

de caracterização sociodemográficas e de saúde; 

H2.1. Existe relação entre o nível de independência para a realização das AIVD e a idade; 

H2.2. Existe relação entre o nível de independência para a realização das AIVD e a 

escolaridade; 

H2.3. Existe relação entre o nível de independência para a realização das AIVD e o tipo de 

relação pessoal; 

H2.4. Existe relação entre o nível de independência para a realização das AIVD e a 

coabitação; 

H2.5. Existe relação entre o nível de independência para a realização das AIVD e ter cuidador 

informal; 

H2.6. Existe relação entre o nível de independência para a realização das AIVD e a situação 

de internamento no último ano; 

H3. Existe relação entre a perceção da QVRS e as variáveis de caracterização 

sociodemográficas e de saúde; 

H3.1. Existe relação entre a perceção da QVRS e a idade; 

H3.2. Existe relação entre a perceção da QVRS e o género; 

H3.3. Existe relação entre a perceção da QVRS e a escolaridade; 

H3.4. Existe relação entre a perceção da QVRS e o tipo de relação pessoal; 

H3.5. Existe relação entre a perceção da QVRS e a coabitação; 
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H3.6. Existe relação entre a perceção da QVRS e o ter cuidador informal; 

H3.7. Existe relação entre a perceção da QVRS e a situação de internamento no último ano; 

H4. Existe correlação entre a perceção da QVRS e o nível de independência para a realização 

das ABVD; 

H5. Existe correlação entre a perceção da QVRS e o nível de independência para a realização 

das AIVD. 

 

5. DEFINIÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

Num estudo de investigação é fundamental que as variáveis sejam definidas com precisão. De 

acordo com Fortin (2009), as variáveis são qualidades, propriedades ou características de 

pessoas, objetos de situações suscetíveis de mudar ou variar no tempo, normalmente tomam 

diferentes valores que podem ser medidos manipulados ou controlados. A identificação e 

operacionalização de variáveis são parte importante de qualquer trabalho de investigação, 

uma vez que permitem a determinação do rigor e explicação das mesmas em estudo.  

No presente estudo, na classificação das variáveis seguiu-se a proposta de Fortin (2009) 

considerando-se que são variáveis de investigação aquelas que sendo qualidades, propriedades 

ou características que apesar de observadas ou medidas, ocorrem ao mesmo tempo e não 

podem ser consideradas como causa da mudança de uma outra variável. Seguidamente 

pretende-se descrever a definição e operacionalização das variáveis de investigação. 

Quanto à Perceção da QV dos Idosos corresponde à “perceção do indivíduo de sua posição na 

vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais vive e em relação aos seus 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (The WHOQOL Group, 1995). Para a 

avaliação da QVRS foi utilizada a escala de COOP/WONCA que compreende sete 

dimensões: aptidão física, estado efetivo emocional, vida social, capacidade funcional, 

mudanças no estado da saúde, auto perceção do estado geral da saúde e dor física, sendo que 

cada domínio mede a QVRS (Nelson et al., 1987; versão portuguesa adaptada por Broeiro et 

al., 1995), cujos valores da pontuação global podem variar entre 7 e 35, correspondendo 

valores baixos a uma melhor perceção de QV. 

A independência funcional tem sido definida como o grau de preservação do indivíduo para 

de forma autónoma ter capacidade para realizar as ABVD e as AIVD (Neri, 2005).  
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A Independência para a realização das ABVD é definida como a “capacidade de realizar algo 

com os seus próprios meios” (Papaléo Netto, 2002, p. 11). Para o autor uma pessoa é 

independente quando realiza e satisfaz as suas necessidades básicas de vida diária de forma 

autónoma. A operacionalização foi feita com base no índice de Barthel que avalia o nível de 

independência para a realização de dez ABVD: comer, higiene pessoal, uso da casa de banho, 

tomar banho, vestir e despir, controlo de esfíncteres, deambular, transferência da cadeira para 

a cama, subir e descer escadas (Mahoney & Barthel, 1965). A pontuação total varia entre 0 e 

20, sendo que à medida que a pontuação aumenta significa maior independência para a 

realização das ABVD. 

Quanto à Independência para a realização das AIVD e que corresponde à capacidade de viver 

de forma independente na comunidade, foi operacionalizada através da Escala de Lawton e 

Brody (1969) que compreende oito funções: utilizar o telefone, fazer compras, preparar 

refeições, cuidar da casa, lavar a roupa, modo de transporte, responsabilidade pela própria 

medicação e habilidade para lidar com o dinheiro. Dadas as diferenças socioculturais, nas 

mulheres a pontuação total pode variar entre 0 e 8 e nos homens entre 0 e 5, sendo que à 

medida que aumenta a pontuação, maior o nível de independência para a realização das 

AIVD. 

No que respeita às variáveis sociodemográficas (idade, género, tipo de relação pessoal, 

escolaridade, profissão antes da reforma, coabitação, ter cuidador informal, receber visitas, 

apoio domiciliário e rendimentos) e de saúde (internamentos no último ano, procura de 

cuidados de saúde primários, doenças referidas, número e tipo de fármacos, cumprimento do 

programa nacional de vacinação), a operacionalização consta no Apêndice A. 

 

6. INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS 

O instrumento de recolha de dados é o meio que o investigador utiliza para recolher 

informação da amostra que selecionou, de forma a proceder posteriormente ao tratamento 

estatístico dessa mesma informação. Fortin (2009) explica que os dados podem ser recolhidos 

de diversos modos junto dos indivíduos, salientando que “cabe ao investigador determinar o 

tipo de instrumento de medida que melhor convém ao objetivo do estudo, às suas questões de 

investigação ou às suas hipóteses” (p. 368).  

Para o presente estudo a escolha recaiu num questionário, que segundo a mesma autora é um 
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“instrumento de colheita de dados que exige dos participantes respostas escritas a um 

conjunto de questões”. Acrescenta, ainda que o questionário tem por objetivos “recolher 

informação factual sobre acontecimentos ou situações conhecidas, sobre atitudes, crenças, 

conhecimentos, sentimentos e opiniões” (p. 380). 

Estruturalmente, o questionário é composto por 5 partes (Apêndice B): a primeira diz respeito 

à caracterização sociodemográfica e de saúde; a segunda pretende avaliar o estado cognitivo 

através do MEEM; a terceira pretende avaliar o nível de independência para a realização das 

ABVD através do Índice de Barthel; a quarta parte diz respeito à avaliação do nível de 

independência para a realização das AIVD através da Escala de Lawton e Brody e a quinta 

parte pretende avaliar a perceção sobre a QVRS através da Escala de COOP/WONCA. 

O questionário de caracterização sociodemográfica e de saúde é composto por questões 

fechadas e abertas com objetivo de obter a seguinte informação: idade, género, tipo de relação 

pessoal, escolaridade, rendimentos, atividade profissional anterior, coabitação, 

disponibilidade de cuidador informal, visitas, apoio domiciliário, internamento no último ano, 

recurso aos serviços de saúde, comorbilidades, estado vacinal, número e tipo de fármacos.  

O MEEM é um dos testes mais utilizados e mais estudados em todo o mundo para avaliação 

do funcionamento cognitivo, foi criado nos Estados Unidos da América por Marshall Folstein, 

Folstein e McHugh (1975). Usado isoladamente ou incorporado em instrumentos mais 

amplos, permite a avaliação da função cognitiva e rastreio de quadros demenciais (Lourenço 

& Veras, 2006, como citado em Apóstolo, 2011). Possibilita uma avaliação breve dos aspetos 

cognitivos do funcionamento mental avaliando a orientação, a retenção, a atenção e o cálculo, 

a evocação, a linguagem e a habilidade construtiva. É constituído por 30 questões, sendo 10 

dedicadas à orientação, 3 à retenção, 5 à atenção e cálculo, 3 à evocação, 8 à linguagem e 1 

questão à habilidade construtiva. Cada resposta correta é cotada com um ponto e a pontuação 

global varia entre 0-30 pontos. Na população idosa, o desempenho está intimamente 

relacionado com o nível educacional e o contexto cultural. Neste estudo foi utilizada a versão 

traduzida e adaptada para a população portuguesa por Guerreiro et al. (1994) que sugerem os 

seguintes pontos de corte em função da escolaridade dos participantes: analfabetos ≤ 15; 1-11 

anos de escolaridade ≤ 22 e superior a 11 anos ≤27. 

O índice de Barthel pretende avaliar o nível de independência do indivíduo para a realização 

de dez ABVD: comer, higiene pessoal, uso dos sanitários, tomar banho, vestir e despir, 

controlo de esfíncteres, deambular, transferência da cadeira para a cama, subir e descer 
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escadas (Mahoney & Barthel, 1965). Em contexto clínico, o índice de Barthel dá 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 específicas da 

pessoa e como tal adequar os cuidados às necessidades (Araújo et al., 2007). É um 

instrumento de fácil aplicação, interpretação, de baixo custo e de rápido preenchimento. Estas 

características fazem deste instrumento um dos mais utilizados para avaliar o grau de 

independência dos idosos para a realização de dez atividades básicas do seu quotidiano 

(Araújo et al., 2007).  

O índice de Barthel foi validado para a população portuguesa por Araújo et al. (2007). Na 

versão original a pontuação da escala varia de 0-100 (com intervalos de 5 pontos). A 

pontuação mínima de zero corresponde a máxima dependência para todas as atividades de 

vida diárias avaliadas, e a máxima de 100 equivale a independência total para as mesmas as 

atividades de vida diárias avaliadas (Araújo et al., 2007). No presente estudo seguiu-se a 

versão desenvolvida por Wade e Collin (1988) no qual propõe uma pontuação dos itens em 0, 

1, 2 e 3, obtendo um score total da escala entre 0 (totalmente dependente) e 20 (totalmente 

independente). Os pontos de corte definidos para este índice foram: 0-8 - dependência total; 9-

12 - dependência grave; 13-19 - dependência moderada e 20 - independência total. 

Para avaliar o nível de independência para as AIVD, foi aplicada a escala de Lawton e Brody 

(1969) que é a mais frequentemente utilizada e que se encontra validada para a população 

portuguesa por Araújo et al. (2008). Este instrumento avalia o nível de independência no que 

se refere à realização das AIVD que compreendem oito tarefas: usar o telefone, fazer 

compras, preparação da alimentação, lida da casa, lavagem da roupa, uso de transportes, 

preparar medicação e gerir o dinheiro, mediante a atribuição de uma pontuação segundo a 

capacidade do sujeito avaliado para realizar essas atividades (Apóstolo et al., 2011; Araújo et 

al., 2008; Sequeira, 2007). Os participantes são pontuados de acordo com os níveis mais 

elevados de funcionamento referentes a cada tarefa. Nas mulheres a pontuação varia entre 0 

(baixo funcionamento, dependente) e 8 (elevado funcionamento, independente). Nos homens 

a pontuação varia entre 0 e 5, uma vez que as tarefas, limpeza da casa, lavagem da roupa e 

cozinhar não são contempladas (Apóstolo et al., 2011; Graf, 2008; Lawton & Brody, 1969). 

Os pontos de corte definidos para esse índice foram: género feminino: 0-1 - dependência total; 

2-3 - dependência grave; 4-5 - dependência moderada; 6-7 - dependência ligeira; 8 - 

independente; género masculino: 0 - dependência total; 1 - dependência grave; 2-3 - 
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dependência moderada; 4 - dependência ligeira e 5 independente (Duque, Gruner, Clara, 

Ermida & Veríssimo, sd). 

Esta escala é muito utilizada devido à facilidade de aplicação, interpretação e baixo custo, não 

exigindo pessoal especializado na sua aplicação, mas tem alguns pontos fracos como é o caso 

de algumas atividades nomeadamente, limpeza da casa, lavagem da roupa e cozinhar serem 

tarefas realizadas apenas pelas mulheres. Em cuidados de saúde primários coloca-se ainda a 

questão da utilização da escala na sua versão original, dado que o sujeito é classificado, em 

cada item, com base numa pontuação dicotómica, em que zero (0) corresponde à 

dependência/incapacidade e um (1) à independência/capacidade (Araújo et al., 2008). 

