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Resumo Geral 

O envelhecimento é cada vez mais objeto de estudo na atualidade, face às alterações 

demográficas, aumento da esperança média de vida e longevidade. Em Portugal a 

população idosa tem aumentado ao longo dos anos e as projeções indicam que em 

2050, 32% da população será idosa. Assim sendo, é importante proporcionar condições 

para um envelhecimento saudável e compreender quais as variáveis que podem 

contribuir para o seu bem-estar.  

A presente investigação tem como objetivo verificar a influência, da idade, sexo, 

escolaridade, dependência funcional e a Fé Religiosa no Bem-estar subjetivo (BES) e 

satisfação com a vida, em idosos institucionalizados e não institucionalizados. A amostra 

é constituída por 223 indivíduos de ambos os sexos, distribuídos por grupos etários, 

institucionalizados e não institucionalizados. Foram utilizados os seguintes 

instrumentos: Mini-Mental State Examination (MMSE); Questionário Sociodemográfico; 

Escala de Afetos Positivos e Negativos- Versão Reduzida Portuguesa (PANAS - VRP); 

Escala de Satisfação com a Vida (SWLS); Questionário de Força da Fé Religiosa de 

Santa Clara – versão reduzida (QFFRSC) e o Índice de Barthel. Os resultados mostram 

diferenças significativas nos valores médios de Afetos Positivos (F=14,414; p=0,000) e 

de Fé Religiosa (F=5,341; p=0,006) em função da idade; nos valores médios de Afetos 

Negativos e Fé Religiosa (p=0,000) em função do sexo; nos valores médios de Afetos 

Positivos (F=4,595; p=0,000) e na Força de Fé Religiosa (F=4,716; p=0,000) em função 

do nível de Instrução. Os resultados mostram também que a Solidão é o motivo de 

institucionalização mais referido, o grau de dependência difere com o motivo de 

institucionalização (F=14,062; p=0,000) e influencia os Afetos Positivos (F=5,498; p= 

0,001) e a Fé Religiosa está associada positivamente com a Satisfação com a Vida, 

sexo feminino, menor nível de instrução e independência funcional. Pode conclui-se que 

fatores sociodemográficos como a idade, sexo e nível de instrução podem influenciar os 

níveis de Bem-estar Subjetivo, assim como a Fé Religiosa; motivo de institucionalização 

e o grau de dependência funcional. Por fim, a institucionalização não influenciou os 

níveis de Bem-estar Subjetivo, Satisfação com a Vida e Fé Religiosa. 

Palavras-chave: Bem-estar, Envelhecimento, Religião, Idoso e Institucionalização 
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Abstract 

Aging is increasingly the object of study in our days, given the demographic changes, 

increased life expectancy and longevity. In Portugal the elderly population has increased 

over the years and projections indicate that in 2050, 32% of the population will be elderly. 

Therefore, it is important to provide conditions for healthy aging and understand which 

variables can contribute to well-being. 

The present investigation aims to determine the influence of age, gender, education, 

functional dependency and religious faith in Subjective Well-being and satisfaction with 

life in institutionalized and not institutionalized elderly. This investigation is cross-

sectional, comparative, quantitative and correlational. The sample consists of 223 

individuals of both sexes divided divided into age groups and institutionalized and non-

institutionalized elderly. The following instruments were used: Mini-Mental State 

Examination (MMSE); Sociodemographic Questionnaire; Affections Scale Positive and 

Negatives- version English Reduced (PANAS - VRP); Satisfaction with Life Scale 

(SWLS); Religious Faith Strength Questionnaire Santa Clara - reduced version 

(QFFRSC) and the Barthel index. The results show significant differences the average 

values of Affections Positives (F = 14.414, p = 0.000) and Religious Faith (F = 5.341; p 

= 0.006) according to age; the average values of Affections Negatives and Religious 

Faith (p = 0.000) according to sex; the average Affections Positive values (F = 4.595, p 

= 0.000) and in the Religious Faith (F = 4.716; p = 0.000) due the level of instruction. 

The results show that solitude state is the cause most cited in reason 

institutionalization´s, the degree of dependence differs with the reason of the 

institutionalization (F = 14.062, p = 0.000) and influencing the positives Affections (F = 

5.498; p = 0.001) and the Religious Faith is positively associated with Satisfaction with 

Life, with women with a lower education level.  

With these studies we can conclude that sociodemographic factors such as age, sex and 

level of instruction can also influence Subjective Well-being levels, as well as the 

Religious Faith; motif of institutionalization and the degree of functional dependence. At 

last, institutionalization did not influence the Subjective Well-being levels, Satisfaction 

with Life and Religious Faith. 

 

Key words: Well-being, Aging, Religion, Elderly, Institutionalization 
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Introdução Geral  

O envelhecimento demográfico é uma realidade verificada em Portugal e nos restantes países 

desenvolvidos, resultante da melhoria das políticas de saúde pública e consequente aumento 

da esperança média de vida, da diminuição da taxa de natalidade e dos fluxos migratórios, 

verificando-se um aumento da população acima dos 65 anos e uma diminuição da população 

em idade ativa (entre os 15 e os 64 anos) (INE, 2014). A esperança média de vida à nascença 

da população residente aumentou cerca de 3 anos na última década, mais 3,36 anos para os 

homens e 2,58 anos para as mulheres relativamente aos valores estimados para o período 

2001-2003 (73,55 e 80,21 anos para homens e mulheres, respetivamente) (INE, 2014). 

Segundo a mesma fonte, estima-se que em Portugal a esperança média de vida à nascença 

venha a atingir em 2060, os valores de 84,21 anos para homens e 89,88 anos para mulheres. 

De acordo com os dados obtidos nos Censos 2011, a percentagem de indivíduos com 65 

anos ou mais aumentou de 16,4% em 2001, para 19% em 2011, e estima-se que essa 

população continue a aumentar, representando em 2050 32% do total da população 

portuguesa (INE, 2014). 

O índice de envelhecimento aumentou de 102 em 2001 para 128 em 2011, o que significa 

que por cada 100 jovens, existem 128 idosos (INE, 2012a) e prevê-se que subirá para 308 

idosos por 100 jovens em 2053 (Carrilho & Craveiro, 2014). De acordo com os mesmos 

autores a população idosa representava 19,9% no total da população em 2013, tornando 

assim Portugal o quarto país com maior proporção de pessoas idosas no seio da EU28 cuja 

média foi estimada em 18,2%. 

Face às alterações demográficas e à modificação do papel da família na sociedade 

portuguesa, constatou-se também que o número de pessoas com 65 ou mais anos, que vive 

apenas com pessoas do mesmo grupo etário, aumentou 27,5% na última década e o número 

de idosos a viver sós aumentou 29%, de acordo com os dados dos Censos 2011 (INE, 2012b). 

Deste modo, confrontados com os factos anteriormente apresentados, o processo de 

envelhecimento torna-se uma questão mais atual da investigação no sentido de ocorrer uma 

melhor compreensão e consequente adaptação, que proporcione qualidade de vida à 

população idosa.  

O envelhecimento é um processo de degradação progressiva e diferencial (Fontaine, 2000), 

caraterizado por declínios e perdas de funcionalidade, com o aumento da suscetibilidade e 

incidência de doenças, aumentando a probabilidade de morte (Mota, Figueiredo, & Duarte, 

2004). Está ligado à noção do tempo e alterações biológicas, psicológicas e sociais (Mota, 



 

2 
 

Afonso, Soares, & Bodas, 2014), que variam de indivíduo para indivíduo (Fontaine, 2000; 

Mota, Figueiredo, & Duarte, 2004; Cancela, 2007), sendo por isso um processo complexo, 

não linear. 

Não é possível prever o início do processo de envelhecimento, uma vez que a velocidade e 

as consequências deste, dependem não só dos indivíduos mas também do nível no qual o 

processo se situa, biológico, psicológico e/ou sociológico (Fontaine, 2000). Deste modo, como 

o envelhecimento é um processo diferenciado podemos estabelecer diferentes idades: i) 

Idade Biológica, que diz respeito ao envelhecimento do organismo; ii) Idade Social que se 

refere ao papel, aos estatutos e aos hábitos da pessoa na sociedade (determinados pela 

cultura e a história); e iii) Idade Psicológica que se relaciona com as competências 

comportamentais que podem surgir em reposta a alterações do ambiente (Fontaine, 2000).  

O modo como ocorre o envelhecimento depende ainda de fatores genéticos, ambientais e do 

estilo de vida de cada indivíduo (Lima, 2010), uma vez que o estilo de vida influencia o 

envelhecimento fisiológico (Moraes, Moraes, & Lima 2010). Para Cancela (2007), o organismo 

envelhece como um todo enquanto os órgãos e tecidos têm envelhecimentos diferenciados.   

A interação entre saúde física, saúde mental, autonomia, interação social, suporte familiar e 

independência financeira, influencia o decorrer do envelhecimento, sendo que qualquer 

problema numa destas áreas pode levar ao comprometimento da capacidade funcional do 

indivíduo idoso (Ramos, 2003), assim como o estilo de vida (Rosa, et al., 2003), e o acesso a 

cuidados de saúde (Fernandes & Botelho, 2007). A capacidade funcional relaciona-se com a 

manutenção da capacidade de realização das atividades básicas e instrumentais de vida 

diárias fundamentais para a manutenção da autonomia e independência (Ferreira, et al., 2012, 

Rosa, et al., 2003). A autonomia nos idosos é definida como a capacidade de tomar decisões 

e de agir (Fonseca, et al., 2010) e a diminuição ou perda de autonomia é habitualmente 

associada à dependência física e social (Saquetto, et al., 2013). A independência funcional é 

associada à habilidade para a realização de atividades sem a ajuda de outros, sendo 

necessário, deste modo, condições motoras e cognitivas suficientes para a execução dessas 

atividades (Ferreira et al., 2012). Apesar de muitas vezes serem considerados como 

sinónimos, os conceitos de autonomia e independência são conceitos que não dependem um 

do outro, uma vez que um idoso pode ser autónomo e não ser independente devido por 

exemplo a graves sequelas de um acidente vascular cerebral sem alterações da função 

cognitiva (Ferreira, et al., 2012). A autonomia e independência funcional resultam do equilíbrio 

entre o processo de envelhecimento fisiológico e psicológico (Moraes, Moraes, & Lima 2010). 
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O envelhecimento não é apenas um período de perdas, grande fragilidade e decadência, pode 

significar também um elevado bem-estar emocional e pessoal de acordo com Carvalho e Dias 

(2011). Os idosos podem ter um envelhecimento saudável e manter-se autónomos e 

independentes, adaptando-se às mudanças inerentes ao processo de envelhecimento. No 

estudo de Cupertino, Rosa e Ribeiro (2007) as dimensões referidas na perspetiva de 

indivíduos idosos, como mais importantes para a obtenção de um processo de 

envelhecimento saudável, foram as dimensões física, social, emocional, económica, cognitiva 

entre outras. 

Outra das dimensões que pode influenciar o processo de envelhecimento é o Bem-estar 

Subjetivo (BES), definido como a avaliação que os indivíduos fazem das suas próprias vidas, 

(Diener, 1984), com base não só na satisfação com a vida, mas também avaliações que  se 

fundamentem em sentimentos, incluindo estados de espírito e emoções (Diener & Chan, 

2011). A felicidade, a saúde e a esperança média de vida são caraterísticas enumeradas pelos 

indivíduos como importantes para uma boa vida (Diener & Chan, 2011).  

O BES é um fenómeno complexo e multideterminado (Simões et al, 2000), e a definição deste 

conceito nem sempre gerou concordância entre os investigadores ao longo dos anos, todavia 

ocorreu uma evolução chegando-se a um consenso acerca deste conceito (Galinha & Pais 

Ribeiro, 2005a). É constituido por uma dimensão cognitiva, juizo avaliativo da satisfação com 

a vida, e por uma dimensão afetiva que diz respeito às reações emocionais que podem ser 

negativas ou positivas, de acordo com a avaliação feita pela próprio indivíduo (Diener & 

Diener, 1995; Simões, et al., 2000; Galinha & Pais Ribeiro, 2005a; Simões, 2006). Galinha e 

Pais Ribeiro (2005a), referem que a avaliação da Satisfação com a Vida e dos afetos pode 

ser específica ou geral. Considera-se que um indivíduo tem um nível de BES mais elevado 

quando os Afetos Positivos são mais elevados que os Afetos Negativos, para além de se 

sentirem satisfeitos com a vida (Diener, 1984; Galinha & Pais Ribeiro, 2005a; Siqueira & 

Padova, 2008). As  dimensões cognitiva e afetiva do BES são separadas mas estão 

substancialmente correlacionadas (Diener, et al., 1999) e devem ser analisadas 

separadamente (Galinha & Pais Ribeiro, 2005a). 

A Satisfação com a Vida é uma componente cognitiva do BES, que reflete a avaliação positiva 

realizada pelo indivíduo dos acontecimentos, e circunstâncias da vida, podendo ser 

subdividida em diversos domínios, tais como a satisfação no trabalho, amor, família, amigos 

e economia (Diener, 1994). É um fenómeno complexo e difícil de determinar, por se tratar de 

um estado subjetivo (Joia, Ruiz & Donalisio, 2007), que depende da comparação entre as 

circunstâncias/eventos de vida do indivíduo e um padrão por ele estabelecido (Albuquerque 
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& Tróccoli, 2004). As principais determinantes da avaliação da Satisfação com a Vida foram: 

a saúde e a independência, assim como os sistemas de apoio, como, lares, centros de dia e 

apoio domiciliário, afetividade, a descrição positiva do casamento e condições familiares que 

salientam a perceção e importância do convívio social e familiar (Joia, Ruiz, & Donalisio, 

2007). Os autores referem ainda que os resultados obtidos no estudo sugerem a sensação 

de conforto e bem-estar como os fatores associados à Satisfação com a Vida entre os idosos, 

apesar de estes, serem indicadores económicos e sociais. A dimensão cognitiva do BES é 

geralmente medida pela Escala de Satisfação com a Vida (Diener, et al., 1985; Simões, 1992), 

em que é realizada uma avaliação global da vida, que engloba o desejo de a mudar, a 

satisfação com o presente e com acontecimentos de vida passados (Simões, et al., 2000). 

A dimensão afetiva do BES é constituída pelas Componentes Afetivas Positiva e Negativa. A 

Componente Afetiva Positiva é uma satisfação pura e de prazer, entendida num determinado 

momento como um estado de alerta, entusiasmo e atividade, integrando um sentimento 

transitório de prazer ativo (Albuquerque, Sousa, & Martins, 2010) e relaciona-se com a 

experimentação de sentimentos e emoções agradáveis como a alegria, orgulho e felicidade 

(Simões, et al., 2000). Por sua vez, a Componente Afetiva Negativa refere-se a um estado de 

distração, que também é transitório, mas que inclui emoções desagradáveis como ansiedade, 

depressão, agitação, aborrecimento, pessimismo e outros sintomas psicológicos de aflição e 

angústia (Albuquerque, Sousa, & Martins, 2010). Simões, et al., (2000) afirmam que a 

Componente Afetiva Negativa do BES se manifesta pela disposição em experimentar 

sentimentos emoções desagradáveis como a culpabilidade, vergonha, tristeza entre outros. 

Umas das escalas que mede a dimensão afetiva do BES é a Escala de Afetos Positivo e 

Negativo (PANAS) de Watson, Clark e Tellegen (1988).  

O BES pode ser influenciado por fatores sociais, culturais e demográficos (Diener, 1996; 

1984): a subjetividade, que resulta da avaliação individual; o bem-estar, que não é apenas a 

ausência de fatores negativos; e o bem-estar, que é uma medida global e não uma medida 

limitada de um aspeto da vida, são três aspetos que se relacionam com o conceito de BES 

apontados por Diener (1996; 1984) . 

As principais teorias e modelos explicativos do BES são apresentados em duas abordagens 

opostas denominados: i) bottom-up (“base – topo”) – que mantêm como base o pressuposto 

de que existe uma série de necessidades humanas universais e básicas e o nível de 

satisfação com as mesmas que influencia a felicidade e ii) top-down (“topo - base”) – que 

assumem a predisposição dos indivíduos para interpretar as situações, as experiências de 

vida, de forma tanto positiva quanto negativa, e essa tendência influenciaria a avaliação da 
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vida (Diener, et al., 1991; Diener 1984). Na abordagem bottom-up o BES é visto como uma 

consequência, no entanto na abordagem top-down é considerado como uma causa (Simões, 

et al., 2000). 

No estudo do bem-estar encontramos na literatura duas perspetivas: a hedónica e a 

eudemónica, importantes para o estudo deste conceito. A perspetiva hedónica afirma que ao 

bem-estar está associada a felicidade subjetiva, procura pela experiência de prazer e o 

equilíbrio entre as Componentes Afetivas, Positiva e Negativa (Diener & Lucas, 1999; Diener, 

et al., 1999; Ryan & Deci, 2001). A perspetiva eudemónica por sua vez defende que o bem-

estar se relaciona com as potencialidades humanas, o seu bom funcionamento e a sua 

atualização (Ryff, 1995; Ryan & Deci, 2001, Siqueira & Padova, 2008). O BES encontra-se 

ligado à perspetiva hedónica (Diener, et al., 1999), enquanto o bem-estar psicológico se 

encontra ligado à perspetiva eudemónica (Siqueira & Padova, 2008). 

Após realizarem várias pesquisas e estudos, alguns autores descrevem como as principais 

determinantes do BES, a saúde subjetiva (Doll, 2006),  as relações socias satisfatórias, os 

fatores económicos (Woyciekoski, Stenert, & Hutz, 2012; Doll, 2006), os traços de 

personalidadade, os fatores culturais, os eventos de vida (Woyciekoski, Stenert, & Hutz, 

2012), a carreira profissional, a vida amorosa (Luhmann, Hawkley & Cacioppo, 2014), a 

capacidade funcional e o equilíbrio dos seus domínios nos idosos (Ramos, 2003). A idade 

também pode influenciar o BES, pois indivíduos mais velhos relatam mais pensamentos com 

a família, saúde, habitação e menos pensamentos sobre  amizade e carreira na avaliação do 

BES (Luhmann, Hawkley & Cacioppo, 2014). 

