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Resumo 

O progresso das ciências da saúde e a melhoria das condições socioeconómicas e de nutrição, têm 

permitido um aumento progressivo da longevidade nas últimas décadas, tornando-se assim pertinente 

o estudo da perceção da qualidade de vida em populações envelhecidas, independentemente da 

localização geográfica ou da cultura onde se inserem. São objetivos do estudo: i) caracterizar, em 

termos sociodemográficos os idosos institucionalizados em Portugal e na Suiça; ii) avaliar a perceção 

da qualidade de vida dos idosos institucionalizados em Portugal e na Suiça; iii) analisar a relação entre 

as características sociodemográficas dos idosos e a qualidade de vida; iv) comparar a perceção da 

qualidade de vida entre idosos institucionalizados em Portugal e na Suíça. A amostra foi constituída 

por 140 idosos portugueses e 141 idosos suíços. Como instrumento de recolha de dados, foi utilizado 

um questionário, numa primeira parte com questões sociodemográficas e numa segunda parte com o 

instrumento WHOQOL-Bref, criado pela Organização Mundial de Saúde. A recolha de dados ocorreu 

em duas instituições do concelho de Vila Real, duas do concelho de Valpaços e três do concelho de 

Chaves, em Portugal; duas instituições em Lussy-sur-Morges e uma em Lonay, na Suíça. A idade dos 

inquiridos variou entre os 66 e 101 anos, com uma média de 85,3 anos, sendo 73,7% do sexo feminino 

e 64,1% viúvos. Relativamente ao recebimento de visitas, 93,2% dos idosos diz recebê-las, 

predominando a frequência semanal (40,2%). Quanto à avaliação das diferentes relações, 48,9% e 

56,3% foram avaliadas de boas no contexto familiar e com outros residentes, respetivamente, e de 

muito boas em relação aos funcionários (44,1%). Em relação às enfermidades, 62,1% diz possuí-las 

em média há 11,5 anos, sendo mais frequentes as doenças do sistema osteomuscular e do tecido 

conjuntivo (43,9%). Em relação ao contexto da institucionalização, os idosos encontram-se 

institucionalizados, em média, há 4,6 anos, sendo o residente (49,1%) responsável pela tomada da 

decisão da institucionalização. Como variáveis explicativas da qualidade de vida do idoso, foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas com a idade, habilitações literárias, grupo 

profissional, relacionamento com a família, com os outros residentes e com os funcionários, existência 

de doenças, responsável da tomada de decisão da institucionalização e motivos associados à 

institucionalização. Quando comparadas as dimensões da qualidade de vida do idoso por países, foram 

encontradas diferenças significativas no domínio geral, físico, psicológico e ambiental, tendo os idosos 

suíços valores significativamente superiores. Também encontramos diferenças significativas entre as 

10 instituições estudadas. Desta forma, demonstrou-se que a perceção da qualidade de vida é um 

produto das características sociodemográficas dos idosos, do contexto da institucionalização e das 

especificidades das instituições e países em análise.  

Palavras-Chave: Qualidade de vida; Idoso; Institucionalização, Portugal e Suíça. 
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Abstract 

The improvement of health sciences, socio-economic and nutrition conditions have allowed a gradual 

increase in longevity in last decades, making pertinent the perception study of quality of life amongst 

these aged populations, regardless the geographical location or culture they are in.  

The objectives of the study are: i) to characterize, in sociodemographic terms, the institutionalized 

elderly people in Portugal and Switzerland; ii) to evaluate the perception of the quality of life of the 

institutionalized elderly people in Portugal and Switzerland; iii) to analyze the relationship between 

the sociodemographic characteristics of the elderly and the quality of life; iv) to compare the 

perception of the quality of life among institutionalized elderly people in Portugal and Switzerland. 

The sample consists of 140 Portuguese and 141 Swiss elderly people. In order to collect a solid data 

base, a questionnaire has been used. The first part was made up of socio-demographic questions. The 

second part was the WHOQOL-Bref created by the World Health Organisation. The data collection 

occurred in institutions from the county of Vila Real, two from Valpaços, and other three from 

Chaves, in Portugal. In Switzerland, we worked with two institutions in Lussy-sur-Morges and another 

in Lonay.  The age of people involved in this study varies between 66 and 101 years old, with an 

average age of 85.3 years, being 73.7% of the group are female and 64.1% widowed. In their 

responses, 93.2% of participants said that they receive visits, predominating the frequency weekly 

visits (40.2%). Secondly, regarding the evaluation of the different types of relationships, 48.9% and 