Para avaliar a QVRS foi aplicada a escala COOP/WONCA. Esta escala foi desenvolvida na 

Universidade de Dartmouth e é constituída por um conjunto de quadros ilustrados (COOP 

Charts) que, por serem de preenchimento simples, se tornam bastante apelativos para uso 

prático (Nelson, et al., 1990). Foi adotada por um grupo de trabalho da WONCA a qual 

passou a ter a designação abreviada de COOP/WONCA Charts (Nelson et al., 1987; Scholten 

& Van Weel, 1992). 

A escala integra sete dimensões: aptidão física, estado efetivo emocional, atividades do dia-a-

dia, vida social, mudanças no estado da saúde, autoperceção do estado geral da saúde e dores. 

Para cada dimensão existem cinco opções de resposta ilustradas com imagens e que refletem 

o estado funcional do sujeito nas últimas duas semanas. As respostas são dadas numa escala 

ordinal do tipo Likert, com pontuação de 1 a 5, no qual a valores mais elevados significam 

estados de saúde mais desfavoráveis e pior capacidade funcional da dimensão avaliada. A 

pontuação global da escala varia entre 7 e 35, sendo que valores baixos dizem respeito a uma 

maior QV percecionada pelos indivíduos (Domínguez & Avilés, 2012; Lima, et al., 2011; 

Nelson et al., 1987; Telles-Correia et al., 2010). Utilizou-se a versão em português da escala 

de COOP/WONCA validada para a população portuguesa por Broeiro et al. (1995).  

Este instrumento tem-se revelado de fácil aplicação em qualquer fase da vida, sendo bem 

aceite pelos serviços de saúde, pelo que estas características justificam o facto de o mesmo ser 

utilizado em diferentes contextos culturais, nomeadamente o português. As imagens têm 

facilitado o uso em populações com elevado grau de analfabetismo (Broeiro et al., 1995; Van 

Weel, König-Zahn, Touw-Otten, Van Duijn, & Meyboom - de Jong, 1995). Embora a escala 

possa ser utilizada em qualquer situação de saúde, concorda-se com a pertinência da 

utilização da mesma em pessoas idosas, subscrita na afirmação de Broeiro et al. (1995) ao 
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referir que nos idosos as alterações da capacidade funcional são muito frequentes e 

importantes, e o estado de saúde e a QV estão intimamente relacionados como os graus de 

independência e funcionalidade. A opção pela escala deveu-se ao facto de esta ser simples e 

fácil de utilizar no dia-a-dia. 

Tomando em consideração que estando perante um trabalho de investigação, com uma 

população específica e com características próprias tornou-se fundamental efetuar e validar a 

fiabilidade das escalas utilizadas para a população em estudo. A fiabilidade da escala é a 

aferição do grau de consistência nas múltiplas medidas de uma variável e afere acerca da 

consistência da escala na sua globalidade. O princípio subjacente à consistência interna de um 

dado fator é que os seus itens individuais ou indicadores meçam o mesmo constructo e, 

portanto, sejam altamente inter-correlacionados (Churchill, 1979; Nunnally, 1979).  

O índice α estima quão uniformemente os itens contribuem para a soma não ponderada dos 

instrumentos, variando numa escala de 0 a 1 e quanto maior é este valor maior é a fiabilidade 

da escala. Neste estudo o valor de alpha de Cronbach do índice de Barthel mostrou 

fiabilidade muito boa com um α=0,905. Quanto ao valor do alpha de Cronbach observado na 

Escala de Lawton e Brody (1969), foi razoável para o género masculino (α=0.755) e para o 

feminino observou-se um valor de α=0,904 o que revelou muito boa fiabilidade. Quanto à 

escala de COOP/WONCA obteve-se um α=0,866 mostrando uma boa fiabilidade. 

O instrumento de recolha de dados de caracterização sociodemográfica e de saúde, depois de 

redigido foi testado antes de ser utilizado definitivamente. O pré-teste foi realizado a 8 utentes 

inscritos em outra UCSP do mesmo ACES. Posteriormente, procedeu-se à análise dos dados 

recolhidos, verificando-se não haver necessidade de qualquer reformulação do instrumento de 

recolha de dados. 

 

7. PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

A investigação e os princípios éticos devem caminhar lado a lado na procura de novos 

conhecimentos. Fortin (2009) refere que “o investigador, em primeiro lugar, deve pedir 

autorização para conduzir o seu estudo no estabelecimento que escolheu” (p. 403). Deste 

modo, para dar início à investigação solicitou-se autorização à Diretora Executiva do ACES 

do Baixo Tâmega – Tâmega I, para a aplicação do instrumento de recolha de dados aos idosos 

inscritos numa UCSP (Apêndice C). 
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Em qualquer investigação que envolva o ser humano a ética e a deontologia em investigação 

devem ser rigorosas e respeitadas. Antes de conceber um estudo, o investigador deve 

interrogar-se acerca dos motivos que o levaram a iniciar essa investigação e quais as possíveis 

repercussões deste na vida dos participantes (Fortin, 2009). Neste contexto, de acordo com a 

mesma autora, é fundamental a adoção de medidas que protejam os direitos e liberdades das 

pessoas que participam nas investigações. Tendo em conta os princípios éticos, no presente 

estudo teve-se em consideração o seguinte: apresentação dos objetivos do estudo, ser o menos 

invasivo possível, salvaguardar a intimidade/privacidade, assegurar a confidencialidade dos 

dados e o anonimato dos inquiridos. 

Após a autorização procedeu-se à recolha dos dados, numa UCSP, no período compreendido 

entre janeiro e março de 2013, num gabinete que permitisse respeitar a privacidade e a 

confidencialidade. A aplicação do questionário foi realizada sempre pela investigadora do 

estudo. O tempo médio de aplicação de cada questionário foi de trinta minutos. Aos idosos foi 

explicado o objetivo do estudo e garantido o sigilo dos dados recolhidos. Cada questionário 

foi acompanhado de uma declaração de consentimento informado (Apêndice D) e de uma 

breve apresentação e explicação do objetivo do estudo, assim como, se salvaguardou a 

confidencialidade dos dados e o anonimato. No caso dos idosos que não sabiam ler e escrever 

o questionário foi preenchido por uma pessoa da sua confiança, familiar ou prestador de 

cuidados, de acordo com a resposta dada pelo idoso. 

 

8. ANÁLISE E TRATAMENTO DE DADOS 

Após a recolha de dados, processamento e recodificação da informação, procedeu-se ao 

tratamento de dados, recorrendo ao software informático SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) versão 20.0. Para as questões abertas relativas à morbilidade referida e tipo 

de fármacos foi utilizada a Classificação Internacional de Doenças (CID-10) e prontuário 

terapêutico (INFARMED, 2011) para sistematização da informação. Quanto às questões 

relativas a: com quem habita, quem é o cuidador, quem são as visitas e qual o motivo de 

internamento as respostas foram agrupadas de forma lógica (Apêndice A). 

O tratamento estatístico refere-se à análise dos dados numéricos, por meio de técnicas ou 

testes estatísticos. A escolha dos testes estatísticos depende da função que “as variáveis têm 

numa investigação, função que pode consistir em descrever, em examinar relações de 
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associação ou verificar relações causais” (Fortin, 2009, 410). 

Através das estatísticas descritivas é possível resumir a informação numérica de uma maneira 

estruturada, com a finalidade de apresentar as variáveis medidas na amostra, e das estatísticas 

inferenciais, ou seja, os testes estatísticos (comparação de médias, proporções, correlações, 

etc), analisam-se as relações observadas entre variáveis numa amostra (Fortin, 2009). 

Inicialmente, os dados foram explorados através de estatística descritiva com a finalidade de 

caracterizar os idosos relativamente às variáveis sociodemográficas e de saúde, bem como o 

nível de independência para a realização das ABVD, das AIVD e sobre a perceção da QVRS. 

Na estatística descritiva foram apresentadas frequências absolutas (n) e frequências relativas 

(%) e para melhor compreensão dos resultados serão utilizadas medidas de tendência central e 

de dispersão. 

Previamente à estatística analítica verificaram-se os pressupostos da distribuição normal das 

variáveis através do teste de Kolmogorov-Smirnov com correção de Lilliefors e da 

homogeneidade de variâncias, pela aplicação do teste de Levene (Marôco, 2007). Após a 

aplicação do teste de Kolmogorov-Smirnov e dado não se ter verificado a distribuição normal 

das variáveis independência para as ABVD, AIVD e perceção da QVRS, (KSBarthel=0,319; 

pBarthel≤0,001; KSLawtonBrodyM=0,241; pLawtonBrodyM≤0,001; KSLawtonBrodyF=0,209; 

pLawtonBrodyF≤0,001; KSCOOPWONCA=0,080; pCOOPWONCA=0,002), foram utilizados os testes não 

paramétricos de Mann-Whitney e o coeficiente de correlação de Spearman. 

O teste Mann-Whitney, equivalente não paramétrico do teste t student, utiliza-se para 

comparar variáveis ordinais ou quantitativas entre dois grupos independentes. É apropriado às 

comparações entre grupos cujas amostras são pequenas ou quando a variável sob análise está 

em escala ordinal. Baseia-se na comparação da média das ordens ou posições que os valores 

ocupam em cada grupo (Marôco, 2007; Pestana & Gageiro, 2005). 

O coeficiente de correlação de Spearman é o equivalente não paramétrico da correlação de 

Pearson ou correlação linear simples e utiliza-se quando se relacionam duas variáveis 

quantitativas. Varia entre -1 e 1, sendo que quanto mais próximo estiver destes extremos, 

maior será a associação linear entre as variáveis. O sinal negativo da correlação significa que 

as variáveis variam em sentido contrário, ou seja, as categorias mais elevadas de uma variável 

estão associadas a categorias mais baixas da outra variável (Marôco, 2007; Pestana & 

Gageiro, 2005). 
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PARTE III. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

1. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Para a apresentação dos resultados obtidos, recorreu-se ao uso de tabelas seguidas da 

respetiva análise e discussão. O uso de tabelas permite sintetizar uma grande quantidade de 

resultados, tornando mais fácil a sua compreensão e interpretação. Nesta parte, apresentam-se, 

primeiramente, os resultados relativos à caracterização sociodemográfica e de saúde, a que 

segue a caracterização das variáveis relacionadas com o nível de independência para as 

ABVD, AIVD e da QVRS, recorrendo à estatística descritiva. A última parte diz respeito à 

verificação das hipóteses relacionadas com o nível de independência para as ABVD, AIVD e 

QVRS e as variáveis de natureza sociodemográficas e de saúde e da perceção da QVRS e as 

ABVD e AIVD. 

Nas tabelas e gráficos omitiu-se a fonte, local e data, visto que todos os resultados são 

referentes à amostra deste estudo, referida anteriormente. 

 

    1.1. Caracterização sociodemográfica 

Nesta secção pretende-se sumariar na tabela 4, as variáveis sociodemográficas que permitem 

caracterizar a amostra, nomeadamente, género, grupo etário etário, tipo de relação pessoal, 

escolaridade, coabitação, profissão antes da reforma e perceção sobre os rendimentos. 

Tabela 4.  

Caracterização sociodemográfica dos participantes 

 Total 

n % 

Género   

Feminino  124 58,2 

Masculino 89 41,8 

Grupo etário   

65-74 anos 94 44,1 

75-84 anos 84 39,4 

Mais de 85 anos 35 16,4 

Tipo de relação pessoal   

Sem companheiro 85 39,91 

Com companheiro 128 60,09 

Escolaridade   

Menos de 4 anos 151 70,89 

4 ou mais anos de escolaridade 62 29,11 
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Tabela 4.  

Caracterização sociodemográfica dos participantes (Cont.) 