Contudo, segundo vários investigadores as variáveis  sociodemográficas, como por exemplo, 

a idade, sexo, escolaridade, estado civil e rendimento, exercem pouca ou nenhuma influência 

no BES (Simões, et al., 2000; Giacomoni, 2004; Guedea, et al., 2006; Albuquerque & Lima, 

2007). Por sua vez, a personalidade é descrita como uma das principais  determinantes do 

BES (Simões, et al., 2000; Lima, 2010), associada também à ação pessoal e projetos pessoais 

(Albuquerque & Lima, 2007). 

Doll (2006) defende que os fatores que contribuem para o BES são muito diferentes, 

essencialmente porque é um conceito complexo, de avaliação subjetiva e individual, podendo 

variar entre homens e mulheres e entre culturas. 

A Religião surge também como uma determinante do BES, uma vez que Diener (1984) 

destacou que as crenças e a participação nas atividades religiosas influenciavam 

positivamente o BES dos indivíduos. Os idosos são o grupo etário que mais frequentam a 
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igreja e onde as práticas religiosas são tidas mais em consideração, não implicando 

necessariamente a deslocação à igreja, fazendo-o através da oração e a leitura de textos 

religiosos como a Bíblia (McFadden, 1995). Este autor aponta como motivo para a influência 

positiva da Religião no BES, o facto das instituições religiosas fornecerem grande parte dos 

serviços que beneficiam o bem-estar dos adultos idosos. Emery e Pargament (2004) afirmam 

que a Religião dá um sentido de continuidade, permite intimidade e o estabelecimento de 

relações sociais (íntimas ou superficiais). A Religião é vista como um porto seguro, tendo em 

conta, que existe sempre um ser bom, omnipotente e omnipresente, e pode ser considerada 

como um refúgio (espiritual e/ou material), atendendo que muitas vezes a passagem pela 

igreja, ou a antecipação da ida à mesma pode induzir sentimentos positivos (Emery & 

Pargament, 2004). 

O envolvimento religioso diz respeito aos comportamentos, atitudes, valores, crenças, 

sentimentos e experiências determinados pelo contexto religioso (Levin, Chatters, & Taylor, 

1995). As dimensões da religiosidade para Chatters, Levin e Taylor (1995) são: i) a 

religiosidade organizacional - que engloba os comportamentos religiosos que ocorrem no 

contexto da instituição religiosa e a participação em cargos ou funções religiosas não-

organizacional e subjetiva; ii) a religiosidade não-organizacional - comportamentos religiosos 

privados ou informais (fora do contexto da instituição religiosa como ler a bíblia ou momentos 

de oração); e iii) a religiosidade subjetiva - crenças, conhecimentos e atitudes relativas à 

experiência religiosa bem como significado pessoal atribuído à Religião. Com a idade, a 

participação dos idosos nas atividades formais têm tendência a diminuir, devido ao aumento 

da dependência funcional (Mindell & Vaughan, 1978). Porém, a participação é compensada 

por uma maior adesão nas atividades religiosas não formais, aumentando a devoção pessoal 

e fé, influenciando positivamente o BES (Ellison, 1991;  Coleman & O´Hanlon, 2004).  

No sentido de analisar a associação positiva entre a Religião e o BES, Ferriss (2002) verificou 

uma forte relação entre ambos nos idosos, assim como Ferreira e Neto (2012), num estudo 

com católicos na população portuguesa, chegou à mesma conclusão. Nos estudos de 

Cardoso e Ferreira (2009) e Emery e  Pargament (2004) os dados obtidos apontam para a 

importância do suporte espiritual, emocional e social fornecido pela Religião para a promoção 

e manutenção do bem-estar na velhice. Da Silva e Santos (2013) refere que diversos estudos 

concluíram que as pessoas religiosas registam em média um maior nível de BES e que a 

religiosidade congrega respeito, suporte social, propósito e significado na vida. Contudo, 

apesar de existirem vários estudos que relatam uma associação positiva entre a Religião e o 

BES, como foi referido anteriormente, Ferriss (2002) apurou relações negativas entre Religião 

e BES, dependendo assim a associação do BES com a Religião, da noção e importância que 
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cada idoso tem acerca da Religião. A educação e o crescimento económico podem se 

associar negativamente com a religiosidade, de acordo com Da Silva e Santos (2013), pois 

para estes autores a Religião é mais benéfica quanto mais complexo e difícil é o contexto de 

vida dos indivíduos. Os mesmos autores defendem assim que a associação da religiosidade 

com o BES pode depender das condições de vida mais difíceis ou se uma sociedade é muito 

religiosa.  

Tendo em conta o que foi apresentado, este estudo tem como objetivo analisar a influência 

dos fatores sociodemográficos, idade, sexo, nível de instrução e estado civil, Dependência 

Funcional e Fé Religiosa no Bem-estar Subjetivo e Satisfação com a vida.  

Para melhor analisar a variação do BES e Satisfação com a Vida nos idosos de acordo com 

os fatores sociodemográficos, Dependência Funcional e Fé Religiosa, a presente investigação 

encontra-se dividida em 3 estudos. 

No Estudo 1 - “Variação do Bem-estar Subjetivo e Satisfação com a Vida com a Fé Religiosa, 

Idade, Escolaridade e Sexo”, pretende-se analisar a influência da idade, sexo, nível de 

instrução no BES e Satisfação com a Vida e verificar a influência da Fé Religiosa no BES e 

Satisfação com a Vida de acordo com a idade, sexo e nível de instrução.  

O Estudo 2 – “Influência da Fé Religiosa no Bem-estar Subjetivo e Satisfação com a Vida em 

Idosos Institucionalizados, tendo em consideração o motivo de Institucionalização” tem como 

objetivos verificar a influência do motivo de institucionalização na Satisfação com a Vida, BES, 

Fé Religiosa, Dependência Funcional em idosos institucionalizados; verificar a influência do 

grau de dependência funcional na Satisfação com a Vida, BES e Fé Religiosa em idosos 

institucionalizados e analisar a associação entre a Fé Religiosa com a dependência funcional, 

BES, Satisfação com a Vida, idade, escolaridade e o sexo de idosos institucionalizados. 

Por fim o Estudo 3 – “Contribuição da Fé Religiosa, Bem-estar Subjetivo e Satisfação com a 

Vida em idosos institucionalizados e não institucionalizados” tem com o intuito comparar a Fé 

Religiosa entre idosos institucionalizados e não institucionalizados; investigar a relação entre 

idade, sexo, viuvez com o BES e Satisfação com a Vida entre idosos institucionalizados e 

não-Institucionalizados e analisar a influência da institucionalização, no BES e Satisfação com 

a Vida. 
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Resumo 

O presente estudo tem como objetivo analisar a influência da idade, sexo, nível de instrução 

no Bem-estar Subjetivo e Satisfação com a Vida e verificar a influência da Fé Religiosa no 

Bem-estar Subjetivo (BES) e Satisfação com a Vida de acordo com a idade, sexo e nível de 

instrução. O estudo é do tipo transversal, comparativo, quantitativo e correlacional. A amostra 

foi constituída por 149 indivíduos de ambos os sexos, divididos por três grupos etários: <65 

anos (n=56; �̅� = 53,2 ± 5,6); 65-74 anos (n=19; �̅� = 68,8 ± 3,9); ≥75 anos (n=74; �̅� =83,1 ± 5,1) 

que permaneçam em habitação não institucional. Para a realização do estudo foram utilizados 

os seguintes instrumentos: Questionário Sociodemográfico; Mini-Mental State Examination 

(MMSE); Escala de Afetos Positivos e Negativos - Versão Reduzida Portuguesa (PANAS - 

VRP); Escala de Satisfação com a Vida (SWLS) e o Questionário de Força da Fé Religiosa 

de Santa Clara (QFFRSC) – versão reduzida.  

Os resultados obtidos mostram que existem diferenças significativas entre os grupos etários 

nos valores médios de Afetos Positivos (F=14,414; p=0,000) e de Fé Religiosa (F=5,341; 

p=0,006); nos valores médios de Afetos Positivos nas mulheres (F= 9,083; p=0,000) e nos 

homens (F=5,017; p=0,010), nos valores médios de Satisfação com a Vida nos homens 

(F=3,531; p=0,036) e nos valores médios de Fé Religiosa nas mulheres (F=3,406; p=0,038) e 

nos homens (F=4,106; p=0,022); na idade média nos Afetos Positivos (F=4,595; p=0,000) e 

na Força de Fé Religiosa (F=4,716; p=0,000) de acordo com o nível de Instrução dos 

indivíduos. As mulheres têm valores médios mais elevados de Afetos Positivos e Fé Religiosa 

em comparação aos homens (p=0,000). A Força de Fé Religiosa está associada 

positivamente com os Afetos Negativos (rho=0,256; p=0,002) com a Satisfação com a Vida 

(rho=0,312; p=0,000), com o sexo feminino (rho=-0,294; p=0,000) e com um menor nível de 

instrução (rho=-0,237; p=0,004).  

Conclui-se que os fatores sociodemográficos como a idade, sexo e nível de instrução podem 

influenciar os níveis de BES, assim como a Fé Religiosa. A Satisfação com a Vida, o Bem-

estar Subjetivo e a Fé Religiosa aumentam com a idade da reforma mas diminuem a partir 

dos 75 anos. 

Palavras-chave: Religião, Bem-estar, Satisfação com a vida, Envelhecimento 
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Abstract 

The present study aims to analyze the influence of age, sex, level of education in Subjective 

Well-being and Satisfaction with Life and the influence of Religious Faith in the Subjective 

Well-being (SWB) and satisfaction with life according to age, sex and level of education. This 

study is cross-sectional, comparative, quantitative and correlational. The sample consisted of 

149 individuals of both sex, divided into three age groups: <65 years (n = 56; x  ̅= 53.2 ± 5.6); 

65-74 years (n = 19; x  ̅= 68.8 ± 3.9); ≥75 years (n = 74; x  ̅= 83.1 ± 5.1) to remain in non-

institutional housing. For the study the following instruments that were used are: the 

Questionnaire Sociodemographic; the Mini-Mental State Examination (MMSE); the Scale 

Affections Positive and Negative - Reduced Version Portuguese (PANAS - VRP); the 

Satisfaction with Life Scale (SWLS) and the Religious Faith Strength Questionnaire Santa 

Clara (QFFRSC) – in the reduced version. 

The results show that there are significant differences between the groups in mean positive 

Affections (F = 14.414, p = 0.000) and Religious Faith (F = 5.341; p = 0.006); the average 

values of Positive Affections in women (F = 9.083; p = 0.000) and men (F = 5.017; p = 0.010), 

the mean values of Satisfaction with Life in men (F = 3.531; p = 0.036) and the average values 

of Religious Faith in women (F = 3.406; p = 0.038) and men (F = 4.106; p = 0.022); the average 

age in the Positive Affect (F = 4.595; p = 0.000) and in the Religious Faith Force (F = 4.716; p 

= 0.000) according to the level of training of the individuals. Women have higher values of 

Affections Positives and Religious Faith as compared to men (p = 0.000) .The Religious Faith 

Force is positively associated with negative Affections (rho = 0.256, p = 0.002) with the 

Satisfaction with Life (rho = 0.312, p = 0.000), with women (rho = -0.294; p = 0.000) and a 

lower level of education (rho = -0.237; p = 0.004). 

In conclusion, this study demonstrates that sociodemographic factors such as age, sex and 

level of education can influence BES levels, as well as the Religious Faith. Satisfaction with 

Life, Subjective Well-being and Religious Faith increase in the retirement age but decrease 

after 75 years. 

 

Key words: Religion, Well-being, Satisfaction with Life, Ageing 
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Introdução 

As alterações que ocorrem no processo de envelhecimento, como por exemplo biológicas, 

psicológicas e sociais (Mota, Afonso, Soares, & Bodas, 2014) podem, por um lado conduzir a 

perdas, declínios e fragilidade (Mota, Figueiredo, & Duarte, 2004), e por outro caraterizar-se 

como um período de bem-estar emocional e pessoal (Carvalho & Dias, 2011), pois existem 

muitos fatores que podem alterar o decorrer do processo de envelhecimento. 

Deste modo, é importante perceber-se se os níveis de Bem-estar Subjetivo (BES), ou seja, a 

avaliação que cada indivíduo faz da sua própria vida (Diener, 1984) é afetada com o avançar 

da idade e se é influenciado por outros fatores sociodemográficos como o sexo e nível de 

instrução. 

O BES pode ser medido pela Afetividade Positiva e Negativa, que constituem a componente 

afetiva, e pela Satisfação com a Vida, que é a componente cognitiva (Diener & Diener, 1995; 

Simões, et al., 2000; Galinha & Pais Ribeiro, 2005a; Simões, 2006). É uma medida de 

satisfação com a vida na presença de Afeto Positivo e ausência de Afeto Negativo (Diener, 

1984). 

Ao longo dos últimos anos tem sido desenvolvido estudos sobre a influência dos  fatores 

sociodemográficos no BES (Galinha, 2008). Simões, et al. (2000) afirmam que vários 

investigadores concluiram que os  fatores sociodemográficos explicam apenas uma parte da 

variação do BES, não existindo um concenso generalizado. Diener, et al. (1999), Guedea, et 

al. (2006) e Albuquerque e Lima (2007) defenderam que as variáveis demográficas e 

socioeconómicas exercem pouca influência no BES. 

No que diz respeito à  relação idade e BES, Diener e Suh (1997) e Simões, et al. (2000)  

afirmam que o BES não diminui com a idade. O que pode ser alterado com a idade é a 

intensidade das emoções do Afeto Positivo, assim como do Afeto Negativo de acordo com 

Diener e Suh (1997). Estes investigadores concluiram que, com a idade, os Afetos Positivos 

diminuiam ligeiramente e os Afetos Negativos mantinham-se estáveis. Diener, et al. (1999) e 

Diener e Suh (1997) concluiram também que a Satisfação com a Vida não tende a dimiuir com 

a idade. 

Diener, et al. (1999) apontam os homens como mais felizes e as mulheres com mais Afetos 

Negativos, defendem  a existência de algumas diferenças do BES em função do sexo e que 

as mulheres expressam mais os seus sentimentos. Galinha (2008) afirma que  as diferenças 

no BES por sexo podem estar relacionadas com a intensidade dos afetos, ou seja, as 
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mulheres têm mais experiências emocionais intensas em relação aos homens. Para o mesmo 

autor os estudos da relação entre sexo e o BES não são conclusivos. 

O nível de instrução e o BES parecem relacionar-se positivamente (Galinha, 2008), o que se 

deve em parte aos rendimentos e carreira profissional (Diener, et al., 1999), ou seja, quanto 

mais elevado for o nivel de instrução de um indivíduo, mais e melhores oportunidades 

profissionais pode ter, assim como melhor rendimento. 

Para além de outras determinantes, a Religião pode exercer influência positiva no BES dos 

indivíduos (Diener, 1984). Diener, et al. (1999) e Diener e Suh (1997) destacaram um efeito 

significativo mas modesto entre o BES e diferentes manifestações  religiosas, como a relação 

com a divindade, as crenças e participação em atos religiosos. Galinha (2008) refere que 

vários estudos evidenciam a relação entre o BES e a Religião. A pertença a um grupo 

religioso, que confere identidade social, pode explicar  a relação da Religião com o BES 

(Simões, et al., 2000), para além de outros fatores pois a Religião aparenta fornecer benefícios 

psicológicos e sociais, um significado para a vida e apoio em eventos de vida difíceis (Galinha, 

2008).   

Em Portugal, a  maioria  da população é de Religião Católica e os idosos são o grupo que 

mais professam a sua Religião e a põem em prática, participam nas atividades e fortalecem 

as relações sociais (Nunes & Menezes, 2014).  

Nesse sentido este estudo surge para investigar a influência dos fatores sociodemográficos 

como a idade, sexo e nível de Intrução, assim como a Fé Religiosa na variação do BES e 

Satisfação com a Vida. 
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Metodologia 

Amostra 

A amostra é constituída por 149 indivíduos de ambos os sexos (92 mulheres e 57 homens), 

divididos por três grupos etários: <65 anos (42 – 64 anos; �̅� = 53,2 ± 5,6); 65-74 anos (65 – 

74 anos; �̅� = 68,8 ± 3,9); ≥75 anos (75-98 anos; �̅� =83,1 ± 5,1), que permaneçam em habitação 

não institucional na região Norte de Portugal.  

Instrumentos  

 Questionário Sociodemográfico 

Para a recolha de dados foi elaborado um questionário sociodemográfico, de modo a obter a 

informação necessária para o estudo, como o sexo (feminino, masculino); a idade, estado civil 

(casado, solteiro, divorciado e viúvo); habilitações literárias (não sabe ler/escrever; sabe ler e 

escrever sem possuir grau de ensino, 1º Ciclo de Ensino Básico, 2º Ciclo de Ensino Básico, 

Secundário, Licenciatura, Mestrado, Doutoramento e outro). 

 Mini-Mental State Examination (MMSE) 

A versão portuguesa do MMSE (Folstein, Folstein, & McHugh, 1975; Guerreiro, et al., 1994) 

tem como objetivo avaliar o estado mental dos participantes, sendo utilizada para o rastreio 

de défice cognitivo. É constituída por onze perguntas relacionadas com cinco áreas da função 

cognitiva, nomeadamente, duas questões de orientação, uma questão de inscrição, uma 

questão sobre a atenção e cálculo, uma questão sobre memória, e por fim, seis questões de 

linguagem. As pontuações referentes a esta escala variam entre zero e 30 pontos, sendo o 

ponto de corte para o défice cognitivo realizado de acordo com o nível de escolaridade: 

participantes analfabetos ≤ 15 pontos, participantes com até 11 anos de escolaridade ≤ 22 

pontos, e por último para participantes com escolaridade superior a 11 anos ≤ 27 pontos.  