56.3% were assessed as good in a family context and with other residents, respectively, and were 

considered to have good relationships with employees (44.1%). Furthermore, responses relating to 

diseases have shown that 62.1% of this population had them on average for 11.5 years, mainly having 

osteomuscular and connective tissue diseases (43.9%). Finally, the results of this survey show that 

these elderly people have been institutionalised for an average of 4.6 years, and the resident (49.1%) is 

responsible for taking the decision to go into a retirement home. Statistically, there were significant 

differences in age, instruction level, professional group, relationships with family, other residents and 

employees, existence of diseases, responsible decision-making in favour of institutionalisation and 

reasons associated with institutionalisation which explain the variation in the quality of life of elderly 

people. Furthermore, we also found significant differences among the 10 institutions studied when 

comparing quality of life by country, and more specifically in the physical, psychological and 

environmental fields, which show that the quality of life in Switzerland is significantly higher. As a 

conclusion, it has been demonstrated that quality of life is a product of the socio-demographic 

characteristics of the elderly, the context of institutionalisation and the specificities of the institutions 

and countries under analysis. 

Keywords: Quality of life; Elderly; Institutionalisation; Portugal; Switzerland. 
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Résumé 

Les progrès des sciences de la santé et l'amélioration des conditions socioéconomiques et de nutrition, 

ont permis une augmentation progressive de la longévité au cours des dernières décennies, rendant 

pertinente l'étude de la perception de la qualité de vie des populations âgées, indépendamment de la 

localisation géographique ou de la culture. Les objectifs de cette étude sont: i) caractériser, sur le plan 

sociodémographique, les personnes âgées institutionnalisées au Portugal et en Suisse; ii) évaluer la 

perception de la qualité de vie des personnes âgées institutionnalisées au Portugal et en Suisse; iii) 

analyser la relation entre les caractéristiques sociodémographiques des personnes âgées et la qualité de 

la vie; iv) comparer la perception de la qualité de vie des personnes âgées institutionnalisées au 

Portugal et en Suisse. L'échantillon comprenait 140 personnes âgées portugaises et 141 personnes 

âgées suisses. Afin de collecter des données, un questionnaire a été utilisé avec en première partie des 

questions sociodémographiques puis dans une deuxième partie avec l‟instrument WHOQOL-Bref, 

créé par l‟Organisation Mondiale de la Santé. La récolte des données a été prélevée dans deux 

établissements de la municipalité de Vila Real, deux à Valpaços et trois à Chaves au Portugal ; deux 

établissements à Lussy-sur-Morges et un à Lonay, en Suisse, entre le 07.02.18 et le 29.05.18. L‟âge 

des répondants se situe entre 66 et 101 ans, avec une moyenne de 85,3 ans, avec 73,7% des femmes et 

64,1% des veufs. Suivant leurs réponses, 93,2% des personnes âgées déclarent recevoir des visites, 

prédominant la fréquence hebdomadaire (40,2%). Les différentes relations que les personnes âgées 

entretiennent, ont été évaluées comme étant bonnes à 48,9% et 56,3% dans le contexte familial et avec 

les autres résidents respectivement, et de très bons rapports avec les employés (44,1%). Concernant la 

question relative aux maladies, 62,1% ont affirmé en avoir au moins une depuis 11.5 ans et 

prédominant maladies ostéomusculaires et conjonctives (43,9). Enfin, sur le sujet de 

l‟institutionnalisation, les personnes âgées ont été institutionnalisées en moyenne pendant 4,6 ans et le 

résident a été le principal responsable pour cette prise de décision (49,1%). Sur les variables 

explicatives de la qualité de vie des personnes âgées, il y avait des différences statistiquement 

significatives liées à l'âge, l'alphabétisation, le groupe professionnel, la relation avec la famille, les 

autres résidents et employés, l'existence de maladies ou bien encore la responsabilité dans la prise de 

décision et les raisons associées à l'institutionnalisation. En comparant ces dimensions de la qualité de 

vie des personnes âgées entre les 10 établissements étudiés, des différences significatives ont été 

constatées dans le domaine général, physique, psychologique et environnemental, ayant les personnes 

âgées suisses une ponctuation supérieure. Dans cette étude, nous avons démontré que la qualité de vie 

est un produit des caractéristiques sociodémographiques des personnes âgées, du contexte 

d‟institutionnalisation et des spécificités des institutions et des pays analysés.  

Mots clés: Qualité de vie; Personnes âgées; Institutionnalisation, Portugal; Suisse. 
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1. INTRODUÇÃO  

O fenómeno do envelhecimento demográfico é um fenómeno que está presente à escala 

mundial, desenvolvendo-se a ritmos distintos nos diferentes continentes. Na Europa, o 

envelhecimento das populações é também uma realidade que se tem vindo a agravar nas 

últimas décadas, sendo este considerado um importante problema devido à acentuada redução 

da população economicamente ativa.  