 Total 

n % 

Coabitação   

Vive sozinho 35 16,4 

Vive acompanhado 178 83,6 

Profissão   

Agricultor 95 44,60 

Outras 84 39,44 

Sem profissão (domésticas) 34 15,96 

Perceção sobre os rendimentos para a satisfação das necessidades 
  

Satisfaz totalmente 3 1,4 

Satisfaz razoavelmente 153 72,9 

Não satisfaz 54 25,7 

 

Com se pode analisar (tabela 4) a amostra é constituída por 213 idosos, sendo que se verificou 

a predominância do género feminino 124 (58,2%) e 89 (41%), do género masculino. Os 

idosos inquiridos tinham idades compreendidas entre os 65 e os 94 anos com a média de 

76,83 (dp= 6,956 anos), sendo que 44,1% dos idosos pertence ao grupo etário dos 65 - 74 

anos (idosos jovens), 39,4% à classe dos 75 - 84 anos (idosos-idosos) e 16,4% à classe etária 

com idade igual ou superior a 85 anos (muito idosos).  

A maioria dos idosos (60,09%) refere ter companheiro e 39,91% não têm companheiro. 

No que diz respeito à escolaridade pode-se constatar que 70,89% tem até quatro anos de 

escolaridade e 48,8% dos idosos não tem qualquer escolaridade e apenas 16,4% dos idosos 

refere viver sozinhos, pelo que 83,6% vive acompanhado. Dos idosos que referem viver 

acompanhados (83,6%) a maioria vive com o respetivo cônjuge (60%), com os filhos (22,9%) 

ou com o cônjuge e filhos (12%). Cerca de 93,9% dos idosos tem por hábito receber visitas 

em casa e a maior parte (52%) refere que essas visitas são os filhos e netos, e apenas 2% 

refere não ter visitas. 

Quando questionados acerca dos seus rendimentos serem ou não suficientes para satisfazer as 

necessidades, 72,9% responde que o rendimento permite satisfazer razoavelmente as suas 

necessidades e 25,7% refere que não satisfaz as necessidades. 

Relativamente à profissão anterior à reforma, a mais mencionada (44,6%) é a de agricultor.  

A tabela que se segue diz respeito a presença de cuidador informal e do apoio domiciliário. 
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Tabela 5. 

Cuidador informal e apoio domiciliário 

 Total 

 n % 

Cuidador informal   

Com cuidador informal 101 47,4 

Sem cuidador informal 112 52,6 

Cuidador(es)   
Cônjuge 3 3,0 

Filhos 72 71,3 

Outros familiares 7 6.9 

Centro dia 3 3,0 

Cônjuge e centro dia 1 1,0 

Filhos e centro de dia 4 4,0 

Outros 11 10.9 

Apoio domiciliário   

Sim 20 9,4 

Não 193 90,6 

 

No que diz respeito ao facto dos idosos da amostra terem ou não cuidadores verifica-se que 

existem 47,4% dos idosos que têm cuidador(es), como se pode constatar na tabela 5 e destes 

idosos a maioria (71,3%) refere que os seus cuidadores são os filhos. No que concerne ao 

apoio domiciliário constata-se que apenas 9,4% dos idosos recebem apoio domiciliário para 

refeições, cuidados de higiene/casa/roupa, proporcionado, mais frequentemente, por 

instituições locais de solidariedade social. 

 

    1.2. Caracterização de saúde 

Nesta secção serão apresentados os resultados relativos à saúde, nomeadamente, número de 

internamentos no último ano, procura de cuidados de saúde primários e verificação do 

cumprimento do Programa Nacional de Vacinação (PNV), como se observa na tabela 6. 

Tabela 6. 

Variáveis de caracterização do estado de saúde 

 Total 

n % 

Internamento no último ano   
Sim 21 9,9 

Não 192 90,1 

Procura de cuidados de saúde primários (UCSP e/ou SAP) no último ano   

Sim 190 89,2 

Não 23 10,8 

Cumprimento do PNV   
Sim 210 99,5 

Não 1 0,5 
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No último ano 9,9% dos idosos indicam internamento hospitalar e como principais causas as 

quedas (21,1%), a que seguem os problemas hepáticos (15,8%) e próteses de anca ou de 

joelho (10,5%). A grande maioria (89,2%) dos idosos da amostra em estudo recorreu, no 

último ano, à UCSP em que está inscrito e/ou ao Serviço de Atendimento Permanente (SAP), 

sendo a média de 5,45 (dp= 5,522) e quase a totalidade dos idosos (99,5%) apresenta 

cumprimento do PNV. Quando questionados, 99,53% refere problemas de saúde, 

identificando-se como mais frequentes a hipertensão arterial (84,9%), a presença de 

colesterolémia (44,1%), os problemas cardíacos (43,6%), os problemas osteoarticulares 

(34,74%) e a diabetes (23,47%). Para a classificação das doenças foi utilizada a CID-10, 

estando na tabela 7 representadas, por ordem decrescente, as mais frequentemente referidas 

pelos idosos. 

Tabela 7. 

Doenças mais frequentemente referidas (CID-10) 

Doenças (CID-10) N % 

Doenças do aparelho circulatório 190 89,20 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 131 61,50 

Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo 95 44,60 

Doenças do aparelho geniturinário 46 21,60 

Transtornos mentais e comportamentais 39 18,31 

Doenças do aparelho respiratório 24 11,27 

Doenças do aparelho digestivo 19 8,92 

Doenças do ouvido e da apófise mastoide 12 5,63 

Doenças do sistema nervoso 8 3,76 

Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários 6 2,82 

Neoplasias (tumores)/ Doenças da pele e do tecido subcutâneo/ Doenças do olho e anexos 

Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados 

em outra parte 

6 2.82 

 

Como se pode verificar as doenças do aparelho circulatório estão presentes em 89,20% dos 

idosos, seguindo-se as doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (61,50%), as doenças 

do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo (44,60%). É de salientar que 

aproximadamente em 30,00% dos idosos estão presentes, cumulativamente, doenças 

endócrinas, nutricionais e metabólicas associadas com doenças do aparelho circulatório e do 

sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo.  

A maioria dos idosos (99,53%) utiliza medicação, sendo a mais frequente os antihipertensores 

(83,57%) seguido dos antidislipidémicos (41,78%). Quanto ao número de fármacos, oscila 

entre os 0 e os 14 fármacos com a média de 4,81 fármacos (dp= 2,532). 
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    1.3. Capacidade funcional relacionada com as atividade básicas de vida diárias e as 

atividades instrumentais de vida diárias 

Nesta secção são apresentados os resultados relativos à capacidade dos idosos realizarem as 

suas ABVD e as suas AIVD. A capacidade funcional e autonomia do idoso são importantes 

para que o idoso possa permanecer de forma independente pelo maior tempo de vida possível.  

A tabela 8 pretende dar a conhecer o nível de independência dos idosos para a realização das 

diferentes ABVD. 

Tabela 8.  

Caracterização do nível de independência por ABVD (Índice de Barthel) 

 Atividades Básicas de Vida Diárias n % 

Higiene pessoal     

Independente 199 93,43 

Precisa de ajuda 14 6,57 

Tomar banho 
  

Independente 156 73,24 

Dependente 57 26,76 

Vestir-se     

Independente 159 74,65 

Precisa de ajuda 34 15,96 

Precisa sempre de ajuda 20 9,39 

Alimentar-se     

Independente 191 89,67 

Prepara se tem os ingredientes 20 9,39 

Não consegue alimentar-se sozinho 2 0,94 

Levantar-se da cama ou de uma cadeira sozinho     

Independente 197 92,49 

Necessita de uma pequena ajuda 8 3,76 

Necessita de uma grande ajuda 5 2,35 

Incapaz 3 1,41 

Subir e descer escadas     

Independente 187 87,79 

Precisa de ajuda 14 6,57 

Incapaz 12 5,63 

Andar     

Independente 203 95,31 

Precisa de ajuda 5 2,35 

Consegue andar com cadeira de rodas 1 0,47 

Incapaz 4 1,88 
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Tabela 8.  

Caracterização do nível de independência por ABVD (Índice de Barthel) (Cont.) 

 Atividades Básicas de Vida Diárias N % 

Controla a função intestinal     

Independente 206 96,71 

Ocasionalmente não controla 7 3,29 

Não controla 0 0,00 

Controla a função urinária     

Independente 178 83,57 

Perde urina acidentalmente 35 16,43 

Não controla a urina 0 0,00 

Consegue ir à casa de banho     

Independente 202 94,84 

Precisa de ajuda 8 3,76 

Incapaz 3 1,41 

 

Considerando que as ABVD são fundamentais para autopreservação e sobrevivência do 

indivíduo e correspondem às atividades de autocuidado, da análise da tabela 8, pode-se 

constatar que, relativamente às dez ABVD avaliadas, as três em que os idosos apresentam 

maior independência são: controlo intestinal (96,71%); andar (95,81%) e deslocar-se à casa de 

banho (94,84%). Verifica-se que as ABVD nas quais os idosos são mais dependentes e que, 

portanto, precisam de ajuda são: tomar banho (26,76 %), perda de controlo da função urinária 

(16,43 %) e vestir-se (15,96 %). Através da pontuação obtida, que pode variar entre 0 e 20, 

sendo que a uma maior pontuação corresponde maior independência, pretende-se classificar o 

nível de independência dos idosos em função da sua gravidade (tabela 9). 

Tabela 9. 

Classificação da dependência/independência em função do índice de Barthel (ABVD) 

Classificação n % 

Dependência total (0 – 8) 7 3,3 

Dependência grave (9 – 12) 6 2,8 

Dependência moderada (13 – 19) 65 30,5 

Independência total (20) 135 63,4 

 

Como se pode observar, pelos resultados obtidos (tabela 9), a maioria (63,4%) dos idosos 

revela independência total para a realização das ABVD, 30,5% apresenta dependência 

moderada, 2,8 % dependência grave e 3,3 % dependência total para as ABVD. 
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No que respeita à capacidade de os idosos realizarem as AIVD, que incluem as atividades 

relacionadas com o cuidado domiciliar e indicam a capacidade de os idosos se adaptarem ao 

seu meio ambiente, vivendo na comunidade de forma independente, apresentam-se os 

resultados em função do género. De acordo com a literatura existem tarefas que são 

influenciadas pela cultura e pelo género (limpeza da casa, lavagem da roupa e cozinhar), 

nomeadamente nas sociedades ocidentais, onde tradicionalmente essas tarefas são realizadas 

pelas mulheres (Botelho, 2005; Lawton & Brody, 1969).  

Tabela 10. 

Caracterização do nível de independência por AIVD (Escala de Lawton e Brody) 

 Atividades Instrumentais de Vida Diárias  
Feminino Masculino 

N % N % 

Usar telefone      

Utiliza o telefone por própria iniciativa: procura e marca 

números 
67 31,46 47 22,07 

É capaz de marcar alguns números familiares 0 0 2 0,94 

Atende o telefone mas não marca números 27 12,68 18 8,45 

Não é capaz de usar o telefone 30 14,08 22 10,33 

Fazer compras     

Realiza sozinho(a) todas as compras necessárias 48 22,54 14 6,57 

Realiza sozinho(a) as compras pequenas 2 0,94 5 2,35 

Necessita ser acompanhado para fazer qualquer compra 30 14,8 23 10,80 

Totalmente incapaz de ir às compras 44 20,66 47 22,07 

Preparar comida 
  

  

Organiza, prepara e serve adequadamente as refeições 

sozinho(a) 
74 34,74 - - 

Prepara adequadamente as refeições se os ingredientes 

forem fornecidos 
12 5,63 - - 

Prepara, aquece e serve as refeições, mas não mantém uma 

dieta adequada 
2 0,94 - - 

Necessita que lhe preparem e sirvam as refeições 36 16,9 - - 

Cuidados com a casa     

Mantém a casa arrumada, sozinho(a) ou com ajuda 

ocasional (para trabalhos pesados) 
54 25,35 - - 

Realiza tarefas diárias ligeiras, como lavar a louça ou fazer 

a cama 
31 14,55 - - 

Realiza tarefas diárias ligeiras, mas não mantém um nível 

adequado de limpeza 
3 1,41 - - 

Necessita de ajuda em todas as tarefas da lida da casa 2 0,94 - - 

Não participa em nenhuma tarefa doméstica 34 15,96 - - 

Lavar a roupa 
  

- - 

Lava sozinho(a) toda a sua roupa 52 24,41 - - 

Lava sozinho(a) apenas peças pequenas 28 13,15 - - 
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Tabela 10. 

Caracterização do nível de independência por AIVD (Escala de Lawton e Brody) (Cont.) 