 Escala de Afetos Positivos e Negativos – Versão Reduzida Portuguesa (PANAS 

– VRP) 

A Escala de Afetos Positivo e Negativo (originalmente PANAS - Positive and Negative Affect 

Schedule Watson, Clark, & Tellegen, 1988) é uma escala para avaliar o Afeto Positivo e 

Negativo, e foi adaptada para a população portuguesa por Galinha e Pais Ribeiro (2005b). 

Em 2014, Galinha, Pereira e Esteves, desenvolveram uma versão reduzida da PANAS 

portuguesa (Galinha & Ribeiro, 2005), a PANAS-VRP. A escala permite medir o Afeto Positivo 

e o Afeto Negativo de uma forma mais parcimoniosa do que a versão integral, sendo 
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adequada para estudos com muitas variáveis e para populações-alvo com limitações de 

tempo ou na capacidade de resposta (como por exemplo, populações clínicas em 

convalescença, sob o efeito de medicação ou com défice de atenção). Apresenta excelentes 

caraterísticas psicométricas em duas amostras distintas. As correlações elevadas entre o 

valor total do Afeto Positivo e do Afeto Negativo obtidos pela versão reduzida e pela versão 

integral da PANAS revelam que a versão reduzida é equivalente à versão integral, estando a 

medir os mesmos constructos (Galinha, Pereira, & Esteves, 2014). 

É composta por 10 itens, tem duas subescalas, Afetos Negativos e Afetos Positivos, sendo 

que cada uma destas subescalas é composta por 5 itens. Cada item é classificado fazendo 

utilização de uma escala de Likert (1 – Nada ou muito ligeiramente; 2 - Um pouco; 3 - 

Moderadamente; 4 - Bastante; 5 -Extremamente em função da maneira como o inquirido 

pensa sentir-se normalmente. 

A instrução temporal foi “Geral”, tendo em conta os objetivos do estudo. 

  

 Escala de Satisfação com a Vida (SWLS) 

A Escala de Satisfação com a Vida (SWLS – originalmente, Satisfaction With Life Scale), tem 

como finalidade avaliar o juízo subjetivo que os indivíduos têm sobre a qualidade das suas 

próprias vidas. 

A SWLS foi elaborada por Diener, et al., (1985), validada primeiramente para a população 

portuguesa por Neto, Barros, e Barros (1990). Simões (1992) realizou uma ulterior validação 

do instrumento onde pretendeu retocar alguns aspetos da tradução, de forma a tornar o 

conteúdo mais compreensível para populações de nível cultural inferior ao da amostra de 

professores e reduzindo para 5 o número de alternativas de resposta, simplificando assim o 

preenchimento da escala (Seco, et al., 2005).  

É composta por 5 itens, organizados numa escala do tipo Likert de 5 pontos: discordo muito 

(1) até concordo muito (5). Este instrumento permite obter resultados que oscilam entre um 

mínimo de 5 e um máximo de 25, em que quanto mais elevado for a pontuação, mais elevada 

será a satisfação com a vida. Este instrumento é um indicador do nível de BES, é mais 

acessível, tendo em conta as caraterísticas da população idosa e as suas qualidades 

psicométricas. 

 

 Questionário de Força da Fé Religiosa de Santa Clara (QFFRSC) – versão 

reduzida  

A versão original do Santa Clara Strenght of Religious Faith Questionnaire (SCSRFQ) foi 

desenvolvida por Plante e Bocaccini (1997), tendo apresentado bons resultados psicométricos 
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e mostrado correlacionar-se de forma satisfatória com a autoestima, sensibilidade 

interpessoal, coping adaptativo e esperança. O questionário foi reduzido passando de 10 a 

cinco afirmações (Plante et al., 2002), para poder ser mais facilmente aplicável a sujeitos 

doentes ou para poder ser utilizado em estudos epidemiológicos com elevado número de 

participantes. As boas caraterísticas psicométricas do SCSRFQ foram confirmadas em 

Portugal por Amado e Diniz (2008), que validou o questionário (versão reduzida) para a 

população portuguesa. Na validação obteve-se para o fator uma excelente validade 

convergente (0,80), e uma excelente consistência interna (0.95). Aos cinco itens que 

constituem o questionário é pedido aos participantes que os avaliem de um a quatro, sendo: 

1 - Discordo totalmente; 2 - Discordo; 3 - Concordo; e, 4 - Concordo Totalmente.   

Procedimentos  

Primeiramente os indivíduos tiveram conhecimento dos propósitos do estudo, através da 

leitura e assinatura do consentimento informado. Foi salientado aos indivíduos que a sua 

participação era voluntária e que podiam sair do estudo, se assim o pretendessem. 

Após o consentimento do indivíduo, os dados foram recolhidos através de um guião de 

questionários e escalas, sendo numa primeira fase aplicado o MMSE, para rastreio de défice 

cognitivo. Na presença de défice cognitivo, o indivíduo era excluído da amostra, o que 

constituiu 18 casos (4 no grupo intermédio e 14 no grupo mais idoso). 

Para assegurar o rigor científico e não permitir a adulteração dos resultados, o guião de 

questionários e escalas foi aplicado pelo investigador, a indivíduos de acordo com as 

caraterísticas definidas na amostra. 

O guião de questionários para este estudo foi constituído por: MMSE, Questionário 

sociodemográfico, PANNAS - VRP, SWLS e QFFRSC – versão reduzida (Anexo I). 

Na análise estatística foi utilizado o software Statistical Package for Social Sciences (SPSS), 

versão 23. Para a caraterização da amostra, recorreu-se à estatística descritiva (média, desvio 

padrão, máximo, mínimo e percentagem). Após a análise da distribuição da amostra com base 

na caixa de bigodes, skewness, kurtosis e teste Kolmogorov-Smirnov, procedeu-se à 

comparação entre os grupos através do teste One-Way ANOVA com comparação múltipla a 

posteriori de Bonferroni. Por último, para estudar a associação entre as variáveis realizou-se 

a Correlação de Spearman. O nível de significância foi estabelecido em 0,05. 



 

16 
 

Resultados  

A caraterização das variáveis sociodemográficas da amostra pode ser observada nos gráficos 

1, 2 e 3. A análise dos resultados evidenciou diferenças significativas na idade média dos 

grupos sendo a do grupo mais jovem de 53,2 (± 5,6), do grupo intermédio 68,8 (±3,9) e a do 

grupo mais idoso de 83,08 (±5,1) (F=535,56; p=0,000). 

A constituição dos grupos etários que constituem a amostra não é homogénea, sendo a 

percentagem de indivíduos no grupo mais jovem de 37,6%, no grupo intermédio de 12,8% e 

no grupo mais idoso de 49,7%.   

Relativamente à distribuição do sexo da amostra por grupo etário, os resultados evidenciam 

um maior número de mulheres em ambos os grupos, 67,9% no grupo mais jovem, 52,6% no 

grupo intermédio e 59,5% no grupo mais idoso. 

No que diz respeito ao estado civil (solteiro, casado, divorciado e viúvo), a distribuição dos 

indivíduos é significativamente diferente nos grupos etários considerados (p=0,000) (Gráfico 

2), sendo a maior percentagem de casados no grupo mais jovem e no grupo intermédio 

(75,0%, 78,9% respetivamente) e de viúvos no grupo mais idoso (50,0%). 

 

 

  

Gráfico 1 - Distribuição da amostra, por grupo 
etário, de acordo com o sexo. 

Gráfico 2- Distribuição da amostra, por estado civil, de acordo com 
o grupo etário. 

 

No Gráfico 3 verifica-se que o grupo mais jovem e o grupo intermédio não existem analfabetos; 

a maior percentagem foi obtida nos indivíduos com o 1º ciclo (35,7%, 73,7% respetivamente). 
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O grupo mais jovem 16,1% dos indivíduos possui o nível Secundário e 17,5% possui ensino 

superior. No grupo mais velho 29,7% são analfabetos, 56,8% possui o 1º Ciclo e apenas 2,8% 

tem ensino superior. A análise da distribuição da amostra conforme o nível de instrução 

revelou diferenças significativas nos grupos etários considerados (p=0,000).  

 

Gráfico 3 - Distribuição da amostra por nível de instrução de acordo com o grupo etário 

 

Na Tabela 1 são apresentados os valores médios (�̅�) e o desvio padrão (DP) obtidos nas 

subescalas do PANAS (Afetos Positivos e Afetos Negativos), Escala de Satisfação com a Vida 

e Questionário de Força de Fé Religiosa de Santa Clara por grupo etário. 

Tabela 1 - valores médios (�̅�) e o desvio padrão (DP) obtidos nas subescalas do PANAS (Afetos 
Positivos e Afetos Negativos), Escala de Satisfação com a Vida e Questionário de Força de Fé Religiosa 
de Santa Clara por grupo etário. 

 <65 anos  65-74 anos  ≥75 anos  

�̅�  ± DP �̅�  ± DP �̅� ± DP p 

AP 18,4 ± 3,1 19,3 ± 3,2 15,4 ± 4,1 0,000 

AN 10,6 ± 4,2 12,3 ± 3,8 10,9 ± 3,3 0,247 

SWLS 17,5 ± 3,9 19,9 ± 3,6 18,8 ± 4,4 0,060 

QFFRSC 16,1 ± 3,6 18,8 ± 1,3 17,0 ± 3,1 0,006 

Legenda: AP – Afetos Positivos; AN - Afetos Negativos; SWLS - Escala de Satisfação com a Vida; 
QFFRSC - Questionário de Força de Fé Religiosa de Santa Clara 

 

Há diferenças entre os grupos nos valores médios de Afetos Positivos (F=14,414; p=0,000) e 

nos valores médios de Força de Fé Religiosa (F=5,341; p=0,006). O grupo mais idoso tem 
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valores médios de Afetos Positivos significativamente mais baixos que os outros dois grupos 

(p=0,000). O grupo intermédio tem valores médios de Força de Fé Religiosa mais elevados 

em relação aos outros dois grupos (p=0,006). Nas restantes comparações não foram 

observadas diferenças significativas. 

Na Tabela 2 são apresentados os valores médios (�̅� ) e o desvio padrão (DP) obtidos nas 

subescalas do PANAS (Afetos Positivos e Afetos Negativos), Escala de Satisfação com a Vida 

e Questionário de Força de Fé Religiosa de Santa Clara por sexo (feminino e masculino). 

Tabela 2 - valores médios (�̅� ) e o desvio padrão (DP) obtidos nas subescalas do PANAS (Afetos 
Positivos e Afetos Negativos), Escala de Satisfação com a Vida e Questionário de Força de Fé Religiosa 
de Santa Clara por sexo  

 Sexo Feminino ♂ Sexo Masculino ♀  

�̅�  ± DP �̅� ± DP p 

Idade 69,0 ± 14,7 71,7 ± 14,9 0,280 

AP 17,2 ± 3,9 16,8 ± 4,1 0,530 

AN 11,9 ± 3,7 9,4 ± 3,2 0,000 

SWLS 18,3 ± 4,2 18,8 ± 4,1 0,465 

QFFRSC 17,7 ± 2,6 15,6 ± 3,8 0,000 

Legenda: AP – Afetos Positivos; AN - Afetos Negativos; SWLS - Escala de Satisfação com a Vida; 
QFFRSC - Questionário de Força de Fé Religiosa de Santa Clara 

 

A comparação entre os dois sexos revelou que as mulheres apresentam valores médios de 

Afetos Negativos (t= 4,182; p= 0,000) e de Força de Fé Religiosa (t= 3,712; p= 0,000) 

significativamente mais elevados do que os homens. Nas restantes comparações não revelou 

diferenças significativas. 

Nos Gráficos 4A-4D são apresentados os valores médios (�̅�) e o desvio padrão (DP) obtidos 

nas subescalas do PANAS (Afetos Positivos e Afetos Negativos), Escala de Satisfação com 

a Vida e Questionário de Força de Fé Religiosa de Santa Clara por sexo de acordo com o 

grupo etário 
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Legenda: A – Afetos Positivos; B - Afetos Negativos; C- Escala de Satisfação com a Vida; D - 
Questionário de Força de Fé Religiosa de Santa Clara 

Gráfico 4A-4D - valores médios (�̅�) obtidos nas subescalas do PANAS (Afetos Positivos e Afetos 
Negativos), Escala de Satisfação com a Vida e Questionário de Força de Fé Religiosa de Santa Clara 
por sexo e grupo etário. 

Verificaram-se diferenças significativas nos valores médios de Afetos Positivos nas mulheres 

(F= 9,083; p=0,000) e nos homens (F=5,017; p=0,010), nos valores médios de Satisfação com 

a Vida nos homens (F=3,531; p=0,036) e nos valores médios de Fé Religiosa nas mulheres 

(F=3,406; p=0,038) e nos homens (F=4,106; p=0,022). Nas restantes comparações não foram 

constatadas diferenças significativas. 

A comparação entre os 2 sexos por grupo etário revelou diferenças significativas nos valores 

médios de Afetos Positivos entre o grupo mais jovem e o grupo mais idoso nas mulheres 

(p=0,002) e entre o grupo intermédio e o grupo mais idoso nos homens (p=0,039); nos valores 

médios de Satisfação com a Vida entre o grupo mais jovem e o grupo intermédio nos homens 

(p=0,040) e nos valores médios de Fé Religiosa entre o grupo mais jovem e o grupo intermédio 

nas mulheres (p=0,047) e nos homens (p=0,022).  

Na Tabela 3 são apresentados os valores médios (�̅� ) e o desvio padrão (DP) obtidos nas 

subescalas do PANAS (Afetos Positivos e Afetos Negativos), Escala de Satisfação com a Vida 
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e Questionário de Força de Fé Religiosa de Santa Clara por nível de instrução (Analfabeto, 1º 

ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo, Secundário, Licenciatura e Mestrado). 

Tabela 3 - valores médios (�̅�) e o desvio padrão (DP) obtidos nas subescalas do PANAS (Afetos 
Positivos e Afetos Negativos), Escala de Satisfação com a Vida e Questionário de Força de Fé Religiosa 
de Santa Clara por nível de instrução (Analfabeto, 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo, Secundário, Licenciatura e 
Mestrado). 

 

Legenda: AP – Afetos Positivos; AN - Afetos Negativos; SWLS - Escala de Satisfação com a Vida; 
QFFRSC - Questionário de Força de Fé Religiosa de Santa Clara 

 

Foram observadas diferenças significativas na idade média, nos Afetos Positivos (F=4,595; 

p=0,000) e na Força de Fé Religiosa (F=4,716; p=0,000) de acordo com o nível de Instrução 

dos indivíduos. Os idosos analfabetos possuem valores médios de Afetos Positivos inferiores 

e os licenciados tem níveis de Fé Religiosa inferiores. Nas restantes variáveis não foram 

encontradas diferenças significativas entre os níveis de instrução 

A Correlação de Spearman revelou que a Força de Fé Religiosa está associada positivamente 

com os Afetos Negativos (rho= 0,256; p= 0,002) e com a Satisfação com a Vida (rho= 0,312; 

p= 0,000). A Força de Fé Religiosa também está associada ao sexo feminino (rho= - 0,294; 

p= 0,000) e com um menor nível de instrução (rho= - 0,237; p= 0,004).  

Discussão 

O presente estudo teve como principais objetivos verificar a influência dos fatores 

sociodemográficos e da Fé Religiosa no BES e Satisfação com a Vida. De acordo com a 

literatura (Diener, et al., 1999; Guedea, et al., 2006 e Albuquerque & Lima, 2007), seria de 

esperar os fatores sociodemográficos pouco ou nada influenciem o BES e que a Fé Religiosa 

exerça influência positiva no BES e Satisfação com a Vida. 

 ANALF
ABETO 

𝒙  ± DP 

1º 
CICLO 

𝒙  ± DP 

2º 
CICLO 

𝒙  ± DP 

3º 
CICLO 

𝒙  ± DP 

SECUND
ÁRIO 

𝒙  ± DP 

LICENCI
ATURA 

𝒙  ± DP 

MESTR
ADO 

𝒙  ± DP 

F p 

IDADE 
(ANOS) 

83,8 
± 4,9 

73,4 
± 12,7 

 56,8 
± 11,1 

60,8 
± 17,2 

61,1 
± 15,9 

55,4 
± 11,1 

61,6 
± 10,4 

11,80
1 

0,000 

AP 
 

13,1 
± 3,6 

17,4 
± 3,9 

17,9 
± 2,2 

18,2 
± 4,3 

18,7 
± 3,8 

18,6 
± 3,8 

17,8 
± 2,2 

4,595 0,000 

AN 
 

12,2 
± 3,4 

11,1 
± 3,6 

11,2 
± 4,6 

8,2 
± 2,4 

10,1 
± 4,0 

8,4 
± 3,7 

11,2 
± 1,8 

1,685 0,117 

SWLS 
 

17,9 
± 4,7 

18,8 
± 4,4 

19,4 
± 3,1 

19,4 
± 2,5 

16,4 
± 3,9 

19,9 
± 2,7 

16,6 
± 2,8 

1,420 0,202 

QFFRSC 17,4 
± 2,7 

17,6 
± 3,0 

16,9 
± 2,8 

18,4 
± 0,9 

14,9 
± 3,4 

13,6 
± 3,1 

15,2 
± 4,2 

4,716 0,000 
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De facto, a literatura não é consensual quanto à influência da idade nos afetos e no BES. O 

presente estudo constatou que o grupo mais idoso possuía valores de Afetos Positivos 

inferiores em relação aos grupos intermédio e mais jovem. De acordo com Smith, et al. (2001) 

as perdas que ocorrem ao longo do processo de envelhecimento podem provocar uma 

diminuição dos Afetos Positivos, o que não significa que influencie os Afetos Negativos, tal 

como ocorreu no nosso estudo.  