Tanto na Europa como no mundo, o envelhecimento da população é explicado pela 

diminuição das taxas de mortalidade e de natalidade, com pessoas a morrer cada vez mais 

tarde e havendo poucas crianças a nascer, o número de idosos dispara progressivamente. 

Outros fatores para tal fenómeno, prendem-se com o aumento da esperança média de vida, 

com a melhoria da saúde pública e das condições sociais, económicas e de nutrição.  

Segundo o relatório publicado pela Divisão de População das Nações Unidas (United Nations 

Population Division), World Population Ageing 2013, o envelhecimento da população está a 

progredir de forma rápida em vários países pioneiros no processo de transição demográfica, 

com um declínio da taxa de mortalidade e de natalidade. Esta tendência manter-se-á ao longo 

das próximas décadas e afetará provavelmente todo o mundo.  

… a proporção mundial de pessoas com 60 e mais anos de idade aumentou de 

9,2% em 1990 para 11,7% em 2013, e espera-se que continue a aumentar, 

podendo atingir 21,1% em 2050. Em valores absolutos, as projeções das Nações 

Unidas apontam para que o número de pessoas com 60 e mais anos de idade 

passe para mais do dobro, de 841 milhões de pessoas em 2013 para mais de 2 

mil milhões em 2050, e o número de pessoas com 80 e mais anos de idade 

poderá mais do que triplicar, atingindo os 392 milhões em 2050. (Instituto 

Nacional de Estatística [INE], 2015, p.2). 

Também em Portugal, este fenómeno está bem presente, verificando-se nas últimas décadas 

alterações bastante significativas na população que se relacionam diretamente não só com a 

diminuição das taxas de fecundidade como também com a diminuição das taxas de 

mortalidade, sendo Portugal considerado atualmente um dos países mais envelhecidos do 

mundo (Rosa, 2012).  

As alterações na composição etária da população residente em Portugal e para o 

conjunto da UE 28 são reveladoras do envelhecimento demográfico da última 

década. Neste contexto, Portugal apresenta no conjunto dos 28 Estados 

Membros: o 5º valor mais elevado do índice de envelhecimento; o 3º valor mais 

baixo do índice de renovação da população em idade ativa; o 3º maior aumento 

da idade mediana entre 2003 e 2013. (INE, 2015, p.1) 
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De igual modo, a Suíça tem vindo a sofrer importantes alterações na estrutura etária da sua 

população, tendo o aumento da população idosa sido constante e gradual ao longo do tempo. 

Segundo dados do site informativo swissinfo.ch, em 1860, existiam 12 pessoas de 20 a 64 

anos para uma pessoa com 65 anos ou mais, atualmente, essa proporção diminuiu 

abruptamente, existindo apenas 3,4 pessoas para uma pessoa com 65 anos ou mais. A 

expectativa de vida dos suíços está entre as mais altas do mundo e as estimativas da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), referem que os homens suíços detêm agora a maior 

expectativa de vida. As crianças do sexo masculino nascidas em 2015 devem viver, em 

média, 81,3 anos. Mas em todo o mundo, são as mulheres que apresentam maior expectativa 

de vida, tal como na Suíça, a expectativa de vida das mulheres (85,3 anos) é quatro anos 

superior à dos homens
1
. 

Sendo a população suíça uma das mais envelhecidas do planeta, esta fica apenas atrás da 

Alemanha, da Itália e do Japão, sendo que a idade média da população na Alemanha, em 

2015, era de 46,6 anos, no Japão 46,5 anos, na Itália 44,8 anos, e na Suíça a idade média era 

de 42,1 anos.  

Tratando-se de um assunto atual, que preocupa políticos, investigadores e a comunidade em 

geral, este estudo torna-se pertinente na medida em que um conhecimento mais aprofundado 

permitirá uma melhor adequação das respostas sociais no sentido de garantir uma intervenção 

mais ajustada que proporcione uma melhor qualidade de vida (QdV) das populações mais 

envelhecidas. 

No contexto das respostas sociais ao envelhecimento, a família continua a desempenhar um 

importante papel no apoio ao idoso e de modo particular aquando da perda da sua autonomia 

e independência. Contudo, as sociedades têm vindo a sofrer importantes alterações que se 

prendem com a disponibilidade das famílias para dar o apoio necessário aos idosos, de entre 

estas alterações, destaca-se a entrada das mulheres no mercado de trabalho, as alterações a 

nível da dinâmica familiar, as migrações e emigrações procurando melhores condições de 

vida, entre outros, sendo que, por vezes, a institucionalização surge como uma possibilidade.  

Partilhando da ideia de Dalsenter e Matos (2009), devido ao acentuado crescimento da 

população idosa no mundo, a institucionalização é uma alternativa iminente e em alguns 

casos, a única solução. 