 Atividades Instrumentais de Vida Diárias  
Feminino Masculino 

N % N % 

Toda a lavagem de roupa tem de ser realizada por outra 

pessoa 
44 20,66 - - 

Meios de transporte     

Viaja sozinho(a) em transportes públicos ou conduz o seu 

próprio carro 
39 18,31 44 20,66 

É capaz de apanhar um táxi, mas não usa outro meio de 

transporte 
4 1,88 1 0,47 

Viaja em transportes públicos quando acompanhado(a) por 

alguém 
13 6,10 4 1,88 

Só utiliza o táxi ou automóvel com ajuda de outros 51 23,94 28 13,15 

Não viaja 17 7,98 12 5,63 

Medicação     

É responsável por tomar a sua medicação  94 44,13 65 30,52 

Toma a sua medicação se lhe for preparada  14 6,57 15 7,04 

Não é capaz de se responsabilizar pela toma da medicação 16 7,51 9 4.23 

Assuntos económicos     

Gere os seus assuntos financeiros sozinho(a) 74 34,74 73 34,27 

Gere as compras do dia-a-dia, mas necessita de ajuda nas 

grandes compras 
27 12,68 5 2,35 

Incapaz de gerir o dinheiro 23 10,80 11 5,16 

 

Observando a tabela 10 constata-se que para o género feminino predomina a capacidade para 

realizar de forma independente as diferentes AIVD. Verifica-se que as incapacidades mais 

frequentemente referidas foram ir às compras e a lavagem de roupa, respetivamente 20,66% a 

que se segue a preparação das refeições (16,9%). Também para o género masculino 

predomina a capacidade de realizar, de forma independente, as diferentes AIVD. Verifica-se 

que a incapacidade mais frequente referida (22,07%) foi a de ir às compras. 

Partindo da soma das pontuações obtidas, que varia entre 0 a 8 pontos nas mulheres e 0 a 5 

pontos nos homens, pretende-se classificar o nível de independência dos idosos para a 

realização das AIVD (tabela 11).  

 

Tabela 11. 

Classificação da dependência/ independência para AIVD (Escala de Lawton e Brody) em função do género 

Género Classificação N % 

Feminino 

Dependência total (0 – 1) 23 18,55 

Dependência grave (2 – 3) 8 6,45 

Dependência moderada (4 – 5) 20 16,13 

Dependência ligeira (6 – 7) 43 34,68 

Independente (8) 30 24,19 
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Tabela 11. 

Classificação da dependência/ independência para AIVD (Escala de Lawton e Brody) em função do género 

(Cont.) 

Género Classificação N % 

Masculino 

Dependência total (O) 12 13,48 

Dependência grave (1) 3 3,37 

Dependência moderada (2 – 3) 30 33,71 

Dependência ligeira (4) 35 39,33 

Independente (5) 9 10,11 

 

De acordo com a pontuação obtida foi possível verificar que 24,19% dos idosos do género 

feminino são independentes, 34,68 % apresentam dependência ligeira, 16,13 % dependência 

moderada, 6,45 % dependência grave e 18,55 % dependência total. 

Para o género masculino constatou-se que 10,11% são independentes, 39,33 % apresentam 

dependência ligeira, 33,7% dependência moderada, 3,7 % dependência grave e 13,48 % 

dependência total. 

 

     1.4. Qualidade de vida relacionada com a saúde 

Com o aumento da longevidade as alterações da capacidade funcional são muito frequentes e 

influenciam diretamente a saúde e a QV. As limitações e incapacidades podem afetar de 

forma diferente a perceção da QV do idoso, uma vez que esta relaciona com o nível de 

independência e funcionalidade. Deste modo, a tabela 12 apresenta os resultados relativos à 

perceção dos idosos sobre a sua QV nas diferentes dimensões que integram a escala 

COOP/WONCA, sendo um indicador importante do bem-estar que serve para avaliar as 

necessidades de saúde.  

Tabela 12. 

Distribuição das respostas pelas dimensões da escala COOP/WONCA  

Dimensões n % 

Aptidão física (Esforço físico mais intenso durante 2 minutos realizado nas últimas 2 semanas) 

Muito intenso 0 0,00 

Intenso 6 2,82 

Moderado 48 22,54 

Ligeiro 126 59,15 

Muito ligeiro 33 15,49 
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Tabela 12. 

Distribuição das respostas pelas dimensões da escala COOP/WONCA (Cont.) 

Dimensões N % 

Disposição ou estado efetivo-emocional (Problemas emocionais: ansiosa, deprimida, irritável, abatida, triste nas últimas 2 

semanas) 

Nada 24 11,27 

Ligeiramente 27 12,68 

Moderadamente 38 17,84 

Bastante 71 33,33 

Muito 53 24,88 

Atividades do dia-a-dia (Dificuldade para realizar o trabalho/tarefas diárias devido ao estado de saúde físico ou psicológico nas 

últimas 2 semanas) 

Nenhuma dificuldade 10 4,69 

Pouca dificuldade 50 23,47 

Bastante dificuldade 67 31,46 

Muita dificuldade 39 18,31 

Não tenho podido fazer nada 47 22,07 

Convívio e vida social (Limitação da vida social, relações com familiares, amigos, vizinhos ou outros grupos devido ao estado de 

saúde físico ou psicológico nas últimas duas semanas) 

Nada 29 13,62 

Ligeiramente 53 24,88 

Moderadamente 50 23,47 

Bastante 54 25,35 

Muito 27 12,68 

Mudança no estado de saúde (Consideração do estado geral de saúde no momento atual quando comparado com o de há 2 

semanas) 

Muito melhor 0 0,00 

Um pouco melhor 16 7,51 

O mesmo 114 53,52 

Um pouco pior 68 31,92 

Muito pior 15 7,04 

Autoperceção do estado geral de saúde (Classificação do estado geral de saúde nas últimas 2 semanas) 

Muito bom 0 0,00 

Bom 22 10,33 

Razoável 89 41,78 

Fraco 69 32,39 

Mau 33 15,49 

Dores (Dores nas últimas 4 semanas) 

Nenhumas 17 7,98 

Muito ligeiras 18 8,4 5 

Ligeiras 33 15,49 

Fortes 115 53,99 

Muito fortes 30 14,08 

 

Em relação às dimensões da escala COOP/WONCA Charts verificou-se que dos idosos 

inquiridos 59,15 % referiu que consegue realizar durante pelo menos dois minutos um esforço 
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físico ligeiro, como por exemplo passear ou andar devagar. Relativamente ao estado efetivo-

emocional 33,33% manifestou estados bastante desfavoráveis, 31,46% declarou ter bastante 

dificuldade na realização das atividades do dia-a-dia, 25,35% referiu que a sua vida social foi 

bastante afetada devido ao seu estado de saúde físico ou psicológico, 53,52% considerou que 

o seu estado geral de saúde não se havia alterado nas últimas duas semanas, 41,78% 

classificou de razoável o seu estado de saúde e 53,99% aludiu ter tido dores fortes nas últimas 

quatro semanas. Em relação à perceção sobre a QVRS (COOP/WONCA), verificou-se que 

53,99% dos idosos apresentaram uma pontuação total entre 23 e 30, com uma média de 24,13 

(dp=5.43). 

 

   1.5. Análise da relação entre o nível de independência para as atividades básicas de 

vida diárias e as variáveis de caracterização sociodemográficas e de saúde 

Após a análise descritiva, passa-se de seguida à estatística analítica para verificação das 

hipóteses, relacionando as variáveis independentes com a variável dependente, permitindo a 

verificação da relação entre o nível de independência para a realização das ABVD e as 

variáveis de caracterização sociodemográficas (idade, género, escolaridade, tipo de relação 

pessoal, coabitação, cuidador informal) e a variável de saúde (internamento no último ano). 

Tabela 13. 

Correlação entre o nível de independência para as ABVD (índice de Barthel) e a idade 

 

Índice de Barthel 

Correlação de Spearman  

(Ρ) 
P 

Idade - 0,425 < 0,001 

 

De forma a verificar a hipótese foi efetuada a correlação de Spearman quanto à relação entre 

o nível de independência para a realização das ABVD e a idade. Pela análise dos resultados da 

tabela 13 verificou-se que à medida que aumenta a idade diminui significativamente o nível 

de independência para a realização das ABVD (ρ=-0,425; p<0,001), pelo que se aceita a 

hipótese que existe relação entre o nível de independência para a realização das ABVD e a 

idade dos idosos (H1.1).  
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Tabela 14. 

Relação entre o nível de independência para as ABVD e o género, escolaridade, tipo de relação pessoal, 

coabitação, cuidador informal e internamento no último ano 

 
n M ±dp 

Média 

Ordens 

P 

Feminino 124 18,41 ± 3,082 100,76 
0,043 

Masculino 89 18,74 ± 3,092 115,70 

U=4744,0; W=12494,0 

Menos de 4 anos de escolaridade 151 18,24 ± 3,370 99,17 
0,001 

4 ou mais anos de escolaridade 62 19,31 ± 2,069 126,06 

U=3499,0; W=14975,0 

Sem companheiro 85 18,47 ± 3,057 102,76 
0,342 

Com companheiro 128 18,60 ± 3,110 109,82 

U=5079,5; W=8734,5 

Vive sozinho 35 19,60 ± 0,847 122,90 
0,052 

Vive acompanhado 178 18,34 ± 3,314  103,87 

U=2558,5; W=18489,5 

Com cuidador informal 101 17,17 ± 4,015 77,78 
<0,001 

Sem cuidador informal 112 19,79 ± 0,572 133,35 

U=2704,5; W=7855,5 

Esteve internado 21 16,38 ± 5,035 81,64 
0,020 

Não esteve internado 192 18,79 ± 2,706 109,77 

U=1483,5; W=1714,5 

 

Para verificar a relação entre o nível de independência para a realização das ABVD e as 

variáveis de caracterização sociodemográficas verificou-se, através do resultado do teste de 

Mann-Whitney (tabela 14), existirem diferenças estatisticamente significativas relativamente 

ao género (U=4744,0; W=12494,0; p=0,043) sendo que os idosos do género masculino 

apresentam uma média de ordens mais elevada (115,70 vs 100,76) e por isso um maior nível 

de independência para a realização das ABVD, pelo que se aceita a hipótese de relação entre o 

nível de independência para a realização das ABVD e o género (H1.2). 

Quanto à relação entre o nível de independência para a realização das ABVD e a escolaridade 

dos idosos, verificou-se diferenças estatisticamente significativas (U=3499,0; W=14975,0; 

p=0,001) sendo que os idosos com 4 ou mais anos de escolaridade apresentam uma média de 

ordens mais elevada (126,06) e portanto maior independência para a realização das ABVD do 

que os idosos com menos de 4 anos de escolaridade (99,17), pelo que se aceita a hipótese da 

existência de relação entre o nível de independência para a realização das ABVD e a 

escolaridade (H1.3). 
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No que respeita à relação entre o nível de independência para a realização ABVD e o tipo de 

relação pessoal, não se verificou diferenças estatisticamente significativas (U=5079,5; 

W=8734,5; p=0,342), pelo que não se aceita a hipótese quanto à relação entre o nível de 

independência para a realização das ABVD e o facto de ter ou não companheiro (H1.4) 

No que concerne à relação entre o nível de independência para a realização das ABVD e a 

forma de coabitação, não se verificou diferenças estatisticamente significativas (U=2558,5; 

W=18489,5; p=0,052), pelo que não é aceite a hipótese, no que se refere à relação entre o 

nível de independência para a realização das ABVD e a coabitação (H1.5). No entanto, como 

se pode observar, essas diferenças então no limiar de se tornarem significativas verificando-se 

que os idosos que vivem sozinhos apresentam uma média de ordens mais elevada (122,90 

versus. 103,87) e portanto um maior nível de independência para a realização das ABVD. 

Quanto à relação entre o nível de independência para a realização das ABVD e o facto de os 

idosos terem cuidador informal, foi possível verificar a existência de diferenças 

estatisticamente significativas (U=2704,5; W=7855,5; p<0,001). Como se pode observar, os 

idosos que não têm cuidador informal apresentam uma média de ordens mais elevada (133,35 

versus. 77,78) e por conseguinte um maior nível de independência para a realização das 

ABVD, pelo que se aceita a hipótese da relação entre o nível de independência para a 

realização das ABVD e ter cuidador informal (H1.6). 