Contudo, Marconcin, et al.  (2010) não encontraram diferenças significativas do BES por idade 

e nível de instrução na realização do seu estudo em idosos portugueses, mas verificaram que 

os indivíduos menos instruídos tinham valores médios de Afetos Positivos e Satisfação com 

a Vida mais baixos e valores médios mais altos de Afeto Negativo. Simões, et al. (2000) e 

Diener e Suh (1997) defendem que o BES não tende a diminuir com a idade, o que para 

Simões, et al. (2000) não era esperado uma vez que, com o avançar da idade podem ocorrer 

problemas de saúde, financeiros e perda de pessoas significativas. Estes últimos fatores 

mencionados têm mais impacto nas pessoas mais idosas e podem ter contribuído para a 

diminuição do BES no grupo mais idoso no presente estudo. Simões (2006) defende que o 

reajustamento e adaptação às consequências do processo de envelhecimento podem levar a 

não diminuição do BES com a idade.  

Verificou-se também na análise por grupo etário que o grupo intermédio tem valores médios 

superiores de Fé Religiosa, seguido do grupo mais idoso, pertencendo os valores inferiores 

ao grupo mais jovem. Estes resultados não estão de acordo com a literatura uma vez que 

diversos autores afirmam que a Fé Religiosa aumenta com a idade (Coleman & O’Hanlon, 

2004; McFadden, 1995, Emery & Pargament, 2004).  

No que diz respeito aos Afetos Negativos e Satisfação com a Vida não foram encontradas 

diferenças significativas com a idade no presente estudo. Apesar de as diferenças não serem 

significativas verificou-se que os valores médios de Satisfação com a Vida aumentaram com 

a idade. Diener, et al. (1999) concluíram que a Satisfação com a Vida não diminui com a idade 

e Marconcin, et al. (2010) relatam que a Satisfação com a Vida tende a aumentar com a idade.  

No que concerne ao sexo por grupo etário, averiguaram-se diferenças significativas nos 

valores médios de Afetos Positivos e Fé Religiosa em ambos os sexos e na Satisfação com 

a Vida nos homens. Ou seja, nos valores médios de Afetos Positivos, as mulheres do grupo 

mais jovem têm valores superiores às mulheres do grupo mais idoso, enquanto os homens 

do grupo intermédio têm valores superiores aos homens do grupo mais idoso.  
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Os homens do grupo mais jovem têm valores mais baixos de Satisfação com a Vida em 

relação aos do grupo intermédio. Nos valores médios de Fé Religiosa, tanto homens como 

mulheres do grupo intermédio possuem valores médios superiores em relação ao grupo mais 

jovem.  

Para além de não terem sido encontrados estudos idênticos na literatura que nos permitam 

comparar resultados e compreender esta variação, quer dos Afetos Positivos e Negativos, 

Satisfação com a Vida e Fé Religiosa do sexo com a idade, qualquer explicação dos 

resultados deverá ter em consideração que a amostra em causa é do meio rural e depende 

maioritariamente do trabalho agrícola, de onde provém o rendimento. Ou seja, com a transição 

para a reforma, podem não deixar de trabalhar na agricultura e recebem ainda a pensão de 

reforma do Estado. Isto poderá resultar num aumento dos Afetos Positivos e Satisfação com 

a Vida no grupo intermédio, sabendo que as perdas de funcionalidade e incidência de doenças 

com a idade podem traduzir-se na alteração destes sentimentos.  

Na análise por sexo e por grupo etário verificaram-se que os valores médios de Afetos 

Positivos, Satisfação com a Vida e Fé Religiosa no grupo intermédio são superiores aos 

valores obtidos nos grupos mais jovem e mais idoso. A idade mínima do grupo intermédio (65 

anos) corresponde mais ou menos à idade da transição para a reforma. Esta fase de transição 

pode trazer benefícios ou perdas, uma vez que podem mudar-se rotinas, hábitos e 

relacionamentos com a reforma de acordo com Fonseca (2005). Este autor concluiu que os 

aspetos positivos com a passagem para a reforma relacionam-se com o tempo livre, a 

liberdade, a intensificação das relações familiares e sociais e a disponibilidade para a 

realização de atividades da vida privada e na comunidade. Por sua vez, os aspetos negativos 

podem estar relacionados com a solidão, ausência de saúde e objetivos e empobrecimento 

da rede de relações. O sucesso da adaptação à reforma depende da manutenção de um 

sentido de continuidade e envolvimento na vida e no estabelecimento das relações mais 

próximas (Fonseca, 2005). Galinha (2008) refere que vários estudos afirmam que os 

indivíduos reformados têm mais felicidade em comparação com os que trabalham, apesar de 

inicialmente se sentirem tristes, frustrados, sós e inúteis. 

Não podemos deixar de ter em consideração que os idosos jovens (65 a 74 anos), 

caraterizam-se por serem ativos, cheios de vida, vigorosos enquanto os idosos mais velhos 

(mais de 75 anos), são aqueles que têm maior tendência para a fragilidade e incidência de 

doenças, e podem ter dificuldade no desempenho de algumas atividades de vida diárias 

(Papalia, Olds & Feldman, 2006). Este facto pode explicar os resultados do grupo mais idoso, 

uma vez que os valores médios diminuíram em regra em comparação ao grupo intermédio.  
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Os resultados deste estudo revelam que as mulheres apresentam valores mais elevados de 

Afeto Negativo e Fé Religiosa o que, de acordo com as investigações de Diener, et al. (1999) 

e Coleman & O’Hanlon (2004), relaciona-se com o facto de as mulheres expressarem mais 

os seus sentimentos que os homens. Marconcin, et al. (2010) concluíram que as mulheres 

tinham médias mais altas de Afetos Negativos, mas também de Afetos Positivos em relação 

aos homens, o que neste estudo apenas se verificou significativamente nos Afetos Negativos. 

Coleman e O’Hanlon (2004) e Nunes e Menezes (2014) referiram que as mulheres estão mais 

ligadas à Religião do que os homens e consideram as atividades religiosas mais significativas. 

Na análise da influência do nível de instrução foram encontradas diferenças significativas nos 

Afetos Positivos e Fé Religiosa, os indivíduos mais instruídos possuíam mais Afetos Positivos 

e menos Fé Religiosa. O estudo de Marconcin, et al. (2010), vai de encontro com os resultados 

obtidos pois observou-se uma relação direta com o aumento do BES, ou seja, quanto mais 

instruídos forem os indivíduos mais Afetos Positivos possuíam. Esta associação pode estar 

relacionada com o facto de maior nível de instrução levar a obtenção de um trabalho com 

maior rendimento. Da Silva e Santos (2013), referem que indivíduos menos instruídos têm 

oportunidades profissionais mais precárias em comparação aos mais instruídos e 

consequentemente, condições de vida mais difíceis, nesse sentido a Religião é muito 

importante porque pode funcionar como suporte emocional para esses indivíduos.  

Por fim foi analisada da Fé Religiosa no BES e Satisfação com a Vida de acordo com a idade, 

sexo e nível de instrução e os resultados evidenciaram que a Fé Religiosa está associada 

positivamente com os Afetos Negativos e a Satisfação com a Vida. Deste modo, quanto mais 

Fé Religiosa um indivíduo tiver, mais Afetos Negativos possui e/ou está mais satisfeito com a 

vida.  

Cardoso e Ferreira (2009) numa investigação que envolveu 256 indivíduos portugueses entre 

os 60 e 90 anos concluíram que a religiosidade subjetiva se correlacionou positivamente com 

a Satisfação com a Vida, o que sustenta este estudo. Uma explicação para a Fé Religiosa 

estar associada aos Afetos Negativos pode estar relacionada com a parte negativa da Religião 

católica, ou seja, do pecado, sacrifício e da punição, deste modo, os indivíduos quase se 

sentem amedrontados e retraídos com receio de que sensações mais positivas não conduzam 

ao encontro com Deus. Emery e Pargament (2004) afirmam que apesar de existirem poucos 

estudos, a Religião e a espiritualidade contribuem para um maior BES e influências positivas 

nos idosos. Constatou-se também que a Força de Fé Religiosa está associada às mulheres 

(Coleman & O’Hanlon 2004; Nunes & Menezes 2014) e com um nível menor de instrução (Da 

Silva & Santos, 2013), como já vimos anteriormente.   
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Na discussão dos resultados não podemos deixar de ter em consideração o baixo nível de 

instrução da amostra total, assim como a heterogeneidade dos grupos etários, o que pode 

enviesar os resultados. Estes aspetos mencionados, assim como a ruralidade da amostra 

podem constituir limitações deste estudo.   

Conclusões  

Com a realização desta investigação podemos concluir que fatores sociodemográficos como 

a idade, sexo e nível de instrução podem influenciar os níveis de BES, assim como a Fé 

Religiosa.  

Podemos concluir que a idade influencia o BES no que corresponde aos Afetos Positivos à 

Fé Religiosa, sendo os valores médios mais elevados no grupo etário entre os 65 e os 74 

anos. O sexo também exerce influência no BES, uma vez que se verificou que as mulheres 

têm mais Afetos Negativos em relação aos homens e no que concerne ao nível de instrução 

averiguou-se que os indivíduos com baixo nível de instrução têm menos Afetos Positivos. 

A Fé Religiosa também tem poder preditivo no BES uma vez que está associada 

positivamente com a Satisfação com a Vida, com os Afetos Negativos. As mulheres são mais 

religiosas, assim como os indivíduos com baixo nível de instrução e os valores mais elevados 

de Fé Religiosa verificam-se no grupo etário entre os 65 e 74 anos.  

Por fim podemos concluir também que os valores médios de Satisfação com a Vida, BES e 

Fé Religiosa aumentam a partir dos 65 anos, mas diminuem a partir dos 75 anos. Este facto 

poderá estar relacionado com uma adaptação positiva à transição para a reforma perto dos 

65 anos e com a acentuação das consequências do envelhecimento a partir dos 75 anos. 
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Resumo 

O presente estudo tem como principal objetivo verificar a influência do motivo de 

institucionalização na Satisfação com a Vida, Bem-estar Subjetivo, Fé Religiosa, Dependência 

Funcional. Pretende-se, também, verificar a influência do grau de Dependência Funcional na 

Satisfação com a Vida, Bem-estar Subjetivo e Fé Religiosa e analisar a associação entre a 

Fé Religiosa e a Dependência Funcional, Bem-estar Subjetivo, Satisfação com a Vida, idade, 

nível de instrução e o sexo de idosos institucionalizados. A amostra foi constituída por 74 

idosos institucionalizados com idade igual ou superior a 75 anos (15 – 94 anos; �̅� = 82,4 ± 

5,0) de ambos os sexos e de quatro instituições distintas da região do Norte de Portugal. Para 

a realização do estudo foi aplicado um questionário para obtenção de informação 

sociodemográfica e os seguintes instrumentos: Mini-Mental State Examination (MMSE); 

Escala de Afetos Positivos e Negativos - Versão Reduzida Portuguesa (PANAS - VRP); 

Escala de Satisfação com a Vida (SWLS); Questionário de Força da Fé Religiosa de Santa 

Clara – versão reduzida; e Índice de Barthel. 

Os resultados mostram que o motivo de institucionalização mais referido foi a “Solidão” 

(48,6%) e que o motivo da institucionalização influencia os Afetos Positivos (F= 3,581; p= 

0,010). Foi possível constatar que o grau de dependência difere com o motivo de 

institucionalização (F=14,062; p=0,000) e que influencia os Afetos Positivos (F=5,498; p= 

0,001). O grau de dependência funcional variou com o Índice de Barthel (F= 333,937; p= 

0,000). Por último, verificou-se uma associação significativa positiva entre a Fé Religiosa e o 

sexo feminino (rho= 0,288, p= 0,000), negativa com o nível de instrução (rho= -0,226; p= 

0,001), positiva com os Afetos Negativos (rho=0,139; p=0,038), com a Satisfação com a Vida 

(rho=0,299; p=0,000) e com a independência funcional (rho=0,135; p=0,044). 

Conclui-se que os motivos de institucionalização e o grau de dependência funcional 

influenciam os Afetos Positivos do Bem-estar Subjetivo e que a Fé Religiosa está associada 

positivamente com a Satisfação com a Vida, Afetos Negativos, independência funcional e 

baixo nível de instrução. 

Palavras-chave: Institucionalização; Motivos; Capacidade Funcional; Bem-estar; Religião 
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Abstract 

The present study aims to investigate the influence of the reason institutionalization in 

Satisfaction with Life, Subjective Well-being, Religious Faith and Functional Dependency. On 

the other hand, it is intended to also verify the influence of the degree of functional dependence 

on the Satisfaction with Life, Subjective Well-being and Religious Faith and find the association 

between the Religious Faith with Functional Dependence, Subjective Well-being, Satisfaction 

with Life, age, education and sex institutionalized elderly. The sample consisted of 74 

institutionalized elderly aged less than 75 years (15-94 years;  ̅x = 82.4 ± 5.0) of both sexes 

and from four different institutions of the Northern region of Portugal. For the study was a 

questionnaire to obtain socio-demographic information and the following instruments: Mini-

Mental State Examination (MMSE); Scale Affections Positive and Negative - Reduced Version 

Portuguese (PANAS - VRP); Satisfaction with Life Scale (SWLS); Religious Faith Strength 

Questionnaire Santa Clara - reduced version; and Barthel Index. 

The results show that the reason most cited institutionalization was the "Solitude" (48.6%) and 

that the reason for institutionalization influences Affections Positives (f = 3.581; p = 0.010). It 

was found that the degree of dependence differs with the institutionalization of reason (F = 

14.062, p = 0.000) and that influences Affections Positives (F = 5.498; p = 0.001). The degree 

of functional dependence varied with the Barthel Index (F = 333.937, p = 0.000). Finally, there 

was a significant positive association between religious faith and females (rho = 0.288, p = 

0.000), negative correlation with the level of education (rho = -0.226; p = 0.001), positive with 

Affections Negatives (rho = 0.139, p = 0.038), with the Satisfaction with Life (rho = 0.299, p = 

0.000) and functional independence (rho = 0.135, p = 0.044). 

We can consider at the end that the institutionalization of reasons and the degree of functional 

dependence influence Affections Positives of Subjective Well-being and the Religious Faith 

are positively associated with satisfaction with life, negative emotions, functional independence 

and low levels of education. 

 

Key Word: Institutionalization; Reason; Functional Capacity; Well-being; Religion 
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Introdução 

O aumento da população idosa e longevidade em Portugal e consequente aumento dos 

problemas físicos, psicológicos e sociais associados ao envelhecimento, podem conduzir à 

institucionalização. 

A Institucionalização é um processo complexo que constitui uma resposta social face ao 

aumento exponencial da população idosa (Neto & Corte-Real, 2013). Constitui também um 

período de transição e conflito para toda a família (Perlini, Leite & Furini, 2007; Ferreira & 

Amorim, 2015). O papel que a família desempenha no processo de envelhecimento do familiar 

idoso tem vindo a diminuir com o passar dos anos, como consequência das transformações 

sofridas na sociedade (Perlini, Leite & Furini, 2007; Lima, 2010; Carvalho & Dias, 2011; Marin, 

et al., 2012). É frequente os idosos se debaterem com dificuldades em lidar com as alterações 

e problemas inerentes ao próprio envelhecimento, isolamento, falta de apoio social, morte do 

cônjuge, abandono de familiares e dificuldades financeiras que podem conduzir a doenças 

físicas e psicológicas (Marin, et al., 2012). Os principais fatores que conduzem à 

institucionalização são económicos como falta de rendimento, falta de condições de vida 

sociais (Correia, 2012), que dizem respeito ao abandono, solidão, falta de redes de suporte 

social, isolamento (Correia, 2012; Gamburgo & Monteiro, 2009) e discriminação (Correia, 

2012) e fatores relacionados com a dependência e risco de queda (Correia, 2012). O aumento 

da idade, principalmente acima dos 75 anos, viuvez, baixa escolaridade, diminuição da 

capacidade funcional, prevalência de doenças crónicas, internamentos hospitalares, 

problemas psicológicos, degradação cognitiva, grau de suporte familiar e serviços 

alternativos, são também considerados potenciais fatores de acordo com  Duca, et al. (2012).  

A diminuição da capacidade funcional  tem sido apontada por diversos autores como causa 

da institucionalização (Rabelo & Nerí, 2005; Lobo & Pereira, 2007; Correia, 2012; Duca, et al., 

2012; Marin, et al., 2012) uma vez que os idosos com dependência necessitam de cuidados 

e responsabilidades  que carecem da disponibilidade de outros como os familiares (Marin, et 

al., 2012) e a famíllia pode não possuir condições  que garantam a sobrevivência ou a 

manutenção do idoso em condições de dependência (Aires, Paz & Peroza, 2009). Todavia, 

face às transformações sociais, avanço técnológico e inserção da mulher no mercado de 

trabalho, a disponibilidade de familiares é muito reduzida (Perlini, Leite & Furini, 2007; Marin, 

et al., 2012)  a institucionalização é encarada como uma solução (Perlini, Leite & Furini, 2007; 

Aires, Paz & Peroza, 2009; Cardão, 2009; Carvalho & Dias, 2011; Marin, et al., 2012). 

A institucionalização deve ser considerada a última alternativa face aos problemas do 

envelhecimento (Cardão, 2009; Marin, et al., 2012), uma vez que, é esperado que os 
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familiares, nomeadamente os filhos, assumam a responsabilidade pelos cuidados, contudo a 

capacidade da familia pode estar compremetida (Perlini, Leite & Furini, 2007). O processo de 

integração numa instituição deve partir do próprio idoso ou de uma opção voluntária (Aires, 

Paz  & Peroza, 2009). A falta de descendentes diretos, impossibilidade dos familiares em 

concilliar o emprego e os cuidados dos idosos, família reduzida, ausência de condições 

físicas, financeiras e psicológicas para prestar apoio em casa e o desejo do idoso ter um 

espaço sem perturbar os familiares são  motivos apontados por familiares que conduzem o 

idoso para a institucionalização no estudo de Perlini, Leite e Furini (2007). Porém, a adaptação 

ao contexto institucional nem sempre é boa (Perlini, Leite & Furini, 2007; Luppa et al, 2010; 

Carvalho & Dias, 2011; Faria & Macedo, 2015), pois resulta de um processo de transição e 

conflito (Perlini, Leite & Furini, 2007; Faria & Macedo, 2015). 