                                                           
1 https://www.swissinfo.ch/ 

https://www.swissinfo.ch/
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Sendo este um assunto que se tem constituído como importante no meu percurso profissional, 

adquiriu maior significado com a possibilidade de desenvolver um estudo de matriz 

transcultural no sentido de conhecer a perceção sobre a QdV dos idosos institucionalizados 

em Portugal (Santa Casa da Misericórdia de Chaves, Vila Real e Valpaços) e na Suíça 

(“Domaine de la Gracieuse” em Lonay, “Les Lusiades” e “Les Preyades” em Lussy-sur-

Morges), tendo como objetivos: i) Caracterizar, em termos sociodemográficos, a amostra de 

idosos institucionalizados em Portugal (Santa Casa da Misericórdia de Chaves, Vila Real e 

Valpaços) e na Suíça (“Domaine de la Gracieuse” em Lonay, “Les Lusiades” e “Les 

Preyades” em Lussy-sur-Morges); ii) Avaliar a perceção da QdV (domínio geral, físico, 

psicológico, relações sociais e meio ambiente) dos idosos institucionalizados em Portugal 

(Santa Casa da Misericórdia de Chaves, Vila Real e Valpaços) e dos idosos 

institucionalizados na Suíça (“Domaine de la Gracieuse” em Lonay, “Les Lusiades” e “Les 

Preyades” em Lussy-sur-Morges); iii) Analisar a relação entre as características 

sociodemográficas dos idosos e a QdV (domínio geral, físico, psicológico, relações sociais e 

meio ambiente); iv) Comparar a perceção da QdV (domínio geral, físico, psicológico, relações 

sociais e meio ambiente) entre idosos institucionalizados em Portugal (Santa Casa da 

Misericórdia de Chaves, Vila Real e Valpaços) e idosos institucionalizados na Suíça 

(“Domaine de la Gracieuse” em Lonay e “Les Lusiades” e “Les Preyades” em Lussy-sur-

Morges). 

Para se atingir estes objetivos, foi utilizada uma abordagem quantitativa. A população desta 

investigação foram os idosos residentes nas instituições da Santa Casa da Misericórdia de 

Chaves, Vila Real e Valpaços (Portugal) e os idosos residentes nas instituições, “Domaine de 

la Gracieuse” em Lonay, “Les Lusiade” e “Les Preyades” em Lussy-sur-Morges (Suíça). 

O instrumento de recolha de dados utilizado foi um questionário que integrou variáveis 

sociodemográficas e o questionário de QdV da OMS, Word Health Organization Quality of 

life - Bref (WHOQOL-Bref). 

Estruturalmente, do trabalho consta: i) introdução, onde é feita uma abordagem teórica do 

tema, apresentando o problema de investigação e onde são delineados os objetivos deste 

estudo; ii) enquadramento teórico, onde é feita uma síntese dos assuntos principais que iram 

ser desenvolvidos e fundamentados aquando da elaboração deste trabalho; iii) descrição geral 

das instituições onde decorreu o estudo; iv) metodologia de investigação, constando do tipo de 

estudo a desenvolver, da população e amostra, identificação, operacionalização e 



Introdução 

 

4 

categorização de variáveis em estudo, questões de investigação, definição de hipóteses de 

investigação, instrumento e metodologia de recolha de dados, considerações éticas e a análise 

e tratamento dos dados; v) apresentação, análise e discussão dos resultados; vi) conclusões e 

sugestões para futuros estudos. Por fim, são apresentadas as referências bibliográficas 

utilizadas que sustentaram a revisão bibliográfica da temática em estudo e os apêndices. 
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

2.1. Conceito de idoso 

Certamente que, todos nós, temos uma ideia pré-concebida sobre quem é a pessoa idosa, ideia 

esta que é formada a partir da nossa observação, das nossas vivências, daquilo que herdamos 

pela nossa família e pela sociedade em geral. 

As ideias pré-concebidas levam-nos a categorizar os idosos e apoiam-se em generalizações 

discriminatórias, o primeiro obstáculo com que nos deparamos é o facto de pensarmos que os 

idosos são um grupo de pessoas homogéneas com as mesmas necessidades.  

Segundo Fontaine (2000), no século XIX, autores como Charcot, contribuíram amplamente 

para a expansão de uma imagem muito negativa do envelhecimento. Foram associados a esta 

temática qualificações como a decadência e a deterioração. No final da 2ª Guerra Mundial 

foram realizados vários trabalhos que, posteriormente, viriam a demonstrar que “o 

envelhecimento podia também ser fonte de inúmeras oportunidades para melhorar e conservar 

uma boa qualidade de vida” (Fontaine, 2000, p.15). 

Esta visão negativa da pessoa idosa, que se encontra ainda presente nos nossos dias, é uma 

visão estereotipada, caracterizando os idosos como incapazes, dependentes, maçadores, um 

peso para os mais novos e para a restante sociedade.   