Da relação entre o nível de independência para a realização das ABVD e a presença de 

internamento no último ano, constatou-se que existem diferenças estatisticamente 

significativas (U=1483,5; W=1714,5; p=0,020). Como se pode observar pelos resultados 

(tabela 14), os idosos que não tiveram internamento no último ano têm uma média de ordens 

mais elevada (109,77 versus. 81,64) apresentando um maior nível de independência para a 

realização das ABVD. Face aos resultados obtidos aceita-se a hipótese de que existe relação 

entre o nível de independência para a realização das ABVD e a situação de internamento no 

último ano (H1.7). 

 

   1.6. Análise da relação entre o nível de independência para as atividades instrumentais 

de vida diárias com as variáveis de caracterização sociodemográficas e de saúde 

Quanto à verificação das hipóteses, relacionando as variáveis independentes com a variável 

dependente, entre o nível de independência para a realização das AIVD e as variáveis 
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sociodemográficas (idade, escolaridade, tipo de relação pessoal, coabitação, cuidador 

informal) e a variável de saúde (internamento no último ano), os resultados obtidos são 

explicitados nas tabelas seguintes. 

De forma a verificar esta hipótese foi efetuada uma correlação de Spearman entre o nível de 

independência para a realização das AIVD e a idade. Pela análise dos resultados (tabela 15), 

foi possível constatar que existem diferenças estatisticamente significativas quer para o 

género feminino (ρ=-0,475; p<0,001), como para o género masculino (ρ=-0,501; p<0,001), 

sendo que à medida que aumenta a idade dos idosos para ambos os géneros, diminui o nível 

de independência para a realização das AIVD, pelo que se aceita esta hipótese quanto à 

relação entre o nível de independência para a realização das AIVD e a idade (H2.1). 

Tabela 15. 

Correlação entre o nível de independência para as AIVD (Escala de Lawton e Brody) e a idade em função do 

género 

 Escala de Lawton e Brody 

(género Feminino) 
Escala de Lawton e Brody  

(género Masculino) 

Correlação de Spearman 

(Ρ) 
P 

Correlação de Spearman 

(Ρ) 
P 

Idade 
-0,475 <0,001 -0,501 <0,001 

 

Tabela 16. 

Relação entre o nível de independência para a realização das AIVD e a escolaridade, tipo de relação pessoal, 

coabitação, cuidador informal e internamento no último ano 

 Feminino Masculino 

n M ±dp 
Média 

Ordens 

p 
N M ±dp 

Média 

Ordens 

P 

Menos de 4 anos de 

escolaridade 
102 4,93±2,905 

59,45 

0,038 

49 2,61±1,631 37,45 

0,001 
4 ou mais anos de 

escolaridade 

22 6,27±2,186 76,66 40 3,58±1,130 54,25 

 U=810,5; W=6063,5 U=610,0; W=1835,0 

Sem companheiro 67 5,04 ±2,815 60,64 
0,526 

18 2,94±1,984 46,17 
0,823 

Com companheiro 57 5,32 ±2,867 64,68 71 3,07±1,366 44,70 

 U=1785,0; W=4063,0 U=618,0; W=3174,0 

Vive sozinho 29 6,79 ±1,398 81,95 
0,001 

6 4,17±1,602 69,50 
0,011 

Vive acompanhado 95 4,67 ±2,973 56,56 83 2,96±1,469 43,23 

 U=813,5; W=5373,5 U=102,0; W=3588,0 

Com cuidador 

informal 
62 2,84±2,465 

36,23 

<0,001 

39 2,84±2,465 
30,10 

<0,001 
Sem cuidador 

informal 

62 
5,79±1,913 

88,77 50 5,79±1,913 56,62 

 U=293,5; W=2246,5  U=394,0; W=1174,0  

Esteve internado 12 3,50 ±3,205 44,79 
0,068 

9 2,00±1,871 29,83 
0,052 

Não esteve internado 112 5,35±2,743 64,40 80 3,16±1,418 46,71 

 U=459,5; W=537,5 U=223,5; W=268,5 
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No que concerne à relação entre o nível de independência para a realização AIVD e a 

escolaridade, verificou-se diferenças estatisticamente significativas relativamente aos idosos 

do género feminino (U=810,5; W=6063,5; p=0,038) e masculino (U=610,0; W=1835,0; 

p=0,001). Assim, quanto maior o nível de escolaridade, de ambos os géneros, maior o nível de 

independência para a realização das AIVD, pelo que se aceita a hipótese de existência de 

relação entre o nível de independência para a realização das AIVD e a escolaridade (H2.2). 

Quanto à relação entre o nível de independência para a realização das AIVD e o tipo de 

relação, não se verificou diferenças estatisticamente significativas para os idosos do género 

feminino (U=1785,0; W=4063,0; p=0,526) e masculino (U=618,0; W=3174,0; p=0,823), pelo 

que não se aceita a hipótese quanto à relação entre o nível de independência para a realização 

das AIVD e o tipo de relação que os idosos mantêm (H2.3). 

Da relação entre o nível de independência para a realização das AIVD e a coabitação, foi 

possível aferir a existência de diferenças estatisticamente para os elementos do género 

feminino (U=813,5; W=5373,5; p=0,001) e masculino (U=102,0; W=3588,0; p=0,011). Como 

se pode observar (tabela 16), os idosos que vivem sozinhos, de ambos os géneros, apresentam 

médias de ordens mais elevadas, logo um maior nível de independência para a realização das 

AIVD, pelo que se aceita a hipótese de existir relação entre o nível de independência para a 

realização das AIVD e a coabitação (H2.4). 

Quanto à relação entre o nível de independência para a realização das AIVD e o facto de os 

idosos terem cuidador informal, foi possível aferir a existência de diferenças estatisticamente 

significativas nos idosos do género feminino (U=293,5; W=2246,5; p<0,001) e nos do género 

masculino (U=394,0; W.=1174,0; p<0,001). Como se pode observar (tabela 16), os idosos, de 

ambos os géneros, que não têm cuidador informal apresentam médias de ordens mais elevadas 

e assim um maior nível de independência para a realização das AIVD, pelo que se aceita a 

hipótese de relação entre o nível de independência para a realização das AIVD e ter cuidador 

informal (H2.5). 

Da relação entre o nível de independência para a realização das AIVD e a presença de 

internamento no último ano, não se constatou diferenças estatisticamente significativas tanto 

para os elementos do género feminino (U=459,5; W=537,5; p=0,068) como para os elementos 

do género masculino (U=223,5; W=268,5; p=0,052) pelo que não se aceita a hipótese quanto 

à relação entre o nível de independência para a realização das AIVD e a situação de 

internamento no último ano (H2.6). Pode-se, no entanto, observar (tabela 16), que os idosos 
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que não referiram internamento no último ano apresentam médias de ordens mais elevadas e 

portanto um maior nível de independência para a realização das AIVD.  

 

    1.7. Análise da relação entre a perceção sobre a qualidade de vida relacionada com a 

saúde e as variáveis de caracterização sociodemográficas e de saúde 

Realizada a análise descritiva, segue-se a analítica para verificação das hipóteses, 

relacionando as variáveis independentes com a variável dependente, permitindo a verificação 

da relação entre a perceção da QVRS e as variáveis sociodemográficas (idade, género, 

escolaridade, tipo de relação pessoal, coabitação, cuidador informal) e a variável de saúde 

(internamento no último ano). 

Tabela 17. 

Correlação entre a perceção da QVRS (escala de COOP/WONCA) e idade 

 Escala de COOP/WONCA 

Correlação de Spearman  

(Ρ) 
P 

Idade 0,401 <0,001 

 

De forma a verificar esta hipótese foi efetuada uma correlação de Spearman entre a perceção 

da QVRS e a idade. Dado que quanto maior é a pontuação obtida na escala de 

COOP/WONCA menor é a perceção sobre a QVRS, pela análise dos resultados (tabela 17), 

foi possível verificar que à medida que aumenta a idade a perceção quanto à QVRS é 

significativamente menor (ρ=0,401; p<0,001), pelo que se aceita a hipótese de que existe 

relação entre a perceção da QVRS e a idade (H3.1).  

Tabela 18. 

Relação entre a perceção da QVRS e o género, escolaridade, tipo de relação pessoal, coabitação, cuidador 

informal e internamento no último ano 

 
n M ±dp 

Média 

Ordens 

P 

Feminino  124 25,65 ± 4,596  124,36 
<0,001 

Masculino 89 U 22,01 ± 5,810 82,81 

U=3365,0; W=7370,0 

Menos de 4 anos de escolaridade 151 25,63 ± 4,730 123,57 
<0,001 

4 ou mais anos de escolaridade 62 20,47 ± 5,322 66,65 

U=2179,0; W=4132,0 
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Tabela 18. 

Relação entre a perceção da QVRS e o género, escolaridade, tipo de relação pessoal, coabitação, cuidador 

informal e internamento no último ano (Cont.) 

 
N M ±dp 

Média 

Ordens 

p 

Sem companheiro 85 25,59 ± 4,779 123,95 
0,001 

Com companheiro 128 23,16 ± 5,635 95,75 

U=3999,5; W=12255,5 

Vive sozinho 35 24,54 ± 4,090 111,00 
0,676 

Vive acompanhado 178 24,04 ± 5,664  106,21 

U=2975,0; W=18906,0 

Com cuidador informal 101 27,05±4,466 140,36 
<0,001 

Sem cuidador informal 112 21,49±4,856 76,92 

U=2286,5; W=8614,5 

Esteve internado 21 28,52±4,750 154,67 
<0,001 

Não esteve internado 192 23,65±5,293 101,79 

U=1015,0; W=19543,0 

 

Quanto à relação entre a perceção da QVRS e o género, verificou-se existirem diferenças 

estatisticamente significativas (U=3365,0; W=7370,0; p<0,001) sendo que o género feminino 

apresenta uma média de ordens mais elevada (124,36 vs. 82,81) mostrando uma menor 

perceção da QVRS, pelo que se aceita a hipótese de relação entre a perceção da QVRS e o 

género (H3.2). 

Da relação entre a perceção da QVRS e a escolaridade foram verificadas diferenças 

estatisticamente significativas (U=2179,0; W=4132,0; p<0,001) com os idosos com uma 

menor escolaridade a apresentarem uma média de ordens mais elevada (123,57) que o grupo 

dos idosos com 4 ou mais anos de escolaridade (66,65). Assim, quanto maior o nível de 

escolaridade maior é a perceção da QVRS, pelo que se aceita a hipótese no que se refere à 

relação entre a perceção da QVRS e a escolaridade dos idosos (H3.3). 

Relativamente à relação entre a perceção da QVRS e o tipo de relação pessoal, foi possível 

aferir a existência de diferenças estatisticamente significativas (U=3999,5; W=12255,5; 

p=0,001) com os idosos sem companheiro a apresentarem uma média de ordens mais elevada 

(123,95) e assim menor perceção de QVRS do que os idosos com companheiro (95,75), pelo 

que se aceita a hipótese da existência de relação entre a perceção da QVRS e o tipo de relação 

pessoal que idosos mantêm (H3.4). 

No que concerne à relação entre a perceção da QVRS e a coabitação, não se verificaram 

diferenças estatisticamente (U=2975,0; W=18906,0; p=0,676). Como se pode observar pela 

tabela 18, os idosos de ambos os grupos apresentam médias de ordens aproximadas (111,00 e 
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106,21) apresentando assim perceções de QV semelhantes entre si, pelo que não se aceita a 

hipótese de relação entre a percepção da QVRS e a coabitação (H3.5). 

No que concerne à relação entre a perceção da QVRS e o facto de os idosos terem cuidador 

informal, verificou-se a existência de diferenças estatisticamente significativas (U=2286,5; 

W=8614,5; p<0,001) com os idosos que têm cuidador a apresentarem uma média de ordens 

mais elevada (140,36 vs. 76,92) e, portanto, uma menor perceção da QVRS, pelo que se aceita 

a hipótese de que existe relação entre a perceção da QVRS e ter cuidador informal (H3.6). 