Os aspetos negativos ou positivos resultam das influências do contexto e instituição e as 

diferenças individuais na capacidade de adaptação e o sucesso da institucionalização 

depende, fortemente, de uma enorme diversidade de fatores (Lima, 2010; Faria & Macedo, 

2015). As autoras Faria e Macedo (2015) concluíram que o envolvimento do idoso na tomada 

de decisão e caraterísticas ambientais são fundamentais no seu processo de adaptação no 

contexto institucional. No estudo de Marin, et al., (2012) através de entrevistas a idosos, as 

autoras concluíram que os idosos se conformam com a institucionalização pois é encarada 

como último recurso para a sobrevivência devido à perda de capacidades, de autonomia e 

independência e falta de apoio familiar que levam ao abandono e solidão. Carvalho e Dias 

(2011) referem que os idosos podem  estar insatisfeitos com a institucionalização devido à 

falta de autonomia e pela existência de doenças ou outras limitações. A normatização, a 

disciplina e a uniformização das atividades díarias são fatores apontados por Perlini, Leite e 

Furini (2007) para uma má adaptação, visto que podem não permitir ao idoso a sua 

individualidade e o seu espaço. Por sua vez Carrilho, Gameiro e Ribeiro (2015) afirmam que 

se a instituição tiver qualidade e for de encontro às necessidades do idoso, poderá significar 

para o mesmo como contexto habitacional e não um último recurso, onde se pode estabelecer 

relações sociais e combater a solidão. Rioux e Werner (2011) defendem também que a 

qualidade do ambiente físico das instituições podem influenciar a adaptação dos idosos nas 

mesmas. A Fé Religiosa em contexto institucional pode também infuenciar positivamente a 

adaptação do idoso nas instituições de acordo com Vitorino e Vianna (2012) , assim como 

ajudar os idosos a lidarem com situações pessoais e desafios.  

A institucionalização pode induzir a melhorias na alimentação, nos cuidados médicos 

prestados, na interação social, na estimulação cognitiva, aspetos estes que não se verificam 

tão frequentemente quando os idosos permanecem sozinhos e sem suporte familiar (Lima, 
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2010). Portanto, o recurso à institucionalização, quando é encarado e vivido pelo idoso, tem 

um efeito positivo no mesmo e pode proporcionar qualidade de vida (Lima, 2010). 

Em Portugal a institucionalização é realizada por entidades privadas lucrativas e não 

lucrativas, principalmente por Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) que 

asseguram um maior número de serviços para a população idosa (Neto & Corte-Real, 2013).  

Face ao exposto, este estudo surge no sentido de averiguar a influência dos motivos que 

conduzem à institucionalização apontados pelos idosos na Satisfação com a Vida, BES, Fé 

Religiosa, Dependência Funcional; verificar também a influência do grau de dependência 

funcional na Satisfação com a Vida, BES e Fé Religiosa e por fim analisar a associação entre 

a Fé Religiosa com a Dependência Funcional, BES, Satisfação com a Vida, idade, nível de 

instrução e o sexo. 

Metodologia 

Amostra 

A amostra foi constituída por 74 idosos institucionalizados (42 do sexo feminino e 32 do sexo 

masculino) com idade igual ou superior a 75 anos (75 – 94 anos; �̅� = 82,4 ± 5,0) de quatro 

instituições da região Norte de Portugal.  

Instrumentos  

 Questionário Sociodemográfico (ver Estudo 1 - página 13) 

O questionário para este estudo, inclui também o motivo da institucionalização. 

 Mini-Mental State Examination (MMES) – (ver Estudo 1 - página 13) 

 Escala de Afetos Positivo e Negativo – Versão reduzida Portuguesa (PANAS - 

VRP) (ver Estudo 1 - página 13); 

 Escala de Satisfação com a Vida (SWLS) (ver Estudo 1 - página 14); 

 Questionário de Força da Fé Religiosa de Santa Clara – versão reduzida 

(QFFRSC) (ver Estudo 1 - página 14); 

 Índice de Barthel  

O Índice de Barthel de Mahoney e Barthel (1965), versão portuguesa adaptada por Araújo, 

Ribeiro e Oliveira (2007) é um instrumento que avalia o nível de independência do sujeito para 

a realização de 10 atividades básicas de vida: comer, higiene pessoal, uso de sanitários, tomar 

banho, vestir e despir, controlo de esfíncteres, deambular, transferência da cadeira para a 

cama, subir e descer escadas (Mahoney & Barthel, 1965). Numa escala de 10 itens o seu total 
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pode variar de 0 a 100, sendo que um total de 0-20 indica dependência total; 21-60 grave 

dependência; 61-90 moderada dependência; 91-99 muito leve dependência e 100 

independência. Este instrumento pode ser preenchido através da observação direta, de 

registos clínicos ou ainda ser auto ministrado. Surge como um instrumento válido e fácil de 

aplicar na prática clínica, contudo defende que, nos idosos, obtêm-se resultados mais 

significativos na avaliação dos itens do que o resultado global, uma vez que permitem 

identificar onde estão as incapacidades. Este facto torna- se relevante para a planificação dos 

cuidados necessários de uma forma personalizada (Araujo, Ribeiro, & Oliveira, 2007).  

Procedimentos  

Primeiramente foi estabelecido contacto com as instituições a fim de autorizarem a realização 

dos estudos nos indivíduos institucionalizados. De seguida os indivíduos tiveram 

conhecimento dos propósitos do estudo, através da leitura e assinatura do consentimento 

informado. Foi salientado aos indivíduos que a sua participação era voluntária e que podiam 

sair do estudo, se assim o pretendessem. 

Após o consentimento do indivíduo, os dados foram recolhidos através de um guião de 

questionários e escalas, sendo numa primeira fase aplicado o MMSE, para rastreio de défice 

cognitivo de acordo com os critérios definidos por Folstein, Folstein e McHugh (1975) e 

Guerreiro, et al (1994). Na presença de défice cognitivo, o indivíduo era excluído da amostra, 

o que constituiu 15 casos. 

Para assegurar o rigor científico e não permitir a adulteração dos resultados, o guião de 

questionários e escalas foi aplicado pelo investigador, a indivíduos de acordo com as 

caraterísticas definidas na amostra. 

O guião de questionários para este estudo é constituído por: Consentimento Informado, 

MMSE, Questionário sociodemográfico, PANNAS - VRP, SWLS, QFFRSC – versão reduzida 

e Índice de Barthel (Anexo II). 

No questionário sociodemográfico foi perguntado ao indivíduo o motivo mais importante que 

conduziu à sua institucionalização. 

Na análise estatística foi utilizado o software Statistical Package for Social Sciences (SPSS), 

versão 23. Para a caraterização da amostra, recorreu-se à estatística descritiva (média, desvio 

padrão, máximo e mínimo). Após a análise da distribuição da amostra com base na caixa de 

bigodes, skewness, kurtosis e teste Kolmogorov-Smirnov, procedeu-se à comparação entre 

os grupos através do teste One-Way ANOVA com comparação múltipla a posteriori de 
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Bonferroni. Por último, para estudar a associação entre as variáveis realizou-se a Correlação 

de Spearman. O nível de significância foi estabelecido em 0,05. 

Resultados 

A caraterização das variáveis da amostra pode ser observada nos gráficos 5, 6 e 7. Com a 

análise dos dados verificou-se que a idade média da amostra é de 82,4 anos (±5,0), a 

percentagem de mulheres é superior à dos homens (56,8%), a amostra é constituída 

maioritariamente por idosos viúvos (58,1%), seguida de idosos solteiros (18,9%) e no que diz 

respeito ao nível de instrução da amostra, o mesmo é baixo uma vez que 46,0% dos idosos 

possuem o 1º Ciclo e 39,1% não possui nível de instrução. 

 

  

Gráfico 5 – Distribuição da amostra de acordo 
com o sexo 

Gráfico 6 – Distribuição da amostra de acordo com o 
estado civil 

 

 

Gráfico 7 - Distribuição da Amostra de acordo com o nível de instrução 
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No gráfico 8 podem ser observados os motivos de institucionalização referidos pelos idosos. 

Averiguou-se também que o motivo de institucionalização mais referido pela amostra foi a 

“Solidão” (48,6%), seguido da “Dependência” (28,4%), a “Viuvez” (10,8%), o 

“Acompanhamento de Cônjuge” (9,5%) e por fim a “Decisão Familiar” (2,7%). 

 

Gráfico 8 - Motivos de Institucionalização 

 

Na Tabela 4 são apresentados os valores médios (�̅�) e respetivo desvio padrão (DP) obtidos 

nas subescalas do PANAS (Afetos Positivos e Afetos Negativos), Escala de Satisfação com 

a Vida, Questionário de Força de Fé Religiosa de Santa Clara e Índice de Barthel por motivo 

de institucionalização (Viuvez, Solidão, Dependência, Acompanhamento do Cônjuge e 

Decisão Familiar). 

Tabela 4 - Valores médios (�̅� ) e o desvio padrão (DP) obtidos nas subescalas do PANAS (Afetos 
Positivos e Afetos Negativos), Escala de Satisfação com a Vida, Questionário de Força de Fé Religiosa 
de Santa Clara e Índice de Barthel por motivo de institucionalização (Viuvez, Solidão, Dependência, 
Acompanhamento do Cônjuge e Decisão Familiar). 

 Viuvez 
 

n=8 

�̅�  ± DP 

Solidão 
 

n=36 

�̅�  ± DP 

Dependência 
 

n=21 

�̅�  ± DP 

Acomp. 
Conjugue 

n=7 

�̅�  ± DP 

Decisão 
Familiar 

n=2 

�̅�  ± DP 
 

Idade 
86,3 ± 6,2 81,2 ± 4,7 82,1 ± 4,4 83,4 ± 5,3 86,5 ± 2,1 

AP 
14,0 ± 2,0 16,2 ± 3,5 12,9 ± 3,2 14,6 ± 2,4 15,0 ±0,0 

AN  
9,9 ± 2,9 10,4 ± 3,8 11,4 ± 3,5 8,6 ± 1,5 11,5 ± 4,9 

SWLS 
15,6 ± 3,8 18,4 ± 3,5 15,9 ± 5,8 19,6 ± 1,7 17,5 ± 0,7 

QFFRSC 
18,8 ± 1,4 17,8 ± 3,1 17,4 ± 2,9 16,4 ± 22,8 16,5 ± 3,5 

IB 
76,3 ± 34,0 85,1 ± 14,5 43,3 ± 28,8 92,9 ± 12,5 85,0 ± 7,0 

Legenda: AP – Afetos Positivos; AN - Afetos Negativos; SWLS - Escala de Satisfação com a Vida; 
QFFRSC - Questionário de Força de Fé Religiosa de Santa Clara; IB – Índice de Barthel 
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O motivo da institucionalização influencia significativamente os Afetos Positivos (F=3,581; 

p=0,010), sendo estes significativamente diferentes quando o motivo foi solidão ou 

dependência (p=0,005), sendo os valores médios dos Afetos Positivos superiores nos idosos 

cujo motivo de institucionalização foi a solidão. 

Quando se considera o valor da Dependência Funcional, verificou-se que o grau de 

dependência diferiu significativamente com o motivo de institucionalização (F=14,062; 

p=0,000), permitindo a comparação múltipla à posteriori verificar que quando o motivo de 

institucionalização foi a “Dependência” os valores médios do IB foram significativamente mais 

baixos do que nos restantes motivos. 

Na tabela 5 são apresentados os valores médios (�̅� ) e o desvio padrão (DP) obtidos nas 

subescalas do PANAS (Afetos Positivos e Afetos Negativos), Escala de Satisfação com a 

Vida, Questionário de Força de Fé Religiosa de Santa Clara e Índice de Barthel por grau de 

Dependência Funcional (Dependência Total, Grave Dependência, Moderada Dependência, 

Dependência Leve e Independência). 

Tabela 5 - Valores médios (�̅� ) e o desvio padrão (DP) obtidos nas subescalas do PANAS (Afetos 
Positivos e Afetos Negativos), Escala de Satisfação com a Vida, Questionário de Força de Fé Religiosa 
de Santa Clara e Índice de Barthel por grau de Dependência Funcional (Dependência Total, Grave 
Dependência, Moderada Dependência, Dependência leve e Independência). 

 Dependência 
Total 
n=10 
�̅�  ± DP 

Grave 
Dependência 

n=9 
�̅�  ± DP 

Dependência 
Moderada 

n=31 
�̅�  ± DP 

Dependência 
Leve 
n=9 

�̅�  ± DP 

Independência 
 

n=15 
�̅�  ± DP 

Idade 
78,8 ±2,8 83,1 ±5,7 83,3 ±5,5 84,4 ±4,0 80,5± 4,3 

AP 
12,2 ±2,8 12,3 ±3,5 15,1 ±3,3 15,7 ±2,1 17,0 ± 2,9 

AN 
10,5 ±3,2 11,2 ±3,9 10,8 ±3,5 10,3 ±3,8 9,4 ± 3,4 

SWLS 
14,9 ±6,0 15,8 ±5,8 17,7 ±3,4 18,7 ±4,8 19,0 ± 2,4 

QFFRSC 
18,1 ±2,4 16,0 ±4,8 17,6 ±2,5 19,1 ±1,8 17,5 ± 2,9 

IB 
17,0 ±5,4 42,2 ±9,7 80,6 ±8,0 95,0 ±0,0 100,0 ±0,0 

Legenda: AP – Afetos Positivos; AN - Afetos Negativos; SWLS - Escala de Satisfação com a Vida; 
QFFRSC - Questionário de Força de Fé Religiosa de Santa Clara; IB – Índice de Barthel 

 

O teste One-Way ANOVA identificou diferenças significativas nos Afetos Positivos do PANAS 

(F=5,498; p= 0,001), sendo estes significativamente mais elevados nos idosos independentes 
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comparativamente aos com dependência total (p=0,003) ou com grave dependência 

(p=0,006). 

Foram também constatadas diferenças significativas de acordo com o grau de dependência 

funcional no Índice de Barthel (F=333,937; p=0,000), apenas não existindo diferenças 

significativas entre os graus dependência leve e independência, com um valor de p nas 

restantes comparações de 0,000. 

A Correlação de Spearman revelou uma associação significativa entre a Fé religiosa e o sexo 

feminino (rho= 0,288, p=0,000), com o nível de instrução (rho=-0,226; p=0,001), com a 

Subescala dos Afetos Negativos do PANAS (rho=0,139; p=0,038), com a Satisfação com a 

Vida (rho=0,299; p=0,000) e com a independência funcional (rho=0,135; p=0,044). 

Discussão  

Este estudo pretendeu analisar primeiramente a influência do motivo de institucionalização na 

Satisfação com a Vida, BES, Fé Religiosa e Dependência Funcional. Como fora descrito nos 

procedimentos o motivo de institucionalização foi questionado aos indivíduos numa pergunta 

aberta e depois identificadas as categorias. Deste modo, os motivos referidos foram a 

“Viuvez”, a “Solidão”, a “Dependência”, o “Acompanhamento do Cônjuge” e a “Decisão 

Familiar”. O motivo de institucionalização mais referido foi a “Solidão”, seguido do motivo a 

“Dependência”. Por sua vez o motivo menos referido foi a “Decisão Familiar”. Estes resultados 

diferem da literatura na medida em que o motivo mais referido para institucionalização é a 

dependência dos idosos (Rosa, et al., 2003). 

O número de idosos a viver sós está a aumentar de acordo com o INE (2013), principalmente 

mulheres, o que se deve ao facto de esperança média de vida ser mais alta nas mulheres. A 

percentagem de idosos a viver com outros familiares, em famílias complexas, foi de 15,8% 

em 2011, tendo diminuído significativamente em relação a 2001 em que a percentagem foi de 

19,6% (INE, 2013). 

Na análise destes resultados não se deve deixar de ter em consideração que foram motivos 

relatados pelos utentes e que existem respostas que apesar de diferentes podem estar 

associadas. Por exemplo, o estado de viuvez pode levar a estados de solidão e a 

institucionalização pode resultar de uma decisão familiar em que o idoso tenha um papel de 

decisão. Os idosos que referiram a “Decisão Familiar” como motivo de institucionalização 

referiram que foram obrigados pela família, por não haver outra alternativa na perspetiva da 

família e estavam claramente contra a institucionalização. É importante referir que não se 
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conseguiu realizar comparações quando o motivo foi a “Decisão Familiar” pois só tinha dois 

elementos não sendo viável assim a análise. 

Com o objetivo de verificar a influência do motivo de institucionalização com o BES, Satisfação 

com a Vida, Fé Religiosa e Dependência Funcional, verificou-se que o motivo da 

institucionalização apenas influenciou significativamente os Afetos Positivos. Quando o 

motivo de institucionalização foi a “Solidão” os valores médios dos Afetos Positivos foram mais 

elevados do que quando o motivo foi a “Dependência”. A solidão pode resultar da falta de 

relações sociais. Simões, et al., (2003), num estudo na população portuguesa, concluíram que 

a experiência da solidão influencia negativamente o BES, pois têm menos Afetos Positivos. 

Contudo, não podemos deixar de considerar que os idosos em estudo, que referiram a solidão 

como motivo, são institucionalizados e é esperado que numa instituição seja proporcionado 

aos idosos, para além de cuidados especializados, companhia, espaço de convivência e 

socialização (Perlini, Leite & Furini, 2007). Assim, como anteriormente os idosos estavam sós, 

a institucionalização pode ter constituído uma oportunidade de contrariar a solidão, 

aumentando assim a afetividade positiva dos idosos. No que diz respeito ao motivo 

“Dependência” e a influência negativa no BES, Rabelo e Nerí (2005) afirmam que o bem-estar 

dos idosos pode ser afetado negativamente pela incapacidade, o que se enquadra com os 

resultados obtidos. 