Esta forma de ver as pessoas idosas tende a considerar que estas fazem parte de um grupo 

social homogéneo, que se reduz à sua idade cronológica, com várias necessidades e de 

evidente representação negativa, fazendo com que esta visão estereotipada da pessoa idosa 

faça com que as pessoas tenham medo de chegar à velhice (Berger & Mailloux-Poirier, 1995; 

Fonseca, 2005). 

Ser idoso, significa ter idade avançada, com muita idade, ou ser velho. Outros sinónimos 

também conhecidos são: antigo, senil, ancião, grisalho… Analisado cada um destes sinónimos 

é possível verificar que quase todos possuem uma conotação negativa, sendo estes restritivos, 

uma vez que referem apenas certas dimensões do envelhecimento, contribuindo, dessa forma, 

para manter os estereótipos, os mitos, as crenças, as ideias e preconceitos que, muitas vezes, 

não correspondem ao verdadeiro significado da palavra. 
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Para a OMS (2002), a definição é feita a partir da idade cronológica, considerando que idosos 

são os indivíduos com 60 anos ou mais, em países em desenvolvimento, o mesmo não se 

passa em países desenvolvidos, que é o caso de Portugal ou Suíça, pois são considerados 

idosos os indivíduos que têm 65 anos ou mais.  

Moniz (2003), faz-nos uma descrição de pessoa idosa, começando por definir “pessoa” como 

um ser que comporta diferentes dimensões (biológica, psicológica, sociológica, cultural e 

espiritual) e interage com o seu ambiente. Nesta interação, a conceção de pessoa idosa resulta 

da fixação de uma idade cronológica que tem vindo a perder algum sentido social, uma vez 

que a longevidade e a QdV destas pessoas se foram alterando. Daí que a conceção de pessoa 

idosa esteja também em profunda mudança. 

Zimerman (2000), referindo-se a este conceito, diz-nos que: 

Velho é aquele que tem diversas idades: a idade do seu corpo, da sua história 

genética, da sua parte psicológica, e da sua ligação com sua sociedade. É a 

mesma pessoa que sempre foi .... Sempre digo que o velho é um mais: tem mais 

experiência, mais vivência, mais anos de vida, mais perdas, sofre mais 

preconceitos e tem mais tempo disponível. (p.19)  

Berger e Mailloux-Poirier (1995), dizem-nos que a velhice é um processo inevitável e de 

complexa heterogeneidade, que engloba fatores fisiológicos, psicológicos e sociais 

característicos de cada indivíduo. Logo, o envelhecimento não se dá de igual forma para 

todos, havendo idosos que, independentemente da idade, parecem mais envelhecidos, outros 

parecem mais jovens e outros ainda que não sentem ter alguma utilidade.  

Devido aos avanços das ciências médicas, psicológicas e sociais e devido ao envelhecimento 

generalizado do mundo ocidental, este fenómeno tornou-se mais comum, passando a velhice a 

ser considerada mais um estádio da vida das pessoas, dando-se uma inversão da representação 

da velhice, sendo destruídos progressivamente os mitos e estereótipos de cariz negativo, 

dando lugar a uma imagem positiva e normal do envelhecimento (Fonseca, 2005).  

Analisando as várias opiniões dos autores aqui abordados, compreende-se que não existe 

ainda unanimidade na definição deste conceito. A definição de idoso abrange vários 

domínios, não devendo esta basear-se apenas na idade cronológica nem devendo ser este o 

único fator a considerar no envelhecimento, pois a idade cronológica pouco nos diz sobre os 

processos de envelhecimento, devendo ter-se em conta a existência de diversos fatores de 

ordem biológica, psicológica, fisiológica, fatores económicos, sociais, culturais, entre outros. 
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2.2. Processo de envelhecimento 

Carvalho (2012), referindo-se ao processo de envelhecimento, considera-o como uma das 

coisas mais certas da nossa vida, não sendo a velhice uma doença, mas sim a condição pela 

qual nos foi dada a vida, passando o indivíduo por várias fases, nomeadamente o crescimento, 

a maturidade e a senescência. 

O envelhecer e a eventual morte de cada um de nós são importantes para o 

ecossistema do nosso planeta, é um processo dinâmico que vai conduzir o 

organismo do nascimento à morte, distinguindo-se três fases contínuas: 

crescimento, maturidade e senescência. Este é um fenómeno biopsicossocial 

que atinge o homem e a sua existência em sociedade. (Carvalho 2012, p.65) 

O processo de envelhecimento é um processo inevitável e irreversível, pelo qual todo o ser 

vivo passa. É um processo natural em que o indivíduo vai sofrendo várias alterações ao longo 

do tempo a nível dos diferentes órgãos e sistemas através de um crescimento e 

desenvolvimento contínuo até terminar com a morte.  