Da relação entre a perceção da QVRS e a presença de internamento no último ano, foi 

possível aferir a existência de diferenças estatisticamente significativas (U=1015,0; 

W=19543,0; p<0,001) com os idosos que tiveram internamento no último ano a apresentarem 

uma média de ordens mais elevada (140,36 vs. 76,92) revelando, assim, uma menor perceção 

da QVRS, pelo que se aceita a hipótese de que existe relação entre a perceção da QVRS e a 

situação de internamento no último ano (H3.7). 

 

   1.8. Análise da relação entre a perceção da qualidade de vida relacionada com a saúde 

e o nível de independência para a realização das atividades básicas de vida diárias 

e das atividades instrumentais de vida diárias 

Com a análise correlacional, pretende-se proceder à verificação da correlação entre a perceção 

sobre a QVRS e o nível de independência para a realização das ABVD e das AIVD. 

Tabela 19. 

Correlação entre a perceção da QVRS (Escala de COOP/WONCA) e o nível de independência para as ABVD 

(Índice de Barthel) e as AIVD (Escala de Lawton e Brody) 

 Escala de COOP/WONCA 

 Correlação de Spearman (Ρ) 
P 

Índice de Barthel  -0,573 
<0,001 

Escala de Lawton e Brody  

(género feminino) 
-0,593 

<0,001 

Escala de Lawton e Brody  

(género masculino) 
-0,517 

<0,001 

 

De forma a verificar a correlação entre perceção da QVRS e o nível de independência para a 

realização das ABVD utilizou-se a correlação de Spearman. Observou-se (tabela 19) que 
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quanto maior o nível de independência para a realização das ABVD é significativamente 

maior a perceção da QVRS (ρ=-0,573; p<0,001), pelo que se aceita a hipótese de que existe 

correlação entre a perceção da QVRS e o nível de independência para as ABVD (H4). 

Da correlação entre a perceção da QVRS e o nível de independência para a realização das 

AIVD, pela análise da tabela 19, foi possível verificar que existem diferenças estatisticamente 

significativas para o género feminino (ρ=-0,593; p<0,001) e para o género masculino (ρ=-

0,517; p<0,001). Assim, verifica-se que quanto maior o nível de independência para a AIVD 

maior é a perceção da QVRS, pelo que se aceita a hipótese de que existe correlação entre a 

perceção da QVRS e o nível de independência para as AIVD (H5). 

 

2. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Nesta secção, pretende-se confrontar os resultados obtidos nesta investigação com estudos 

efetuados nesta área temática.  

 

    2.1. Caracterização sociodemográfica e de saúde 

Relativamente à idade verificou-se que variou entre os 65 e os 94 anos, sendo a média de 

idades nesta amostra de 76,83 anos (dp=6,956). O grupo etário predominante foi dos 65 aos 74 

anos (94 idosos), seguida dos 75 aos 84 anos (84 idosos) e com idades superiores a 85 anos 

(35 idosos). Os resultados estão em consonância com o estudo de (Fonseca et al., 2005) no 

qual se verificou um maior predomínio dos idosos jovens (65-74 anos), seguida dos idosos 

idosos (75-84) e dos muito idosos (85 ou mais anos), e que são o reflexo do fenómeno de 

envelhecimento da população portuguesa, observado pelo aumento gradual de indivíduos com 

idades superiores ou iguais a 65 anos. No período de 2001 a 2011 ocorreu um aumento da 

população idosa, de cerca de 19,4%, sendo que, 14% corresponde à população com 70 ou 

mais anos de idade (INE, 2012a). 

No que respeita ao género, 89 dos idosos da amostra pertenciam ao género masculino (41,8%) 

e 124 (58,2%) ao género feminino. A predominância do género feminino verificou-se em 

todos os grupos etários, realidade transversal a muitos países, a que Portugal, não é exceção. 

A percentagem superior de mulheres é devida à maior longevidade comparativamente com os 

homens e à maior mortalidade masculina, como aliás é constatado em diferentes estudos que 
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corroboram a predominância do género feminino na população idosa (Andrade & Martins, 

2011; Botelho, 2005; Martins, 2004; Paskulin et al., 2010; Paúl et al., 2005; Sousa et al., 

2003; Torres et al., 2009; Torres et al., 2010). Para a realidade portuguesa, no grupo etário dos 

65 ou mais anos, prevalece o das mulheres com 11%, face aos homens com 8% (INE, 2011).  

Da análise do tipo de relação pessoal que os idosos mantêm, o estudo revelou que a maioria 

tem companheiro (60,09%), no entanto, o número de casos com estado de viuvez aumenta 

com a idade. Os resultados deste estudo vão de encontro aos resultados obtidos por Paúl et al. 

(2005) e Andrade e Martins (2011) ao revelarem uma predominância de indivíduos casados. 

Quanto à escolaridade, verificou-se que a maioria dos idosos (70,89%) possuía menos de 

quatro anos de escolaridade, sendo que à medida que aumenta a idade menor é o grau 

escolaridade dos idosos. O baixo nível de escolaridade observado na amostra de idosos é 

corroborado por outros estudos, nomeadamente os de Sousa et al. (2003); Martins (2004) e 

Paúl et al. (2005), que apresentam resultados similares e os dados nacionais apontam para 

níveis de instrução baixos para a maioria da população idosa. Os Censos 2011 confirmam 

estes resultados em que a maioria (14 076) da população residente do Concelho de Baião 

possui o ensino básico e mostra que à medida que a idade avança aumenta o número de idosos 

sem escolaridade, o que se constata no grupo etário dos 65 aos 69 anos (119), dos 70 aos 74 

anos (416) e no de 75 ou mais anos (944) que não possui nenhum nível de escolaridade. 

Segundo o INE (2013) a população do concelho de Baião apresenta índices elevados de 

analfabetismo e de abandono escolar, sendo a taxa de abandono escolar de 1,89% e a de 

analfabetismo de 10,22%, o que pode ser explicado pelo facto de no passado, devido às 

dificuldades socioeconómicas e também por questões socioculturais, as crianças ingressarem 

no mercado de trabalho, pois eram consideradas fonte de rendimento para as famílias, pelo 

que abandonavam precocemente a escola, o que permite compreender o registo de elevado 

número de idosos que referiu não ser detentor de qualquer nível de escolaridade. 

No que diz respeito à profissão antes da reforma, a maioria dos idosos da amostra era 

agricultor (44,6 %) o que se justifica, pelo facto do concelho de Baião ser uma zona 

predominantemente rural, no qual se pratica uma agricultura de subsistência com predomínio 

em todas as freguesias de cereais, produtos hortícolas, frutas e vinhos. 

Nesta amostra, a maioria (83,6 %) dos idosos vive acompanhado, sendo o respetivo cônjuge a 

pessoa mais referenciada (60%), a que se segue os filhos (22,9%), cuja percentagem é 

superior à medida que aumenta a idade dos idosos. É de salientar que 16,4% dos idosos vivem 
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sós. Os resultados obtidos são similares aos de Pául et al. (2005), ao verificarem que 63,7% 

dos idosos vive com o cônjuge, 13,1% vive com os filhos, sendo consideravelmente mais 

elevada a proporção de idosos que vive só (23,1%). Também no estudo de Andrade e Martins 

(2011) se constatou que 59,5% dos idosos vive habitualmente com o cônjuge. No estudo de 

Sousa et al. (2003) observou-se que 65,9% vive com a família, 21,2% sozinho e 9,2% em 

lares de idosos. Os Censos de 2011 corroboram esta tendência ao destacarem que 22% da 

população idosa, com pelo menos uma dificuldade, reside sozinha e 34,8% na companhia 

exclusiva de pessoas também idosas (INE, 2012c).  

O estudo revelou que 47,4 % dos idosos tem cuidador informal e que em 71% dos casos eram 

os filhos. A maioria (93,9%) recebe visitas, mais frequentemente dos filhos e netos, tal como 

afirmam Andrade e Martins (2011) ao verificarem que os idosos que vivem sozinhos são 

visitados, maioritariamente, pelos filhos (20,5%). 

Usufruem de apoio institucional 9,4% dos idosos, para cuidados de higiene, limpeza de 

casa/roupa e fornecimento de refeições em domicílio. 

No que respeita à adequação do rendimento mensal para satisfação das necessidades, 72,9% 

dos idosos referiu que estão razoavelmente satisfeitos e 25,7% considerou o rendimento 

insuficiente, que pode estar relacionado com os baixos valores das pensões auferidas pelos 

idosos ao que se associa a situação económica e financeira, que atualmente Portugal vivencia 

e que pode condicionar a possibilidade de acesso a bens e serviços essenciais. Importa referir 

que a região do Vale do Tâmega revelou ser a mais pobre de toda a Europa, sendo Baião o 

concelho onde o nível de pobreza é mais grave (Guimarães et al., 2008). 

No último ano, 9,9% dos idosos referiu ter estado internado, em que os principais motivos 

foram as quedas (21,1%), problemas hepáticos (15,8%) e próteses de anca e do joelho 

(10,5%). Estes resultados são corroborados pela DGS (2012) ao afirmar que as quedas são a 

principal causa de lesão em idosos, sendo que uma em cada cinco desta ocorrência necessita 

de cuidados de saúde e uma em cada vinte apresenta fratura. Quanto ao internamento por 

problemas hepáticos poderá justificar-se pelo facto de a região do Baixo Tâmega ser uma 

zona de forte produção de vinho verde, enquadrada pela matriz sociocultural ligada ao 

consumo de álcool. Nesta região, a primeira causa de morte antes dos 65 anos de idade, para 

ambos os géneros, deve-se às doenças crónicas do fígado e cirrose, cujo valor tem vindo a 

aumentar e que potencialmente se reflete na saúde das pessoas com idades superiores aos 65 
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anos (Plano Local de Saúde/Diagnóstico de Situação do ACES Tâmega I – Baixo Tâmega, 

2011).  

A grande maioria (89,2%) dos idosos da amostra recorreu, no último ano, à UCSP e/ou SAP 

do Centro de Saúde de Baião. Os problemas de saúde mais frequentemente referidos foram: 

hipertensão arterial (84,9%), colesterolemia (44,1%), problemas cardiovasculares (43,6%), 

problemas osteoarticulares (34,74%) e diabetes (23,47%). Estes resultados são corroborados 

por outros estudos no qual estes problemas surgem como os mais frequentes nos idosos e que 

afetam a independência para a realização das atividades de vida diárias (Nogueira et al., 2010; 

Nunes et al., 2009; Rigo et al., 2010; Torres et. al., 2009). Ainda, Alves et al. (2007) 

corroboram que o aumento do número de doenças crónicas está diretamente relacionado com 

a maior incapacidade funcional dificultando a realização das ABVD e das AIVD.  

A totalidade dos idosos que participaram no estudo refere o uso de terapêutica 

medicamentosa, com o grupo farmacológico antihipertensores a ser o mais mencionado 

(83,57%), seguindo-se os antidislipidémicos (41,78%). A grande maioria dos idosos (99,5%) 

cumpriu o PNV. 

No que respeita às ABVD constatou-se que 63,4% dos idosos revelou total independência 

para a sua realização, 30,5 % apresentou dependência moderada, 2,8 % dependência grave e 

3,3% dependência total. Apresentavam maior independência nas seguintes ABVD: controlo 

intestinal (96,71%); andar (95,81%) e ir à casa de banho (94,84%). O banho foi a atividade na 

qual os idosos se mostraram mais dependentes, 26,76 %, admitiu que precisava de ajuda, 

seguindo-se a ABVD vestir-se com 15,96% a necessitar de alguma ajuda. Estes resultados 

foram também constatados pelo INE (2012c) quando caracterizou a incapacidade funcional na 

população idosa, verificando-se que nas idades mais avançadas aumentava a incidência de 

dificuldades relacionadas com o banho e vestir-se, e 70% dos idosos não conseguia ou 

manifestava dificuldade em andar ou em subir degraus. 