Com a análise dos resultados averiguou-se também que quando o motivo de 

institucionalização foi a “Dependência” os valores médios do IB que determinam o grau de 

dependência funcional, foram significativamente mais baixos do que nos restantes motivos. 

Estes resultados mostram coerência nos resultados e no instrumento utilizado. 

Analisou-se também a influência do grau de dependência funcional na Satisfação com a Vida, 

BES e Fé Religiosa e constataram-se diferenças significativas nos Afetos Positivos, sendo 

estes significativamente mais elevados nos idosos independentes comparativamente aos com 

dependência total ou com grave dependência. Estes resultados enquadram-se no que é 

referido anteriormente por Rabelo e Nerí (2005) e Carrilho, Gameiro e Ribeiro (2015) afirmam 

que nos idosos dependentes e muito dependentes é provável uma diminuição do BES pela 

falta de funcionalidade, limitações nas atividades e na relação com os outros. 

Foram também constatadas diferenças significativas de acordo com o grau de dependência 

funcional no Índice de Barthel, apenas não existindo diferenças significativas entre os graus 

dependência leve e independência, o que mostra mais uma vez a coerência do instrumento 

utilizado. 
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Investigou-se também a associação entre a Fé Religiosa com a Dependência Funcional, BES, 

Satisfação com a Vida, idade, nível de instrução e o sexo e apurou-se uma associação 

significativa entre a Fé Religiosa e o sexo feminino, com o nível de instrução, com os Afetos 

Negativos, com a Satisfação com a Vida e com a independência funcional. 

Nunes e Menezes (2014) afirmam que as mulheres são mais religiosas que os homens, por 

sua vez Coleman e O’Hanlon (2004) também referem que as mulheres estão mais associadas 

à Religião e consideram as atividades religiosas mais importantes em comparação aos 

homens. 

Apesar de a Fé Religiosa se correlacionar com os Afetos Negativos no presente estudo, 

também se correlacionou com Satisfação com a Vida. Simões, et al., (2000) e Emery e 

Pargament (2004) também aludem à associação positiva da Fé com o BES. Nunes e Menezes 

(2014) explicam que a importância da Religião atribuída pelos idosos pode estar associada 

com o aproximar do fim da vida e apoio emocional e místico frequente nas religiões. Emery e 

Pargament (2004) referem que o sentido de continuidade, intimidade, a pertença a um grupo 

e o efeito de amparo face as mudanças decorrentes do envelhecimento como fatores para 

uma influência positiva. Os resultados obtidos sugerem uma justificação para a associação 

positiva da Fé Religiosa com os Afetos Negativos com base no facto dos idosos estarem 

confrontados com o fim de vida, e que aliado ao caráter negativo da Religião Católica, que 

reforça o pecado, a punição, o inferno entre outros, que pode de certo modo deixar os idosos 

receosos, amedrontados, com sentimentos de culpa, nervosos ou assustados com o que 

possa acontecer após a morte e/ou juízo final. 

Verificou-se também que a Fé Religiosa está associada negativamente com o nível de 

instrução, ou seja, indivíduos menos instruídos são mais religiosos o que vai de encontro ao 

que é afirmado por Da Silva e Santos (2013). Estes autores referem que indivíduos mais 

instruídos têm em média melhores oportunidades profissionais, maior rendimento, enquanto 

os menos instruídos têm oportunidades profissionais mais precárias, condições que 

favorecem o recurso ao suporte emocional da Religião. Os idosos que constituem a amostra 

deste estudo têm um nível de instrução baixo ou mesmo inexistente, o que poderá explicar a 

associação positiva entre a Fé e o baixo nível de instrução. 

Por fim a Fé Religiosa associou-se positivamente com a Satisfação com a Vida e com a 

Independência Funcional. Na análise destes resultados não podemos deixar de ter em conta 

que a Satisfação com a Vida é uma das componentes do BES – a componente cognitiva 

(Diener & Diener, 1995; Simões, et al., 2000; Galinha & Pais Ribeiro, 2005; Simões, 2006 ), 
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portanto faz parte do mesmo, e nesse sentido, como foi referido anteriormente, a Religião 

pode exercer um efeito positivo no BES. Nunes e Menezes (2014) afirmam que a Religião 

contribui para um envelhecimento saudável e um maior bem-estar, para além de facultar 

melhoria nas capacidades físicas e cognitivas nos indivíduos, uma participação ativa e com 

esperança na vida. No que concerne à correlação positiva da Fé Religiosa com a 

independência funcional, os idosos independentes podem participar ativamente na atividades 

religiosas e na questão 3 do QFRSC-versão reduzida era pedido ao idoso que avaliasse o 

seguinte: “Considero-me ativo(a) na minha fé ou igreja”, sendo que esta questão pode ser 

interpretada como uma avaliação da participação em atos formais da Religião, como por 

exemplo a eucaristia, facto em que os idosos dependentes estão em clara desvantagem uma 

vez que dependem de outros e não apenas de si como acontece com os idosos 

independentes. Rosa, et al., (2003) referem no seu estudo que a ida à Igreja ou fazer visitas 

são muito importantes e contribuem para a ideia de vida ativa e podem contribuir para a 

manutenção da capacidade funcional. Como fora anteriormente referido, a Religião pode 

contribuir para um envelhecimento saudável e para as melhorias da capacidade física entre 

outras, assim como a manutenção da serenidade, compreensão e aceitação em situações de 

stress (Nunes & Menezes, 2014), como pode ser o processo de institucionalização.  

A amostra pouco representativa da população idosa institucionalizada em Portugal, a 

ruralidade da maior parte dos idosos inquiridos e o facto das instituições onde foram recolhidos 

os dados estarem vinculadas à Igreja Católica podem constituir limitações deste estudo. 
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Conclusões 

Com a realização deste estudo conclui-se que os motivos de institucionalização e o grau de 

dependência funcional influenciam os Afetos Positivos do BES e que a Fé Religiosa está 

associada positivamente com a Satisfação com a Vida, com os Afetos Negativos, com a 

independência funcional e com o baixo nível de instrução. Neste estudo os idosos que 

referiram a “Solidão” como motivo de institucionalização tinham valores médios de Afetos 

Positivos superiores enquanto os idosos que referiram a “Dependência” apresentaram valores 

médios inferiores. Estes resultados justificam-se uma vez que a Dependência Funcional pode 

levar a níveis inferiores de BES, enquanto a institucionalização de um idoso que vive só pode 

resultar numa oportunidade para o estabelecimento de relações sociais com os restantes 

idosos e/ou cuidadores e consequente maior nível de BES. 

O grau de dependência funcional influencia os Afetos Positivos do BES, sendo os valores 

médios dos Afetos Positivos mais elevados quando o grau obtido foi “Independência” e valores 

médios mais baixos quando o grau foi a “Dependência Total” ou a “Grave Dependência”, uma 

vez que a incapacidade funcional pode afetar o nível de BES. 

Conclui-se também que a Fé Religiosa está associada positivamente com a Satisfação com 

a Vida, com os Afetos Negativos, com a independência funcional e com o baixo nível de 

instrução. 

É fundamental a realização de estudos que tenham como alvo a população idosa portuguesa 

e o processo de institucionalizado de modo a compreender o porquê da institucionalização, 

modo como o idoso vivencia e encara este processo, como ocorre a adaptação e como tem 

influência no seu bem-estar.  
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Resumo 

O presente estudo tem como objetivos: investigar a relação entre a idade, o sexo, a viuvez 

com o Bem-estar Subjetivo (BES) e Satisfação com a Vida entre idosos institucionalizados e 

não institucionalizados, e analisar a influência da institucionalização. O estudo é do tipo 

transversal, comparativo, quantitativo e correlacional. A amostra foi constituída por 148 idosos 

divididos em dois grupos - Institucionalizados (n=74) e Não Institucionalizados (n=74), ambos 

com indivíduos de idade igual ou superior a 75 anos, da região Norte de Portugal de quatro 

Estruturas Residenciais para Idosos distintas. Para a realização do estudo foram utilizados os 

seguintes instrumentos: Questionário Sociodemográfico; Mini-Mental State Examination 

(MMSE); Escala de Afetos Positivos e Negativos- Versão Reduzida Portuguesa (PANAS - 

VRP); Escala de Satisfação com a Vida (SWLS) e o Questionário de Força da Fé Religiosa 

de Santa Clara (QFFRSC) – versão reduzida. 

Os resultados evidenciam que não foram encontradas diferenças significativas nos níveis de 

BES, Satisfação com a Vida e Fé Religiosa entre idosos institucionalizados e não 

institucionalizados. As mulheres, institucionalizadas ou não, revelaram comparativamente aos 

homens, valores médios mais elevados nos Afetos Negativos (p <0,05) e de Fé Religiosa (p 

<0,05). A Fé Religiosa está associada positivamente com os Afetos Positivos (rho =0,174; p= 

0,034) e com a Satisfação com a Vida (rho=0,293; p=0,000). A Fé religiosa é mais forte no 

sexo feminino (rho = - 0,313; p= 0,000). 

O estudo permitiu verificar que a institucionalização não influenciou os níveis de BES, 

Satisfação com a Vida e Fé Religiosa, o que pode estar associado a boas condições de 

prestações de serviços das instituições. Verificou-se também que as mulheres possuem mais 

Afetos Negativos e Fé Religiosa. A Fé Religiosa associou-se positivamente com os Afetos 

Positivos e Satisfação com a Vida.  

Palavras-chave: Religião, Idosos, Institucionalização, Bem-estar  
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Abstract 

This study aims to: compare the Religious Faith, to investigate the relationship between age, 

sex, widowhood with Subjective Well-being and Satisfaction with Life among institutionalized 

and non-institutionalized elderly, and analyze the influence of institutionalization. This 

investigation is cross-sectional, comparative, quantitative and correlational. The sample 

consisted of 148 elderly’s divided into two groups - Institutionalized (n = 74) and non-

Institutionalized (n = 74), both with individuals with ages over 75 years of Northern Portugal 

four Residential Structures for Elderly’s. In the present study the following instruments used 

were: Mini-Mental State Examination (MMSE); Sociodemographic Questionnaire; Affections 

Scale Positive and Negatives- version English Reduced (PANAS - VRP); Satisfaction with Life 

Scale (SWLS) and the Religious Faith Strength Questionnaire Santa Clara (QFFRSC) - 

reduced version. 

The results confirm that there were no significant differences in levels of Subjective Well-being, 

Satisfaction with Life and Religious Faith among institutionalized and non-institutionalized 

elderly. Women, institutionalized or not, revealed compared to men, higher values in Affections 

Negative (p <0,05) and Religious Faith (p <0,05). The Religious Faith is positively associated 

with the Affections Positives (rho = 0.174, p = 0.034) and the Satisfaction with Life (rho = 0.293, 

p = 0.000). Religious Faith is stronger in women (rho = - 0.313, p = 0.000). 

With this study we can also see that the institutionalization did not affect the Subjective Well-

Being levels, Satisfaction with Life and Religious Faith, which may be associated with good 

conditions of the institutions provision of services. On the other hand, it was found that women 

have more Negative Affections and Religious Faith. The Religious Faith was associated with 

positive Affections and satisfaction with life positively. 

 

Key Words: Religion, Elderly’s, Institutionalization, Well-being 
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Introdução 

A diminuição do papel da família no envelhecimento dos idosos verificada nas sociedades 

modernas devido às transformações sociais, pode conduzir os mesmos para a 

institucionalização (Perlini, Leite &Furini, 2007; Lima, 2010; Carvalho & Dias, 2011; Marin, et 

al., 2012), embora alguns idosos permaneçam nas suas habitações ou de familiares. Rioux e 

Werner (2011) afirmam que contexto habitacional é muito importante para os idosos, sendo 

muitas vezes o foco central dos seus dias. Tomasini e Alves (2007) defendem a permanência 

do idoso na sua própria casa ou junto da família no sentido de estimularem a continuação de 

uma vida saudável, ativa e independente. 

A maioria dos idosos prefere manter-se na sua habitação e a integração numa instituição pode 

estar associada a um momento negativo para o idoso (Luppa, et al., 2010). Contudo, apesar 

de dever ser considerada a última alternativa (Cardão, 2009; Marin et al, 2012), visto que é 

um processo complexo de transição e conflito para toda a família (Perlini, Leite & Furini, 2007; 

Ferreira & Amorim, 2015), a institucionalização pode ser a única solução face a não 

disponibilidade de suporte familiar, económico e psicológico que o idoso necessita (Carvalho 

& Dias, 2011). Esta mesma institucionalização deve partir do próprio idoso, ou constituir uma 

opção voluntária (Aires, Paz  & Peroza, 2009), uma vez que nem sempre se garante uma boa 

adaptação (Perlini, Leite & Furini, 2007; Luppa, et al., 2010; Carvalho & Dias, 2011; Faria & 

Macedo, 2015), devido à perda de privacidade e autonomia que dela decorrem (Bockerman, 

Johansson & Saarni, 2012). O inverso (adaptação positiva) também pode ocorrer, uma vez 

que a institucionalização pode induzir melhorias na alimentação, nos cuidados médicos 

prestados, na interação social, na estimulação cognitiva, aspetos estes que não se verificam 

tão frequentemente quando os idosos permanecem sozinhos e sem suporte familiar (Lima, 

2010). 

Em Portugal verifica-se que os idosos são mais religiosos em comparação a outras faixas 

etárias (Nunes & Menezes, 2014). No estudo da Religião é comum encontrar conceitos como 

a religiosidade e espiritualidade. A religiosidade diz respeito ao estado em que um indivíduo 

acredita, e ao seguimento e prática de uma Religião (Panzini, et al., 2007; Abdala, et al., 2015) 

a sua doutrina e ensinamentos (Nunes & Menezes, 2014). Por sua vez a espiritualidade 

corresponde a questões e crenças pessoais sobre o significado da vida e razão de viver que 

não se encontram vinculadas a tipos de crenças ou práticas religiosas que caraterizam o estilo 

de vida e o comportamento (Panzini, et al., 2007). No presente estudo em que é avaliada a 

Fé Religiosa teremos apenas em consideração o conceito de religiosidade. 



 

44 
 

Os portugueses são maioritariamente da Religião Católica e as pessoas idosas estão mais 

ligadas à Religião (Nunes & Menezes, 2014). Vão à igreja e participam nas atividades da 

comunidade, promovendo assim as relações sociais (Nunes & Menezes, 2014). Estes autores 

afirmam também que a importância atribuída pelos idosos à Religião pode contribuir para um 

envelhecimento saudável e que a religiosidade leva à manutenção de serenidade, 

compreensão e aceitação em situações de stress.  

Como foi referido anteriormente, a institucionalização pode ser encarada como uma situação 

de stress para o idoso, podendo a Religião exercer uma influência positiva nos idosos. Além 

disso as redes de apoio social para idosos estão muito associadas à igreja e ordens religiosas 

(Coleman & O’Hanlon, 2004), o que se verifica também em Portugal.  

A Religião pode constituir uma das determinantes do BES, uma vez que as crenças e a 

participação nas atividades religiosas influenciam positivamente o BES dos indivíduos 

(Diener, 1984), por proporcionar a integração, suporte social, significado e contacto com o  

divino (Ellison, 1991).  

Numa investigação de Ferreira e Neto (2012) em idosos portugueses entre os 60 e 90 anos, 

os autores concluíram que idosos católicos que mais rezam e meditam, estão mais satisfeitos 

com a vida, têm mais afetividade positiva e consideram-se mais fortes, ativos, e inspirados, 

para além de as mulheres experimentarem de forma mais interiorizada as práticas religiosas. 

Estes autores referem ainda que muitas investigações destacam a importância que a Religião 

tem nos idosos, para estes conseguirem superar os desafios que advêm da idade.  

Pavan, Meneghel e Junges, (2008) num estudo em mulheres brasileiras institucionalizadas 

afirmam que a religiosidade está presente no seu dia-a-dia e que a fé pode ser utilizada como 

consolo face à institucionalização. 

Desta forma, a realização deste estudo surge no sentido de averiguar, se a Fé Religiosa em 

idosos institucionalizados e não institucionalizados, influência o BES e a Satisfação com a 

Vida, considerando a variação com a idade, sexo e estado civil. 
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Metodologia 

Amostra 

A amostra foi composta por 148 idosos de ambos os sexos (86 mulheres e 62 homens), 

divididos por dois grupos. O grupo de idosos não institucionalizados (n=74) (75 – 98 anos; �̅� 

= 83,1 ± 5,1) e o grupo de idosos institucionalizados (n=74) (75 – 94 anos; �̅� = 82,4 ± 5,0), 

ambos com indivíduos de idade igual ou superior a 75 anos, da região Norte de Portugal. Os 

idosos institucionalizados são de quatro Estruturas Residenciais para Idosos distintas. 

Instrumentos  

 Questionário Sociodemográfico (ver Estudo 1 - página 13);  

 Mini-Mental State Examination (MMSE) (ver Estudo 1 - página 13); 

 Escala de Afetos Positivo e Negativo – versão reduzida portuguesa (PANAS - 

VRP) (ver Estudo 1 - página 13); 

 Escala de Satisfação com a Vida (SWLS) (ver Estudo 1 - página 14); 

 Questionário de Força da Fé Religiosa de Santa Clara – versão reduzida 

(QFFRSC) (ver Estudo 1 - página 14). 

Procedimentos  

Para a colheita de dados foi primeiramente estabelecido contacto com as instituições a fim de 

autorizarem a realização dos estudos nos indivíduos institucionalizados. 

Nos indivíduos não institucionalizados foi estabelecido contacto direto. Quer os indivíduos 

institucionalizados e não institucionalizados tiveram conhecimento dos propósitos do estudo, 

através da leitura e assinatura do consentimento informado. Foi salientado aos indivíduos que 

a sua participação era voluntária e que podiam sair do estudo, se assim o pretendessem. 