Envelhecer é um facto da vida; só somos idosos uma vez. A experiência de 

envelhecer é única – um processo multifacetado, dependente de um amplo 

espectro de factores fisiológicos, sociais e psicológicos. Estes factores variam 

grandemente e não ocorrem ao mesmo tempo nem estão necessariamente 

relacionados com a idade cronológica de uma pessoa. Da mesma forma não 

ocorrem isoladamente e diferentes factores podem combinar-se, influenciando o 

futuro estado de saúde de uma pessoa idosa. (Squire, 2002 p.15) 

Partilhando da ideia do autor supracitado, na realidade o que se verifica, é que ninguém 

envelhece da mesma maneira nem ao mesmo ritmo, observando-se diferenças significativas 

de população para população e de indivíduo para indivíduo, devido ao facto do 

envelhecimento ser influenciado por vários fatores que podem retardar ou acelerar este 

processo, como por exemplo, a profissão, o meio social onde o indivíduo está inserido, estilos 

de vida, condutas ou atividades, fatores genéticos, estado nutricional, educação, acesso à 

saúde, entre outros.  

Outros autores, como Laganier, cit. por Berger e Mailloux-Poirier (1995), partilham da 

mesma opinião afirmando que os indivíduos de um mesmo grupo demográfico apresentam, 

muitas vezes, um caminhar variável no horário de envelhecimento, certos idosos podem 

mesmo conservar níveis de desempenho semelhantes aos de grupos mais jovens.  

O processo de envelhecimento, segundo Rocha (2007), é um processo biológico, progressivo, 

universal, irreversível, contínuo e natural que se inicia com o nascimento. O autor considera 
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que este processo se caracteriza pela diminuição das funções celulares e da capacidade 

funcional, referindo que é variável de indivíduo para indivíduo e que para entender o 

envelhecimento é necessário compreender de uma forma ampla os aspetos individuais e 

coletivos desde os fatores genéticos, biológicos, físicos, aos aspetos psicológicos, 

sociológicos, económicos, comportamentais, ambientais e sobretudo a pessoa. 

O envelhecimento é assim um processo diferencial (muito variável de indivíduo 

para indivíduo) que revela simultaneamente dados objectivos (degradações 

físicas, diminuição tendencial dos funcionamentos perceptivos e mnésicos, 

etc.), e também dados subjectivos que constituem de facto a representação que a 

pessoa faz do seu próprio envelhecimento. Tal significa que cada um de nós tem 

várias idades. (Fontaine, 2000 p.23) 

Quando falamos em envelhecimento é necessário fazer a distinção entre envelhecimento 

individual e envelhecimento coletivo, podendo o envelhecimento individual dividir-se em 

envelhecimento cronológico (relacionado com a idade) e biopsicológico (diferente de pessoa 

para pessoa - cada pessoa envelhece de forma diferente) e o envelhecimento coletivo que, por 

sua vez, se divide em envelhecimento demográfico (da população) e envelhecimento social 

(da sociedade).  

O envelhecimento individual é um processo progressivo e dinâmico que se caracteriza por 

modificações físicas e psicológicas, sendo este único em cada indivíduo, pois cada um passa 

por este processo de maneira diferente. No entanto, podem existir semelhanças como, por 

exemplo, perda de visão ou audição, menor capacidade de adaptação ao meio, maior 

predisposição para contrair doenças e perda de força física e capacidade mental (Rosa 2012; 

Teodósio 2012).  

Rosa (2012), quando se refere ao envelhecimento coletivo, mais especificamente ao 

envelhecimento demográfico, diz-nos que existem idades aceites consensualmente, a partir 

das quais, independentemente das particularidades de cada indivíduo, por exemplo da classe 

social, da idade, das qualificações e competências, das vivências anteriores, do estado de 

saúde etc…, todas as pessoas são classificadas em categorias fixas. Estas categorias etárias 

são usualmente referidas como as idades, jovem, ativa e idosa. Para a identificação das idades 

correspondentes a estas três categorias, em demografia, utilizam-se marcadores 

administrativos, correspondendo estes  

…às principais fases do ciclo de vida: até aos 15 anos, antes da entrada na idade 

em que é possível ser-se activo, os jovens; entre os 15 e os 64 anos, a idade 
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activa; com 65 e mais anos, ou seja, a partir da idade „normal‟ de reforma, os 

idosos, também referidos como „terceira idade‟. (Rosa, 2012, p.23) 

É também importante distinguir envelhecimento primário de envelhecimento secundário, pois 

esta distinção proporcionou progressos consideráveis em gerontologia, permitindo tratar com 

sucesso problemas que se consideravam inevitáveis, no entanto, nem sempre é fácil distinguir 

o envelhecimento primário do envelhecimento secundário, ou a senescência da doença.  