A análise das AIVD foi realizada subdividindo a amostra em dois estratos, feminino e 

masculino. Assim, no que concerne às AIVD para género feminino, verificou-se que as 

incapacidades mais frequentemente referidas foram as de ir às compras e a lavagem de roupa 

(20,66%) a que se seguiu a preparação das refeições (16,9%). Para o género masculino, a 

incapacidade mais frequentemente referida foi ir às compras (22,07%). Dos participantes do 

género feminino 24,19% eram totalmente independentes, 34,68% apresentava dependência 

ligeira, 16,13% dependência moderada, 6,45 % dependência grave e 18,55 % dependência 
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total. Para o género masculino, constatou-se que 10,11% era independente, 39,33% dos idosos 

apresentava dependência ligeira, 33,7% dependência moderada, 3,7% dependência grave e 

13,48 % dependência total. 

Os resultados deste estudo são também corroborados por outros estudos em que cerca de 40% 

dos indivíduos com idades iguais ou superiores a 65 anos necessitaram de ajuda para 

desempenhar pelo menos uma das tarefas, como gerir o dinheiro, fazer compras, limpar a casa 

e preparar as refeições (Murtagh & Hubert, 2004). 

Verifica-se que os idosos apresentam maior nível de independência para a realização das 

ABVD do que para as AIVD, uma vez que as AIVD são consideradas tarefas mais complexas 

como corrobora (Freitas et al., 2012). 

Relativamente à QV, cuja pontuação máxima é de 35, sendo que o aumento do seu valor 

traduz uma menor perceção de QV e dado que se constatou uma média de 24,13 (dp=5.43) em 

53,99% dos idosos, indica que a maioria dos idosos apresentava menor perceção da QV. No 

estudo de Pául et al. (2005) para 27% dos idosos a QV foi considerada como “boa” ou “muito 

boa”, 41% “nem boa nem má” e um terço dos idosos “má” ou “muito má”.  

 

    2.2. Nível de independência para as atividades básicas de vida diárias, para as 

atividades instrumentais de vida diárias e qualidade de vida relacionada com a 

saúde 

De um modo geral, a maioria dos idosos apresentava níveis de independência para a 

realização das diferentes ABVD e das AIVD. Verificou-se que as ABVD em que os idosos 

demonstraram mais dependência e, portanto, necessidade de ajuda foram “tomar banho e 

vestir-se”. Quanto às AIVD, para o género feminino as situações de incapacidade mais 

referidas foram “fazer compras e lavar a roupa”, enquanto que para o género masculino foi 

“fazer as compras”.  

Neste estudo, o nível de independência dos idosos para a realização das ABVD e das AIVD 

diminui com a idade, o que também foi observado em outros estudos (Alves et al., 2010; 

Duca et al., 2009; Giacomin et al., 2008; Nunes et al., 2010; Sousa et al., 2010), ao 

confirmarem que a incapacidade funcional aumenta progressivamente com a idade. Estudos 

realizados em Portugal sublinham que a capacidade funcional diminui à medida que a idade 

aumenta e por conseguinte ocorre comprometimento da autonomia para as atividades 

quotidianas dos idosos (Fonseca et al., 2005; Paúl et al., 2005; Sousa et al., 2003). Segundo o 
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INE (2012c) cerca de 50% da população idosa tem muita dificuldade ou não consegue 

realizar, pelo menos, uma das seis atividades quotidianas estudadas e que a proporção 

aumenta com a idade. 

Quanto à influência da idade na perceção da QVRS os resultados demonstram que à medida 

que aumentava a idade diminuía significativamente a perceção sobre a QV, ou seja, os idosos 

mais jovens têm uma maior perceção sobre a QV quando comparados com os outros dois 

grupos (idosos idosos e muito idosos). Estes resultados são também explicitados por 

diferentes estudos (Andrade & Martins, 2011; Belvis et al., 2008; Lima et al., 2009; Martins, 

2004; Soares et al., 2010). Não confinando o envelhecimento ao processo de deterioração 

funcional (Farinatti, 2008; Fernández-Ballesteros, 2004; Maillloux-Poirier, 1995) é expectável 

que as complicações resultantes das situações de doença crónica e a ocorrência de défices 

funcionais tendam a agravar-se, pelo que podem influenciar negativamente a perceção sobre a 

qualidade de vida.  

Ao analisar a influência do género na independência para a realização das ABVD verificou-se 

que o género masculino apresentou um nível mais elevado de independência do que o 

feminino, que está de acordo com outros estudos (Alves et al, 2010; Giacomin et al., 2008; 

Rigo et al., 2010; Sudré et al., 2012), ao referirem que as mulheres apresentam maior 

dependência funcional do que os homens. Um estudo com participantes portugueses 

corrobora o mesmo resultado constatando maior prevalência de independência funcional nos 

homens (Botelho, 2005).Também, os dados do INE (2012c) relevam que a proporção de 

mulheres que não consegue ou tem muita dificuldade em realizar pelo menos uma das 

atividades do quotidiano é superior à proporção dos homens, em todos os grupos etários da 

população idosa. A relevância da variável género pode encontrar explicação na maior 

sobrevivência das mulheres conjugada com uma prevalência superior de condições 

incapacitantes, como resultado de comorbilidades que se instalaram com o decorrer dos anos, 

nomeadamente, osteoporose, osteoartrite e depressão (Murtagh & Hubert, 2004). 

Consubstancia este resultado o facto de as mulheres apresentarem menor perceção da QV, 

estando de acordo com os resultados de outros estudos (Andrade & Martins, 2011; Belvis et 

al., 2008; Broeiro et al., 1995; Lima et al., 2009; Martins, 2004; Pereira et al., 2009) ao 

sublinharem o impacto mais negativo da QV das mulheres quando comparadas com os 

homens. 
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Neste estudo, os idosos com mais escolaridade apresentaram um maior nível de 

independência na avaliação da capacidade funcional. Trata-se de uma variável 

sociodemográfica relevante, convergindo os estudos para uma maior probabilidade de níveis 

mais baixos de escolaridade estarem relacionados com uma pior capacidade funcional (Alves 

et al., 2010; Nunes et al., 2009; Santos et al., 2007; Sudré et al., 2012). Quanto à influência 

sobre a perceção da QV, os resultados apontam para uma menor perceção para os idosos com 

menor escolaridade, em consonância com os resultados de outros estudos (Lima et al., 2009; 

Paúl et al., 2005; Pereira et al., 2009; Soares et al., 2010). 

Considerando o tipo de relação que os idosos mantêm, explicitada pela presença de 

companheiro, a não constatação de diferenças significativas entre os idosos em função do tipo 

de relação afetiva, pode dever-se ao facto de que a solidariedade intergeracional e a 

complementaridade das redes informais, contribuam para a minimização dos défices 

funcionais instalados possibilitando, ao ritmo peculiar de cada idoso, a realização das 

atividades de vida, fundamentais para manterem a sua funcionalidade e autonomia. No 

entanto, a revisão de alguns estudos apontam que a viuvez potencia situações de isolamento, 

de solidão e até de exclusão ou demarcação da vida social e que, influenciando negativamente 

a saúde vai, paulatinamente, comprometendo a capacidade funcional (Nogueira et al., 201; 

Nunes et al., 2009). O estudo de Sudré et al., (2012) inferiu que os idosos casados apresentam 

maior independência para a realização das ABVD e das AIVD comparativamente aos idosos 

solteiros e viúvos. Os resultados mostram que os idosos sem companheiro apresentaram 

menor perceção da QVRS do que os idosos com companheiro, como também subscreve o 

estudo de Andrade e Martins (2011) ao verificar que os idosos casados percecionam melhor 

QV do que os solteiros, viúvos e divorciados. De igual modo, Paúl et al. (2005) verificaram 

uma associação entre o estado civil e a QV física, psicológica e social, sempre com uma 

melhor perceção por parte dos idosos casados.  

O fenómeno do envelhecimento demográfico tem vindo a fazer emergir as questões éticas e 

sociais em torno do número considerável de idosos que vive sozinho. Apesar de neste estudo 

a maior parte dos idosos viver acompanhado, não se verificou diferenças estatisticamente 

significativas para o nível de independência para a realização das ABVD e o facto de idosos 

viverem sós ou acompanhados, no entanto, os que vivem sozinhos apresentam maior nível de 

independência para a sua realização. Nunes, et al. (2009) referem que o facto de os idosos 

morarem sós demonstra que são independentes e autónomos, pelo que morar sozinho não 

significa um problema em si, já que pode ser uma opção ou uma possível condição, 
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representando melhor capacidade funcional e necessidade de menor vigilância por parte dos 

familiares, embora o seu estudo revele que idosas morando sós apresentaram maior 

compromisso da capacidade funcional. Em relação ao nível de independência para a 

realização das AIVD, verificou-se que os idosos que vivem sozinhos apresentam maior nível 

de independência para a realização das AIVD. Quanto aos idosos mais dependentes para a 

realização das AIVD, vivem acompanhados e dispõem de um cuidador para auxilio e ajuda 

nas tarefas do quotidiano. No que concerne à relação entre a perceção da QV os valores foram 

semelhantes entre os que referiram viver sozinho ou acompanhado, no entanto, estudos 

comprovam que as interações familiares, a coesão e organização no seio da família e um 

adequado apoio familiar interferem na QV, como corrobora Andrade e Martins (2011) ao 

comprovar que a uma maior funcionalidade familiar corresponde uma melhor QV dos idosos. 

Também, Sequeira e Silva (2002) observaram que os idosos valorizavam a presença do 

cônjuge e a permanência dos filhos na sua vida, por se sentirem mais seguros e 

acompanhados, em oposição aos viúvos que referiram tristeza expressando medo face à 

doença ou dependência.  

As respostas às necessidades decorrente do envelhecimento têm vindo a diversificar-se na sua 

tipologia e finalidades, que deveriam preservar o respeito pela decisão informada da pessoa 

idosa. Embora a maioria dos idosos mantenha a capacidade para se auto cuidarem, o aumento 

da esperança de vida implica, senão frequentemente, a necessidade de diferentes cuidados 

como apoio, assistência, ajuda parcial ou total ou simplesmente orientação e supervisão pelos 

profissionais de saúde, assumindo a família, apesar dos processos de transformação da 

estrutura e dinâmica de funcionamento, o pilar de suporte em cuidados informais (Pelcastre-

Villafuerte et al., 2011; Spuldaro, 2009).Verificou-se que os idosos que não têm cuidador 

informal apresentam maior nível de independência para a realização das ABVD e das AIVD 

em oposição aos idosos que têm cuidador e que também apresentam menor perceção da QV. 

O avançar da idade conduz à perda de autonomia e alguns idosos necessitem de ajuda para a 

realização das suas atividades de vida diárias, pelo que o suporte dos cuidados informais é 

cada vez mais relevante e são fundamentais na manutenção da QV (Cruz et al., 2010). 

A ocorrência de episódios que exigem internamentos neste grupo etário decorre, 

frequentemente, de agudização de doenças crónicas ou de situações acidentais com expressão 

significativa para os acidentes domésticos, com as quedas a representarem a situação de 

internamento mais referida. Como seria expectável os idosos que não referiram internamento 

apresentam maior independência para a realização das ABVD e das AIVD. Freitas et al. 
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(2012) referem que a hospitalização é o indicador da ocorrência de doenças que requerem 

cuidados especializados, o que em si só já resulta numa maior probabilidade de incapacidade 

funcional. Estudos apontam no sentido do internamento ser preditor de uma diminuição da 

capacidade funcional dos idosos (Menezes et al., 2010; Sales et al., 2010; Siqueira et al., 

2004). A ocorrência de eventos adversos e o agravamento da capacidade funcional durante o 

internamento são decorrentes de uma combinação de fatores: a maior vulnerabilidade dos 

idosos a esses eventos em virtude de alterações fisiológicas do envelhecimento, os efeitos 

prejudiciais da imobilização, da restrição ao leito, da doença aguda e das reações a 

medicamentos e procedimentos terapêuticos (Almeida et al., 2010; Sales et al., 2010). 

Os idosos que tiveram internamento hospitalar no último ano mostraram menor perceção da 

QV. A hospitalização é considerada um acontecimento de grande risco para as pessoas mais 

idosas acompanhada, em geral, por uma diminuição da capacidade funcional e mudanças na 

QV, muitas vezes, irreversíveis (Siqueira et al., 2004). 