Após o consentimento do indivíduo, os dados foram recolhidos através de um guião de 

questionários e escalas, sendo numa primeira fase aplicado o MMSE, para rastreio de défice 

cognitivo. Na presença de défice cognitivo, o indivíduo era excluído da amostra, o que 

constituiu 29 casos (14 não institucionalizados e 15 institucionalizados). 

Para assegurar o rigor científico e não permitir a adulteração dos resultados, o guião de 

questionários e escalas foi aplicado pelo investigador, a indivíduos de acordo com as 

caraterísticas definidas na amostra. 
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O guião de questionários para este estudo, é constituído por: Consentimento Informado, 

MMSE, Questionário sociodemográfico, PANNAS - VRP, SWLS, QFFRSC – versão reduzida, 

não Institucionalizados – Anexo I e Institucionalizados - Anexo II. 

Em todos os estudos a comparação entre os grupos foi efetuada através de um t-teste para 

amostras independentes, nas variáveis em escala com distribuição normal, e através do teste 

Mann-Whitney nas variáveis ordinais e não paramétricas. A associação entre as variáveis foi 

analisada através da correlação de Spearmen. O nível de significância foi estabelecido em 

0,05.  

Resultados 

Com a análise dos dados verificou-se que não existem diferenças significativas na idade 

média dos grupos da amostra (não institucionalizados �̅� = 83,1 ± 5,1 anos; institucionalizados  

�̅� = 82,4 ± 5,0 anos) (p=0,397).  

Relativamente à distribuição do sexo da amostra pelos grupos (ver Gráfico 9), os resultados 

evidenciam um maior número de mulheres em ambos os grupos, 59,5% no grupo não 

institucionalizado, 56,8% no grupo institucionalizado.  

O estado civil (solteiro, casado, divorciado e viúvo) com maior percentagem em ambos os 

grupos é Viúvo, sendo que esta mesma percentagem é mais elevada no grupo 

institucionalizado (58,1%) em relação ao grupo não institucionalizado (50,0%), seguido de 

Solteiro no grupo institucionalizados (18,9%) e de Casado no grupo não institucionalizados 

(35,1%) (ver Gráfico 10). 

 

 

  

Gráfico 9 - Distribuição da amostra de acordo 
com o sexo 

Gráfico 10 – Distribuição da amostra de acordo com o estado 
civil 
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O nível de instrução da amostra é baixo (ver Gráfico 11). Em ambos os grupos a maior 

percentagem do nível de instrução é 1º Ciclo (não institucionalizados 56,8%; 

institucionalizados 46,0%), seguido de Analfabeto. A maior percentagem de idosos 

analfabetos é no grupo institucionalizado (39,1%) em comparação ao grupo não 

institucionalizado (29,7%). Apenas no grupo não institucionalizados existem idosos com nível 

superior de instrução (2,7%). 

 

 

Gráfico 11 – Distribuição da amostra de acordo com o nível de instrução 
 

Na Tabela 6 são apresentados os valores médios (�̅� ) e o desvio padrão (DP) obtidos nas 

subescalas do PANAS (Afetos Positivos e Afetos Negativos), Escala de Satisfação com a 

Vida, Questionário de Força de Fé Religiosa de Santa Clara em indivíduos institucionalizados 

e não institucionalizados. 

Tabela 6 - valores médios (�̅� ) e o desvio padrão (DP) obtidos nas subescalas do PANAS (Afetos 
Positivos e Afetos Negativos), Escala de Satisfação com a Vida, Questionário de Força de Fé Religiosa 
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AP 15,4 ± 4,1 14,9 ± 3,4 0,353 

AN 10,9 ± 3,3 10,5 ± 3,5 0,468 

SWLS 18,8 ± 4,4 17,5 ± 4,3 0,710 

QFFRSC 17,0 ± 3,1 17,6 ± 2,9 0,183 

Legenda: AP – Afetos Positivos; AN - Afetos Negativos; SWLS - Escala de Satisfação com a Vida; 
QFFRSC - Questionário de Força de Fé Religiosa de Santa Clara 
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Após a análise estatística dos dados não foram encontradas diferenças significativas nas 

subescalas do PANAS, Afetos Positivos e Afetos Negativos, Escala de Satisfação com a Vida 

e Questionário de Força de Fé Religiosa entre idosos institucionalizados e idosos não 

institucionalizados (Tabela 6). 

Na Tabela 7 são apresentados os valores médios (�̅� ) e o desvio padrão (DP) obtidos nas 

subescalas do PANAS (Afetos Positivos e Afetos Negativos), Escala de Satisfação com a 

Vida, Questionário de Força de Fé Religiosa de Santa Clara em indivíduos institucionalizados 

e não institucionalizados em função do sexo. 

Tabela 7 - valores médios (�̅� ) e o desvio padrão (DP) obtidos nas subescalas do PANAS (Afetos 
Positivos e Afetos Negativos), Escala de Satisfação com a Vida, Questionário de Força de Fé Religiosa 
de Santa Clara em indivíduos institucionalizados e não institucionalizados em função do sexo 

 Não Institucionalizados Institucionalizados 

♂ (44) 

�̅� = ± DP 

♀ (30) 

�̅� = ± DP 

 

p 

♂(42) 

�̅� = ± DP 

♀(32) 

�̅� = ± DP 

 

p 

Idade 82,5 ± 5,0 83,9 ± 5,6 0,254 83,1 ± 4,8 81,4 ± 5,0 0,144 

AP 15,5 ± 4,3 15,3 ± 3,9 0,778 14,5 ± 3,8 15,4 ± 2,8 0,253 

AN  11,6 ± 3,2 9,9 ± 3,1 0,027 11,6 ± 3,9 9,0 ± 2,1 0,000 

SWLS 18,6 ± 4,6 19,0 ± 4,3 0,709 17,3 ± 4,6 17,7 ± 4,0 0,729 

QFFRSC 17,9 ± 2,3 15,9 ± 3,7 0,005 18,5 ± 2,0 16,5 ± 3,5 0,003 

Legenda: ♂ - Sexo Feminino; ♀ - Sexo Masculino; AP – Afetos Positivos; AN - Afetos Negativos; 
SWLS - Escala de Satisfação com a Vida; QFFRSC - Questionário de Força de Fé Religiosa de Santa 

Clara 

 

Foram encontradas diferenças significativas entre os sexos nos Afetos Negativos e no 

Questionário de Força de Fé Religiosa de Santa Clara em ambos os grupos. As mulheres têm 

valores médios mais elevados nos Afetos Negativos (institucionalizados p=0,027 & t=2,253; 

não Institucionalizados p=0,000 & t=3,723) e Fé Religiosa (institucionalizados t=2,966, 

p=0,005; não Institucionalizados t=3,037, p=0,003). 

A correlação de Spearman revelou que a Fé Religiosa está associada positivamente com os 

Afetos Positivos (rho =0,174; p= 0,034) e com a Satisfação com a Vida (rho=0,293; p=0,000). 

A Fé Religiosa é mais forte no sexo feminino (rho = - 0,313; p= 0,000). 
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Discussão 

A investigação desenvolvida aponta para a não existência de diferenças significativas entre 

idosos institucionalizados e idosos não institucionalizados nos Afetos Positivos e Afetos 

Negativos, na Escala de Satisfação com a Vida e no Questionário de Força de Fé Religiosa. 

Estes resultados vão de encontro com o estudo das investigadoras Dias, Carvalho e Araújo 

(2013) que verificaram que os idosos institucionalizados não têm uma perceção negativa de 

bem-estar em comparação com idosos não institucionalizados. No entanto a investigação de 

Bockerman, Johansson e Saarni (2012) revela que a institucionalização pode influenciar 

negativamente a perceção de bem-estar dos idosos. Carvalho e Dias (2011) afirmam que face 

às novas exigências sociais e à estrutura familiar moderna, a institucionalização é uma opção 

mas nem sempre uma garantia de bem-estar. A boa adaptação do idoso torna-se fundamental 

para uma boa perceção do BES, assim como também de Satisfação com a Vida. As condições 

prévias à institucionalização podem também influenciar a perceção de bem-estar uma vez que 

quando passam para condições melhores se espera uma melhoria do bem-estar. 

O estudo de Uma devi, KavithaKiran, e Swachita, (2015) relata que os idosos que vivem com 

as suas famílias estão mais satisfeitos com a vida do que os idosos institucionalizados, o que 

não se enquadra com os resultados obtidos nesta investigação. Com efeito, nem sempre a 

integração do idoso no meio familiar é pacífica, sendo frequentes os maus tratos, tanto físicos 

como psicológicos (Gonçalves, 2006) e, embora Portugal possua a legislação mais avançada 

do mundo (a este respeito), os maus tratos a idosos são uma realidade (Costa, et al., 2009; 

Carrilho, Gameiro & Ribeiro, 2015), encontrando-se no grupo dos cinco piores países 

europeus onde os idosos são sujeitos a maus tratos (OMS, 2011). Nestes casos, a atenção e 

os cuidados prestados pelas instituições podem contribuir para uma melhoria do bem-estar 

dos idosos. Com efeito, Rioux e Werner (2011) defendem que a qualidade das instituições, 

nomeadamente o ambiente físico, influenciam os resultados, pelo que nas instituições com 

maior qualidade, os idosos obtiveram maior satisfação face à instituição, Satisfação com a 

Vida e melhor integração. As instituições onde foram recolhidos os dados eram de construção 

recente e apresentavam espaços adaptados aos idosos, limpos e asseados, o que pode 

contribuir para uma melhor adaptação e consequentemente melhores resultados na avaliação 

subjetiva de bem-estar e Satisfação com a Vida. Um facto que também não podemos deixar 

de ter em consideração é que os idosos das instituições que participaram no nosso estudo, 

são na sua maioria de zona rural, onde a densidade populacional é baixa e a 

institucionalização pode induzir a melhorias na alimentação, cuidados médicos e interação 

social (Lima, 2010), assim como nas condições de habitabilidade. A institucionalização deverá 
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ser, contudo, desejada e voluntária, pois pode levar ao agravamento das condições de saúde 

(Carvalho & Dias, 2011). 

Na análise da relação entre idade, sexo, viuvez com o BES e Satisfação com a Vida entre 

idosos institucionalizados e não institucionalizados, os resultados indicaram que a 

institucionalização não influenciou os resultados e que apenas se verificou que as mulheres 

têm valores médios mais elevados de Afetos Negativos e de Fé Religiosa. Para Kunzman, 

Little e Smith (2000) e Fonseca (2005), a idade não influencia os níveis de bem-estar e 

segundo Diener, et al., (1999) a Satisfação com a Vida não diminui com a idade. Para os 

mesmos autores as mulheres tendem a ter níveis superiores de Afetos Negativos em 

comparação com os homens, todavia, as diferenças não se prendem com a variância do BES, 

mas com a sua intensidade (Galinha, 2008) uma vez que as mulheres expressam mais os 

seus afetos que os homens. Para Coleman e O’Hanlon (2004) e Nunes e Menezes (2014) as 

mulheres estão mais associadas à Religião.  

Por fim verificou-se através da correlação de Spearman que a Fé Religiosa está associada 

positivamente com os Afetos Positivos e com a Satisfação com a Vida. Emery e Pargament 

(2004) afirmam que existem vários motivos para se associar positivamente a influências 

positivas nos idosos como o sentido de continuidade, intimidade e pertença a um grupo e um 

efeito de amparo face às mudanças resultantes do processo de envelhecimento. Da Silva e 

Santos (2013) afirmam que a fé e o bem-estar estão correlacionados, o que se deve ao 

suporte social da fé e do sentido e significado que muitas pessoas derivam da sua fé. Numa 

investigação de Ferreira e Neto (2012) em idosos portugueses constatou-se que os idosos 

católicos, que mais rezam e meditam, têm mais afetividade positiva e estão mais satisfeitos 

com a vida. A associação positiva da Fé Religiosa com a Satisfação com a Vida no presente 

estudo pode também ser sustentada pelo estudo de Cardoso e Ferreira (2009).  
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Conclusões 

A realização deste estudo permitiu verificar que a institucionalização não influenciou os níveis 

de BES, Satisfação com a Vida e Fé Religiosa, o que pode estar associado a boas condições 

de prestações de serviços das instituições. Verificou-se também que as mulheres possuem 

mais afetos negativos e Fé Religiosa. A Fé Religiosa associou-se positivamente com os Afetos 

positivos e Satisfação com a Vida. 

As instituições que participaram no estudo estão associadas à Igreja e/ou Irmandades 

Católicas onde a prática religiosa faz parte do dia-a-dia das instituições. Deste modo, a 

Religião pode ter um papel facilitador na integração dos idosos e influenciar a avaliação que 

os mesmos fazem do seu bem-estar e Satisfação com a Vida. No entanto, este fator pode ter 

influenciado os resultados, pelo que será importante realizar estudos futuros que analisem o 

grau de associação da Fé Religiosa e a institucionalização. 
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Conclusão Geral 

Com a realização desta investigação podemos concluir que, através das avaliações 

realizadas, os fatores sociodemográficos como a idade, sexo e nível de instrução podem 

influenciar de forma diferenciada os níveis de Bem-estar Subjetivo, assim como a Fé 

Religiosa, motivo de institucionalização e o grau de dependência funcional. Conclui-se 

também que a Fé Religiosa está associada positivamente com o sexo feminino, baixo nível 

de instrução, Satisfação com a Vida a independência funcional. A Solidão foi o motivo mais 

referido de institucionalização e a comparação entre indivíduos institucionalizados e não 

institucionalizados não evidenciou diferenças nos níveis de Bem-estar Subjetivo, Satisfação 

com a Vida e Fé Religiosa. 

A amostra pouco representativa da realidade portuguesa, a ruralidade e baixo nível de 

instrução dos indivíduos assim como o facto das instituições onde foram recolhidos os dados 

estarem vinculadas à Igreja Católica podem constituir limitações deste estudo. 

Por fim, a elaboração deste estudo permitiu identificar alguns fatores preditores do Bem-estar 

Subjetivo. Contudo, é importante a realização de mais investigações nesta área em Portugal, 

de modo a conhecer a realidade portuguesa em primeiro lugar, identificar variáveis que 

possam ter influência na avaliação do Bem-estar Subjetivo e posteriormente o 

desenvolvimento de ações, formações e programas de intervenção psicomotora na 

comunidade e no contexto institucional que permitam promover Bem-estar e Satisfação com 

a Vida nos idosos.  
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Anexo I – Guião de Questionários – Estudo 1  

 

 

 

 

 

Guião de Questionários e Escalas 

 

Variação do Bem-estar Subjetivo e Satisfação com 

a Vida com a Fé Religiosa, Idade, Escolaridade e 

Sexo 

 
 
 
 
 

Nome: ____________________________Código: _____ 
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Impressão Digital no caso 

de não saber escrever 

Código 

Consentimento Informado 

 

No âmbito do Mestrado de Gerontologia: Atividade Física e Saúde no Idoso da Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), fui informado (a) que ocorrerá uma investigação 

científica com o objetivo de verificar a influência dos Fatores Sociodemográficos, Dependência 

Funcional e Fé Religiosa no Bem-estar Subjetivo e Satisfação com a Vida. 

Fui informado (a) que a minha participação na investigação inclui a recolha de dados 

sociodemográficos e a aplicação dos seguintes questionários: Mini Exame do Estado Mental, 

(MMSE) Escala de Satisfação com a Vida (SWLS), Escala de Afetos Positivo e Negativo – versão 

reduzida portuguesa (PANAS - VRP) e o Questionário de Força de Fé Religiosa de Santa Clara 

(QFFRSC). 

Fui informado (a) que a minha participação na investigação, não apresenta risco para a minha 

segurança, é voluntária e pode ser suspensa assim que entender 

Quaisquer questões que eu tenha no que diz respeito à investigação ou a minha participação 

nas mesmas serão respondidas antes ou depois do meu consentimento, pelo responsável pela 

investigação. 

No sentido de manter a confidencialidade dos meus registos, serão utilizados códigos para os 

nomes, os quais serão protegidos pelo acesso individualizado à base de dados. 

Fui igualmente informado (a) que toda informação, resultados dos dados obtidos por mim, 

assim como as conclusões do estudo, ser-me-ão facultadas se assim o entender. 

 

Assinatura: _________________________________________ 

Data: ___/___/2015 

 

Responsável pela Investigação 

Nome: Ricardo Filipe Coelho Martins 

Assinatura: _________________________________________ 



 

63 
 

Código 1. Questionário Sociodemográfico  

Idade   

Sexo Feminino  

Masculino  

Estado Civil Solteiro (a)  

Casado (a)  

Divorciado (a)  

Viúvo (a)  

Escolaridade Não sabe ler/escrever  

Sabe ler e escrever mas não 

possui grau de ensino 

 

1º Ciclo de Ensino Básico  

2º Ciclo de Ensino Básico  

3º Ciclo de Ensino Básico  

Secundário  

Licenciatura  

Mestrado   

Doutoramento   
 

2. Mini Exame do Estado Mental (MMSE) 

Versão portuguesa (Guerreiro, et al ,1994) do Mini Mental State 

Examination (Folstein, Folstein, & McHugh, 1975) 

Guerreiro, M., Silva, A. P., Botelho, M. A., Leitão, O., Castro-Caldas, A., & Garcia, C. (1994). 

Adaptação à população portuguesa da tradução do “Mini Mental State Examination” (MMSE). 

Revista Portuguesa de Neurologia, 1,, 9-10. 

1. Orientação (1 ponto por cada resposta correta) 

Em que ano estamos?  

Em que mês estamos?  

Em que dia do mês estamos?  

Em que dia da semana estamos?  

Em que estação estamos?  

NOTA  

Em que país estamos?  

Em que distrito vive?  

Em que terra vive?  

Em que casa estamos?  