Carvalho (2012), diz-nos que o envelhecimento primário é influenciado por fatores genéticos, 

sendo por isso intrínseco ao organismo, explicando, assim, as variações de um indivíduo para 

outro, de uma raça para outra ou de uma família para outra. Por sua vez, o envelhecimento 

secundário está relacionado com o meio ambiente, sendo este causado pela interação do 

indivíduo com o ambiente como, por exemplo, traumatismos e as doenças adquiridas.  

A velocidade de declínio das funções fisiológicas é exponencial, isto é, a 

ocorrência de perdas funcionais é acelerada, com o aumento da idade ... há, 

portanto, um efeito cumulativo de alterações funcionais, com degeneração 

progressiva dos mecanismos que regulam as respostas celulares e orgânicas 

frente as agressões externas, levando ao desequilíbrio do organismo como um 

todo. (Carvalho, 2012, p.67) 

Na realidade, o que se verifica é que determinados problemas fisiológicos e certas doenças 

que acompanham o envelhecimento são, muitas vezes, confundidas com o processo de 

envelhecimento normal, sendo por isso necessário fazer a correta distinção entre 

envelhecimento primário e envelhecimento secundário (Berger & Mailloux-Poirier, 1995). 

Segundo os autores supracitados, o processo de envelhecimento normal refere-se ao 

envelhecimento primário, na medida em que as qualidades necessárias à vida e à 

sobrevivência modificam-se e são substituídas por outras, pelo que é importante identificar as 

diversas alterações anatomofuncionais que ocorrem ao longo do processo de envelhecimento.  

Com o decorrer do tempo surgem alterações morfológicas e funcionais que vão mudando 

gradualmente a aparência do indivíduo, fazendo estas alterações parte do processo natural de 

envelhecimento, assim, o indivíduo idoso tende a apresentar uma serie de particularidades 

decorrentes do processo de envelhecimento (Jacob Filho & Gorzoni, 2008). 

Seguidamente, e de forma muito sumária, serão apresentadas as principais alterações 

morfofuncionais descritas por estes autores, que se vão dando ao longo do processo de 

envelhecimento: 
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i) Envelhecimento celular: a membrana plasmática sofre alterações, particularmente, no que 

se refere ao aumento de ácidos gordos saturados, o que resulta numa alteração no transporte 

de iões e de nutrientes. Verifica-se uma diminuição de divisões celulares, devido a ligações 

cruzadas que se dão no ADN (Ácido Desoxirribonucleico), que torna o núcleo mais 

condensado dificultando o mecanismo de reparação, diminuindo, assim, a produção de RNA 

(Ácido Ribonucleico). No citoplasma, verifica-se a produção e aglomeração de um pigmento 

denominado lipofuscina, não se conhecendo ainda o efeito desse acúmulo. Verifica-se uma 

diminuição das mitocôndrias apresentando estas, um menor número de cristais. É também nas 

mitocôndrias que se formam os radicais livres, estes são moléculas provenientes do 

metabolismo celular, que reagem com outras moléculas da célula, formando assim 

substâncias indesejáveis, com o envelhecimento, verifica-se um acumular destas substâncias.   

Dá-se uma diminuição dos lisossomas e, consequentemente, um acúmulo de substâncias 

indesejáveis no citoplasma. Relativamente às substâncias intercelulares, verifica-se um 

aumento das fibras colágenas, sofrendo estas ligações cruzadas, consequentemente, as 

moléculas de colagénio alteram-se e perdem parte das suas propriedades, tornando os tecidos 

mais rígidos, por outro lado, a elasticidade das fibras elásticas altera-se afetando a função 

elástica dos tecidos; 

ii) Envelhecimento dos ossos: verifica-se perda de massa óssea devido ao mecanismo de 

destruição superar o mecanismo de formação óssea, surgindo desta forma minúsculos poros 

na parte compacta do osso, particularmente na diáfise. Nas epífises, ocorre perda de 

trabéculas ósseas, tornando os ossos menos resistentes;  

iii) Envelhecimento das cartilagens: nas cartilagens das articulações, verifica-se uma perda de 

condrócitos (células que recobrem as superfícies articulares dos ossos), alterações do 

colagénio, diminuição de moléculas de proteoglicanos e diminuição do teor de água, ficando 

assim a cartilagem das articulações mais endurecida, fragilizando-a, criando-se desta forma 

condições propícias para o desenvolvimento de processos degenerativos da cartilagem 

articular. O mesmo acontece com os discos intervertebrais, dando-se uma diminuição dos 

espaços intervertebrais;  

iv) Envelhecimento dos músculos: verifica-se a perda de células musculares e o aumento de 