No que respeita à correlação da QV dos idosos e o nível de independência para as ABVD e 

para AIVD verificou-se que quanto maior a independência para a realização das ABVD e das 

AIVD maior é a perceção dos idosos acerca da QV. Broeiro et al. (1995) sublinham que a QV 

está diretamente relacionada com o grau de independência e de funcionalidade. 

Deste modo, estes resultados estão de acordo com o esperado, concluindo-se que a 

manutenção da capacidade funcional para o desempenho das tarefas básicas e instrumentais 

de vida diárias são fundamentais para que os idosos se sintam independentes e autónomos, 

influenciando a sua perceção sobre a QV. São explícitas as referências à importância da 

capacidade funcional para a QV, para a capacidade dos idosos se ocuparem em atividades 

quotidianos e/ou atividades agradáveis (Murtagh & Hubert, 2004; Silva et al., 2011; Torres et 

al., 2009). Aliás Paúl et al. (2005) comprovaram que a capacidade funcional é preditora de 

QV e que está fortemente associada à autonomia. Fonseca et al. (2005) verificaram que a QV 

varia com a maior ou menor capacidade de os idosos realizarem as AIVD. 

Outro estudo português, realizado por Martins (2004) com idosos do concelho de Viseu 

comprovou que a QV é superior em idosos mais independentes no desempenho das ABVD e 

das AIVD. O estudo de Santos et al. (2007) comprovou que os idosos que apresentam baixa 

QV são os que possuem maiores níveis de dependência funcional. Também Tavares e Dias 

(2012) verificaram que os idosos com maior número de incapacidades funcionais 

apresentaram menores pontuações de QV no domínio relações sociais 
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PARTE IV. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

1. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

O envelhecimento não é um fenómeno estático, mas sim um processo contínuo, diferenciado 

pela individualidade de cada idoso. O envelhecer, o tornar-se idoso, depende de vários fatores 

que ultrapassam as fronteiras de simples patamares cronológicos. Para entender o processo de 

envelhecimento deve-se ter em conta os aspetos individuais e coletivos da vida. O 

envelhecimento não é programado, as condições de vida e do meio envolvente influenciam o 

seu percurso. 

À medida que a idade avança, aumentam as probabilidades de doenças e as alterações da 

capacidade funcional são muito frequentes, pelo que a manutenção da capacidade funcional 

pode ter importantes implicações para a QV dos idosos, por estar relacionada com a 

capacidade de os idosos se ocuparem em desenvolver atividades quotidianas e/ou atividades 

agradáveis, pois partilhando a opinião de Paschoal (2002) “se os indivíduos envelhecerem 

com autonomia e independência, com boa saúde física, desempenhando papéis sociais, 

permanecendo ativos, desfrutando de senso de significado pessoal, a qualidade de vida pode 

ser muito boa” (p.79). Assim, com o aumento da esperança média de vida é necessário 

perspetivar programas de assistência e intervenção, que na sua diversidade e 

complementaridade, contrariem o declínio da capacidade funcional.  

A intervenção dos profissionais de saúde deverá garantir que os idosos possam viver na 

comunidade de forma ativa/produtiva proporcionando-lhes as melhores condições para que 

eles próprios preservem a sua capacidade funcional e QV. Não se trata apenas de prevenir o 

aparecimento de doenças, mas de propiciar sobretudo QV em termos de bem-estar físico, 

funcional, psicológico, psíquico e social.  

Nos idosos a QV não depende apenas do passado mesmo que tenha sido óptimo, depende 

sobretudo do presente e de um horizonte futuro, pois muito mais importante é dar vida aos 

anos do que anos à vida.  

Com esta pesquisa pensamos que os objetivos a que nos propusemos foram alcançados, 

pretendendo-se agora sumariar as principais conclusões:  

 O perfil do grupo de idosos é predominantemente do género feminino (58,2%); 

 O grupo etário dos 65 aos 74 anos foi o mais representativo; 
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 A maioria dos idosos tem companheiro (60,09%), no entanto, à medida que aumenta a 

idade predominam os idosos viúvos; 

 Os idosos têm baixos níveis de escolaridade, sendo que a maioria (70,89 %) tem 

menos de quatro anos de escolaridade; 

 Uma grande percentagem de idosos (83,6 %) vive acompanhada sendo que vivem com 

o respetivo cônjuge (60%), com os filhos (22,9%), e com o cônjuge e filhos (12%). 

Uma menor percentagem (16,4%) de idosos vive só.  

 47,4 % dos idosos tem cuidadores e em 71,3% dos casos são os filhos; 

 Quanto à atividade profissional exercida antes da reforma o grupo profissional com 

maior representatividade (44,6%) é o dos agricultores; 

 No que respeita aos rendimentos, 72,9% dos idosos refere que são razoáveis para a 

satisfação das suas necessidades; 

 No último ano 9,9% dos idosos foram sujeitos a internamento. As causas dos 

internamentos foram várias, nomeadamente quedas (21,1%), problemas hepáticos 

(15,8%) e próteses de anca ou de joelho (10,5%); 

 A grande maioria (89,2%) dos idosos, no último ano, recorreu à sua UCSP e/ou ao 

SAP; 

 Os problemas de saúde estiveram presentes em 99,53% dos idosos, sendo os mais 

frequentes a hipertensão arterial (84,9%), a colesterolémia (44,1%), os problemas 

cardíacos (43,6%), os problemas osteoarticulares (34,74%) e a diabetes (23,47%); 

 A maioria dos idosos (99,53%) utiliza medicação sendo a mais utilizada os 

antihipertensores (83,57%); 

 A quase totalidade dos idosos (99,5%) apresenta cumprimento do PNV; 

 No que respeita às ABVD, constatou-se que 63,4% dos idosos revela total 

independência para a realização destas atividades, 30,5% apresenta uma dependência 

moderada, 2,8% dependência grave e 3,3% dependência total; 

 No que concerne às AIVD, constatou-se que 24,19% dos idosos do género feminino 

são independentes, 34,68% apresenta dependência ligeira, 16,13% dependência 

moderada, 6,45% dependência grave e 18,55% dependência total. No género 

masculino constatou-se que 10,11% são independentes, 39,33% apresenta dependência 

ligeira, 33,7% dependência moderada, 3,7% dependência grave e 13,48% dependência 

total; 
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 A maior parte dos idosos (53,99%) tem uma menor perceção sobre a QVRS;  

 Os idosos com idades mais avançadas apresentam maior dependência para a realização 

das atividades básicas e instrumentais de vida diárias; 

 Os idosos pertencentes ao género masculino apresentam um maior nível de 

independência para a realização das ABVD; 

 Os idosos com maior nível de instrução apresentam maior nível de independência para 

a realização das ABVD e AIVD; 

 Os idosos que vivem sozinhos apresentam maior nível de independência para a 

realização das AIVD. Relativamente às ABVD os resultados estão no limiar de se 

tornarem significativas, verificando-se que os idosos que vivem sozinhos apresentam 

maior nível de independência na realização destas atividades; 

 Os idosos que não têm cuidador informal apresentam maior nível de independência 

para a realização das ABVD e das AIVD; 

 Os idosos que não tiveram internamento hospitalar apresentam maior nível de 

independência para a realização das ABVD, sendo que para as AIVD não se 

verificaram diferenças estatisticamente significativas, contudo os idosos que não 

referiram internamento tendencialmente apresentam maior nível de independência 

para a realização das AIVD. 

 Os idosos mais jovens têm uma maior perceção sobre a QVRS quando comparados 

com os idosos idosos e os muito idosos; 

 As mulheres apresentam uma menor perceção da QVRS relativamente os homens; 

 Os idosos sem qualquer escolaridade têm uma perceção da QV menor quando 

comparada com os idosos que detêm mais escolaridade; 

 Os idosos sem companheiro que têm cuidador e que tiveram internamento no último 

apresentam menor perceção de QVRS; 

 Os idosos que vivem sós e os que vivem acompanhados apresentam perceções de QV 

semelhantes entre si;  

 Quanto maior o nível de independência para as ABVD e as AIVD maior é a perceção 

da QVRS. 

Decorrentes da análise realizada e das conclusões apresentadas, arroga-nos deixar algumas 

sugestões que esperamos que possam ser um contributo para a promoção da capacidade 

funcional, que proporcionem um envelhecimento com autonomia e independência e 

melhorem a QV dos idosos: 
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 Necessidade de definir políticas públicas de saúde para os idosos tendo em conta as 

diferentes realidades sociais e familiares que acompanham o envelhecimento 

individual e demográfico; 

 Elaborar e/ou articular os vários programas de promoção de saúde; 

 Potenciar a articulação entre as diferentes unidades funcionais dos ACES, a Rede 

Nacional de Cuidados Continuados Integrados e os Cuidados Diferenciados no sentido 

de responder às necessidades específicas deste grupo populacional; 

 Proporcionar medidas de apoio social; 

 Promover um envelhecimento ativo e saudável, conjugando medidas de apoio social, 

de permanência dos idosos no domicílio, de convivência social e de desenvolvimento 

de atividades lúdicas e recreativas; 

 Estimular a participação individual, familiar e comunitária para a solidariedade e 

reconhecimento das dinâmicas intergeracionais. 

Este estudo teve como principais dificuldades a morosidade no preenchimento do 

questionário, uma vez que o mesmo continha muitos itens de resposta, fator este que também 

foi influenciado pelas baixas habilitações literárias dos idosos, exigindo mais tempo para o 

seu preenchimento. Em alguns casos, também se teve de explicar o significado do texto de 

modo a que este não fosse mal compreendido. A existência de uma vasta literatura sobre o 

tema em parte também dificultou a seleção da informação. 

Consideramos que a realização deste trabalho permitiu refletir sobre diversos aspetos 

relacionados com o envelhecimento, com a capacidade funcional e a QV, nomeadamente: a 

relevância que o envelhecimento tem para os indivíduos e para a sociedade; a necessidade de 

se compreender de que forma decorre o processo de envelhecimento; que fatores interferem 

com a capacidade funcional e com a QV; qual a importância da manutenção da capacidade 

funcional e da QVRS dos idosos e como podemos contribuir para a promoção da capacidade 

funcional e QV dos mesmos. Face ao exposto, a elaboração do presente trabalho foi muito 

gratificante, quer pela reflexão aprofundada sobre o tema, quer pela constatação de resultados 

semelhantes aos encontrados na revisão da literatura, assim como, aqueles que embora 

diferentes nos forçaram a uma reflexão mais exaustiva e nos proporcionaram novos 

momentos de aprendizagem. Consideramos que os objetivos propostos foram atingidos e que 

os conhecimentos alcançados são fundamentais para a conceção de cuidados de enfermagem e 

a implementação de estratégias que possam contribuir para a independência e a melhoria da 

QV dos idosos. 
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Apêndice A 

Definição e operacionalização das variáveis 
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Apêndice B 

Questionário 
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Apêndice C  

Autorização da recolha de dados 
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Apêndice D 

Consentimento informado 

  

Cláudia Elisabete dos Santos Viana, Enfermeira, actualmente a desempenhar funções no 

Centro de Saúde de Baião e a frequentar o Mestrado em Enfermagem Comunitária na Escola 

Superior de Enfermagem de Vila Real – UTAD, vem solicitar a participação de Vossa Ex.ª 

numa investigação, no âmbito do desenvolvimento da sua tese de dissertação do mestrado 

intitulada “Percepção da Qualidade de Vida e Capacidade Funcional em Idosos”, sob a 

orientação da Professora Doutora Maria João Monteiro.  

 

A sua participação consiste em conceder-me o preenchimento de um questionário focalizado 

no tema da dissertação e autorizar a utilização do conteúdo dos mesmos na realização do 

trabalho, bem como, a possibilidade da informação poder ser utilizada para fins de 

publicações científicas. 

 

A informação recolhida será absolutamente anónima e confidencial.  

Caso se verifique incumprimento dos requisitos de participação, ou seja da sua vontade 

poderá anular a sua colaboração.  

  

 

 

Data ___/___/___ 

 

Assinatura do/a participante/representante: ____________________________________ 

 

No caso de o/a participante não poder ou não saber assinar, o consentimento deverá ser presenciado por outra pessoa 

(acompanhante ou técnico), que o assina. 

 

 