Em que andar estamos  

NOTA  
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Código 

 

2. Retenção (1 ponto por cada palavra corretamente repetida) 

“Vou dizer três palavras; queria que as repetisse, mas só depois de eu 

as dizer todas; procure ficar a sabê-las de cor” 

 

Pêra  

Gato  

Bola  

NOTA  

3. Atenção e Cálculo (1 ponto por cada resposta correta. Se der uma errada 

mas depois continuar a subtrair bem, consideram-se as seguintes como 

corretas. Parar ao fim de 5 respostas)  

“Agora peço-lhe que me diga quantos são 30 menos 3 e depois ao numero 

encontrado volta a tirar 3 e repete-se assim até eu lhe dizer para parar.” 

27  

24  

21  

18  

15  

NOTA  
 

4. Evocação (1 ponto por cada resposta correta) 

“Veja se consegue dizer as três palavras que lhe pedi há pouco para 

decorar.”  

 

Pêra  

Gato  

Bola  

NOTA  

5. Linguagem (1 ponto por cada resposta correta) 

a) Como se chama isto? Mostrar os objetos:  

Relógio   

Lápis  

NOTA  

b) “Repita a frase que eu vou dizer: O RATO ROEU A ROLHA”  

NOTA  

c) “Quando eu lhe der esta folha de papel, pegue nela com a mão 

direita, dobre-a ao meio e ponha sobre a mesa”; dar a folha 

segurando com as duas mãos. 

 

Pega com a mão direita  
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Código 

Dobra ao meio  

Coloca onde deve  

NOTA  

d) “Leia o que está neste cartão e faça o que lá diz.” Mostrar um 

cartão com a frase bem legível, “FECHE OS OLHOS”; sendo 

analfabeto lê-se a frase. 

 

NOTA  

e) “Escreva uma frase inteira aqui” Deve ter sujeito e verbo e fazer 

sentido; os erros gramaticais não prejudicam a pontuação. 

 

Frase: 

 

 

 

 

 

NOTA  

 

6. Habilidade Construtiva (1 ponto pela cópia correta) 

Deve copiar um desenho. Dois pentágonos parcialmente sobrepostos; cada um deve 

ficar com 5 lados, dois dos quais intersetados. Não valorizar tremor ou rotação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA   

NOTA FINAL (máximo 30 pontos)  

Ponto de corte para o défice cognitivo  

Realizado de acordo com o nível de escolaridade 

Analfabetos ≤ 15 pontos 

Até 11 anos de escolaridade ≤ 22 pontos 

Escolaridade superior a 11 anos ≤ 27 pontos 
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Código 

1. Escala de Afetos Positivo e Negativo 

          Versão reduzida portuguesa (PANAS – VRP) da Positive and Negative 

Affect Schedule- PANAS (Watson, Clark, & Tellegen, 1988) 

 
Galinha, I. C., Pereira, C. R., & Esteves, F. (2014). Versão reduzida da escala portuguesa de afeto 

positivo e negativo – PANAS-VRP: Análise fatorial confirmatória e invariância temporal. 

Revista PSICOLOGIA, 2014, Vol. 28 (1), 2014, 53-65. 

 

Este questionário consiste num conjunto de sentimentos e emoções. Leia cada item e 

marque com uma cruz a resposta correta no espaço à frente de cada palavra. 

 Medida de Resposta Temporal: Geral - geralmente sente cada uma destas emoções, ou 

seja, como é que se sente em média). 

PANAS - VRP 

 1 
Nada ou muito 

ligeiramente 

2 
Um pouco 

3 
Moderadamente 

4 
Bastante 

5 
Extremamente 

Interessado (a)      

Nervoso (a)      

Entusiasmado (a)      

Amedrontado (a)      

Inspirado (a)      

Ativo (a)      

Assustado (a)      

Culpado (a)      

Determinado (a)      

Atormentado (a)      

 

 

2. Escala de Satisfação com a vida (SWLS)  

            Versão Portuguesa de Simões (1992) da Satisfaction With Life Scale 

(Diener et al, 1985) 

 
Simões, A. (1992). Ulterior validação de uma escala de Satisfação com a Vida (SWLS). Revista 

Pirtuguesa de Pedagogia, Ano XXVI, 2, 503-515. 

Esta escala compreende 5 frases com as quais poderá concordar ou discordar. Utilize 

a escala de 1 a 5 e marque com uma cruz (X) no quadro que melhor indica a sua resposta 
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Código 

 

 1 
Discordo 

Muito 

2 
Discordo 

um pouco 

3 
Nem concordo, 
Nem discordo 

4 
Concordo 
um pouco 

5  
Concordo 

muito 

1 – A minha vida parece-se, em 
quase tudo, com o que eu 
desejaria que fosse 

     

2 – As minhas condições de vida 
são muito Boas 

     

3 – Estou satisfeito (a) com a minha 
Vida  

     

4 - Até agora, tenho conseguido as 
coisas importantes da vida, que eu 
desejaria 

     

5 – Se eu pudesse recomeçar a 
minha vida, não mudaria quase 
nada 

     

 

3. Questionário de Força de Fé Religiosa de Santa Clara (QFFRSC) – Versão 

Reduzida 

Versão Portuguesa de Amado & Diniz (2008) do Santa Clara Strenght of 

Religious Faith Questionnaire (SCSRFQ) (Plante & Bocaccini, 1997) 

 

Responda, por favor, às seguintes frases sobre fé religiosa, utilizando uma escala que 

vai desde discordo totalmente a concordo totalmente. 

 

 1 
Discordo 

Totalmente 

2 
Discordo  

3 
Concordo 

4  
Concordo 

Totalmente 

1 – Eu rezo todos os dias     

2 – Vejo a minha fé como dando significado e 
objetivo à minha vida. 

    

3 – Considero-me ativo(a) na minha fé ou igreja.     

4 - Gosto de estar com outras pessoas que têm a 
minha fé. 

    

5 – A minha fé tem impacto em muitas das minhas 
decisões.  
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Anexo II – Guião de Questionários – Estudo 2  

 

 

 

 

 

Guião de Questionários e Escalas 

 

Influência da Fé Religiosa no Bem-estar Subjetivo 

e Satisfação com a Vida em Idosos 

Institucionalizados, tendo em consideração o 

motivo de Institucionalização 

 

 

 

Nome: ____________________________Código: _____ 

Instituição:_____________________________________ 
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Impressão Digital no caso 

de não saber escrever 

Código 

Consentimento Informado 

 

No âmbito do Mestrado de Gerontologia: Atividade Física e Saúde no Idoso da Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) fui informado (a) que ocorrerá uma investigação 

científica com o objetivo de verificar a influência dos Fatores Sociodemográficos, Dependência 

Funcional e Fé Religiosa no Bem-estar Subjetivo e Satisfação com a Vida. 

Fui informado (a) que a minha participação na investigação inclui a recolha de dados 

sociodemográficos e a aplicação dos seguintes questionários: Mini Exame do Estado Mental, 

(MMSE) Escala de Satisfação com a Vida (SWLS), Escala de Afetos Positivo e Negativo – versão 

reduzida portuguesa (PANAS - VRP) e o Questionário de Força de Fé Religiosa de Santa Clara 

(QFFRSC). 

Fui informado (a) que a minha participação na investigação, não apresenta risco para a minha 

segurança, é voluntária e pode ser suspensa assim que entender. 

Quaisquer questões que eu tenha no que diz respeito à investigação ou a minha participação 

nas mesmas serão respondidas antes ou depois do meu consentimento, pelo responsável pela 

investigação. 

No sentido de manter a confidencialidade dos meus registos, serão utilizados códigos para os 

nomes, os quais serão protegidos pelo acesso individualizado à base de dados. 

Fui igualmente informado (a) que toda informação, resultados dos dados obtidos por mim, 

assim como as conclusões do estudo, ser-me-ão facultadas se assim o entender. 

 

Assinatura: _________________________________________ 

Data: ___/___/2015 

 

Responsável pela Investigação 

Nome: Ricardo Filipe Coelho Martins 

Assinatura: _________________________________________ 
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Código 1. Questionário Sociodemográfico  

Idade   

Sexo Feminino  Motivo da Institucionalização 

Masculino   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado Civil Solteiro (a)  

Casado (a)  

Divorciado (a)  

Viúvo (a)  

Escolaridade Não sabe ler/escrever  

Sabe ler e escrever mas não 

possui grau de ensino 

 

1º Ciclo de Ensino Básico  

2º Ciclo de Ensino Básico  

3º Ciclo de Ensino Básico  

Secundário  

Licenciatura  

Mestrado  

Doutoramento  

 

2. Mini Exame do Estado Mental (MMSE) 

Versão portuguesa (Guerreiro, et al ,1994) do Mini Mental State 

Examination (Folstein, Folstein, & McHugh, 1975) 

Guerreiro, M., Silva, A. P., Botelho, M. A., Leitão, O., Castro-Caldas, A., & Garcia, C. (1994). 

Adaptação à população portuguesa da tradução do “Mini Mental State Examination” (MMSE). 

Revista Portuguesa de Neurologia, 1,, 9-10. 

7. Orientação (1 ponto por cada resposta correta) 

Em que ano estamos?  

Em que mês estamos?  

Em que dia do mês estamos?  

Em que dia da semana estamos?  

Em que estação estamos?  

NOTA  

Em que país estamos?  

Em que distrito vive?  

Em que terra vive?  

Em que casa estamos?  

Em que andar estamos  

NOTA  
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8. Retenção (1 ponto por cada palavra corretamente repetida) 

“Vou dizer três palavras; queria que as repetisse, mas só depois de eu 

as dizer todas; procure ficar a sabê-las de cor” 

 

Pêra  

Gato  

Bola  

NOTA  

9. Atenção e Cálculo (1 ponto por cada resposta correta. Se der uma errada 

mas depois continuar a subtrair bem, consideram-se as seguintes como 

corretas. Parar ao fim de 5 respostas)  

“Agora peço-lhe que me diga quantos são 30 menos 3 e depois ao numero 

encontrado volta a tirar 3 e repete-se assim até eu lhe dizer para parar.” 

27  

24  

21  

18  

15  

NOTA  
 

10. Evocação (1 ponto por cada resposta correta) 

“Veja se consegue dizer as três palavras que lhe pedi há pouco para 

decorar.”  

 

Pêra  

Gato  

Bola  

NOTA  

11. Linguagem (1 ponto por cada resposta correta) 

f) Como se chama isto? Mostrar os objetos:  

Relógio   

Lápis  

NOTA  

g) “Repita a frase que eu vou dizer: O RATO ROEU A ROLHA”  

NOTA  

h) “Quando eu lhe der esta folha de papel, pegue nela com a mão 

direita, dobre-a ao meio e ponha sobre a mesa”; dar a folha 

segurando com as duas mãos. 

 

Pega com a mão direita  
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Dobra ao meio  

Coloca onde deve  

NOTA  

i) “Leia o que está neste cartão e faça o que lá diz.” Mostrar um 

cartão com a frase bem legível, “FECHE OS OLHOS”; sendo 

analfabeto lê-se a frase. 

 

NOTA  

j) “Escreva uma frase inteira aqui” Deve ter sujeito e verbo e fazer 

sentido; os erros gramaticais não prejudicam a pontuação. 

 

Frase: 

 

 

 

 

 

NOTA  
 

12. Habilidade Construtiva (1 ponto pela cópia correta) 

Deve copiar um desenho. Dois pentágonos parcialmente sobrepostos; cada um deve 

ficar com 5 lados, dois dos quais intersetados. Não valorizar tremor ou rotação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA   

NOTA FINAL (máximo 30 pontos)  

Ponto de corte para o défice cognitivo  

Realizado de acordo com o nível de escolaridade 

Analfabetos ≤ 15 pontos 

Até 11 anos de escolaridade ≤ 22 pontos 

Escolaridade superior a 11 anos ≤ 27 pontos 
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3. Escala de Afetos Positivo e Negativo 

          Versão reduzida portuguesa (PANAS – VRP) da Positive and Negative  

Affect Schedule- PANAS (Watson, Clark, & Tellegen, 1988) 

 
Galinha, I. C., Pereira, C. R., & Esteves, F. (2014). Versão reduzida da escala portuguesa de afeto 

positivo e negativo – PANAS-VRP: Análise fatorial confirmatória e invariância temporal. 

Revista PSICOLOGIA, 2014, Vol. 28 (1), 2014, 53-65. 

 

Este questionário consiste num conjunto de sentimentos e emoções. Leia cada item e 

marque com uma cruz a resposta correta no espaço à frente de cada palavra. 

 Medida de Resposta Temporal: Geral - geralmente sente cada uma destas emoções, ou 

seja, como é que se sente em média). 

PANAS - VRP 

 1 
Nada ou muito 

ligeiramente 

2 
Um pouco 

3 
Moderadamente 

4 
Bastante 

5 
Extremamente 

Interessado (a)      

Nervoso (a)      

Entusiasmado (a)      

Amedrontado (a)      

Inspirado (a)      

Ativo (a)      

Assustado (a)      

Culpado (a)      

Determinado (a)      

Atormentado (a)      

 

 

4. Escala de Satisfação com a vida (SWLS)  

            Versão Portuguesa de Simões (1992) da Satisfaction With Life Scale 

(Diener et al, 1985) 

 
Simões, A. (1992). Ulterior validação de uma escala de Satisfação com a Vida (SWLS). Revista 

Pirtuguesa de Pedagogia, Ano XXVI, 2, 503-515. 

Esta escala compreende 5 frases com as quais poderá concordar ou discordar. Utilize 

a escala de 1 a 5 e marque com uma cruz (X) no quadro que melhor indica a sua resposta 
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 1 
Discordo 

Muito 

2 
Discordo 

um pouco 

3 
Nem concordo, 
Nem discordo 

4 
Concordo 
um pouco 

5  
Concordo 

muito 

1 – A minha vida parece-se, em 
quase tudo, com o que eu 
desejaria que fosse 

     

2 – As minhas condições de vida 
são muito Boas 

     

3 – Estou satisfeito (a) com a minha 
Vida  

     

4 - Até agora, tenho conseguido as 
coisas importantes da vida, que eu 
desejaria 

     

5 – Se eu pudesse recomeçar a 
minha vida, não mudaria quase 
nada 

     

 

5. Questionário de Força de Fé Religiosa de Santa Clara (QFFRSC) – Versão 

Reduzida 

Versão Portuguesa de Amado & Diniz (2008) do Santa Clara Strenght of 

Religious Faith Questionnaire (SCSRFQ) (Plante & Bocaccini, 1997) 

 

Responda, por favor, às seguintes frases sobre fé religiosa, utilizando uma escala que 

vai desde discordo totalmente a concordo totalmente. 

 

 1 
Discordo 

Totalmente 

2 
Discordo  

3 
Concordo 

4  
Concordo 

Totalmente 

1 – Eu rezo todos os dias     

2 – Vejo a minha fé como dando significado e 
objetivo à minha vida. 

    

3 – Considero-me ativo(a) na minha fé ou igreja.     

4 - Gosto de estar com outras pessoas que têm a 
minha fé. 

    

5 – A minha fé tem impacto em muitas das minhas 
decisões.  
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Código 6. Índice de Barthel (Mahoney & Barthel, 1965) 

Versão portuguesa adaptada por Araújo, et al (2007) 

 

Item Atividades Básicas da Vida Diária Cotação 
Alimentação Independente (capaz de usar qualquer instrumento. Come 

num tempo razoável) 
Necessita de ajuda (necessita de ajuda para cortar a carne, 
levar à boca, etc) 
Dependente  

10 
 

5 
 

0 
Vestir Independente (veste-se, despe-se e ajusta a roupa. Aperta os 

sapatos, etc) 
Necessita de ajuda (pelo menos ½ das tarefas, mas realiza-as 
num bom tempo) 
Dependente  

10 
 

5 
 

0 

Banho Independente (toma banho geral no duche ou banheira. Entra 
e sai do banho sem ajuda de terceiros) 
Dependente  

5 
 

0 

Higiene 
Corporal 

Independente (lava a face, mãos e dentes. Faz a barba) 
Dependente  

5 
0 

Uso de Casa 
de Banho 

Independente (usa-a sem ajuda, senta-se, levanta-se e arranja-
se sozinho) 
Necessita de ajuda (para manter o equilíbrio, limpar-se e 
ajustar a roupa) 
Dependente  

10 
 

5 
 

0 
Controlo 
Intestinal 

Independente (não apresenta episódios de incontinência e 
necessita de enemas ou microláx, faz sozinho) 
Incontinência ocasional (episódios ocasionais de incontinência 
e necessita de ajuda para enemas e microláx) 
Incontinência Fecal 

10 
 

5 
 

0 

Controlo 
Vesical 

Independente (não apresenta episódios de incontinência. Se 
necessita de sonda ou coletor, fá-lo sozinho) 
Incontinência ocasional (episódios ocasionais de incontinência 
e necessita de ajuda para o uso de sonda ou coletor) 
Incontinente ou algaliado 

10 
 

5 
 

0 

Subir escadas Independente (sobe e desce escadas. Pode usar um 
instrumento de apoio) 
Necessita de ajuda (necessita de ajuda física ou supervisão 
para subir/descer escadas) 
Dependente  

10 
 

5 
 

0 
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Transferência 
Cadeira/Cama 

Independente (não necessita de qualquer ajuda. Se usa a 
cadeira de rodas transfere-se sozinho) 
Necessita de ajuda (ajuda mínima e supervisão) 
Necessita de grande ajuda (é capaz de se sentar, mas necessita 
de muita ajuda para a transferência) 
Dependente  

15 
 

10 
5 
 

0 

Deambulação Independente (caminha pelo menos 50 metros sozinho ou com 
ajuda de andarilho, canadianas, etc.)) 
Necessita de ajuda (caminha 50 metros com ajuda ou 
supervisão) 
Independente com cadeira de rodas (anda pelo menos 50 
metros) 
Dependente  

15 
 

10 
 

5 
0 

TOTAL  

 
 

 

CLASSIFICAÇÃO 

0-20 - Dependência total;  

21-60 - Grave dependência;  

61-90 - Moderada dependência; 

 91-99 - Muito leve dependência  

 100 - Independência. 

 

 

 