tecido conjuntivo intercelular (atrofia muscular). A velocidade e a intensidade a que se dá este 

processo difere de músculo para músculo e de sexo para sexo, sendo que os músculos mais 
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utilizados serão menos afetados, verificando-se que no homem a perda é mais intensa do que 

na mulher. As células musculares de contração rápida (células de força), são as mais 

atingidas, o que explica a perda de força que ocorre nos idosos. É importante referir que este 

processo pode ser minimizado através da realização regular de exercícios; 

v) Envelhecimento do sistema nervoso: as alterações mais evidentes do sistema nervoso dão-

se no encéfalo, verificando-se uma perda de neurónios, algumas regiões perdem mais 

neurónios que outras, é o caso do córtex cerebral e do córtex do hipocampo que é responsável 

pela memória para factos recentes, explicando assim, a razão pela qual alguns idosos têm 

mais dificuldade para aprender factos novos e se lembram facilmente de factos antigos.  

No mesencéfalo dão-se perdas neuronais importantes, nomeadamente na substância negra, 

que tem como função controlar os núcleos da base do cérebro, sendo esta perda de neurónios 

responsável pelo aparecimento da doença de Parkinson. Verificam-se, também, perdas de 

neurónios no cerebelo e na espinal medula. A capacidade que o sistema nervoso tem em 

controlar a motricidade e a sensibilidade torna-se reduzida devido à perda de neurónios em 

todo o sistema nervoso e por conseguinte alterações no equilíbrio, na marcha e alterações 

cognitivas, sendo por isso importante a manutenção da atividade cerebral e física de uma 

forma regular com o objetivo destas alterações serem minimizadas; 

vi) Sistema circulatório: no coração verifica-se a perda de miócitos (células musculares) e nos 

espaços intersticiais aumenta o tecido conjuntivo, dá-se também o aumento de lipofuscina em 

muitos miócitos, as válvulas aglomeram tecido fibroso e endurecem gradualmente. A 

condução elétrica sofre alterações, particularmente o nodo sinoatrial que acumula tecido 

adiposo, fibras colágenas e elásticas. Estas alterações conduzem à perda das reservas 

funcionais do coração, podendo ocorrer insuficiência cardíaca. Este processo pode ser 

retardado através da prática regular de exercício físico. As artérias, nomeadamente a artéria 

aorta sofre alterações, com perda de células musculares lisas e acumulação de fibras 

colágenas. As fibras elásticas perdem elasticidade, tornando a parede da artéria mais fibrosa e 

menos elástica. O arco da aorta torna-se mais dilatado, acumulando cálcio. As artérias 

musculares, como as femorais, as carótidas, as coronárias entre outras sofrem um processo 

idêntico, ficando menos elásticas e mais endurecidas (arteriosclerose). Verifica-se uma 

diminuição da perfusão sanguínea aos órgãos. Ocorre também o aumento da resistência 

periférica o que pode ser prejudicial para o miocárdio, nomeadamente para o ventrículo 

esquerdo;  
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vii) Sistema respiratório: no tórax, as cartilagens costais acumulam cálcio e ficam menos 

flexíveis e mais endurecidas, os músculos respiratórios sofrem atrofia, o que dificulta a 

expansão torácica aquando da inspiração, dificultando, por sua vez, uma tosse eficaz e 

consequente eliminação se secreções. Verifica-se, ainda, uma redução da capacidade de 

retração elástica dos pulmões, contribuindo para uma deficiente oxigenação do sangue; 

viii) Sistema digestivo: dá-se uma diminuição da motilidade do trato gastrointestinal e da 

produção de secreções pelas glândulas do sistema digestivo, devido à perda de neurónios nos 

plexos mioentérico e submucoso. Na boca, ocorre geralmente a perda de dentes, a atrofia dos 

botões gustativos na língua e a redução da produção de saliva, sendo estes últimos, os fatores 

responsáveis pela perda de paladar. Pode ocorrer, também, refluxo de suco gástrico, devido à 

incapacidade do esfíncter gastroesofágico executar a sua função corretamente, provocando a 

sensação de ardor. No estômago, verifica-se a redução da produção de muco e de suco 

gástrico devido à atrofia das glândulas gástricas, que podem provocar gastrite atrófica. O 

fígado sofre alterações e a sua capacidade de metabolizar substâncias torna-se mais reduzida, 

redobrando os cuidados com a prescrição de medicamentos; 

ix) Sistema urinário: a massa renal diminui, devido à redução do número de glomérulos. Após 

os 40 anos verifica-se uma diminuição progressiva da velocidade de filtração glomerular. 

Com o envelhecimento surgem perda de proteínas na urina, falhas na reabsorção de glicose e 

de sódio e verifica-se ainda uma diminuição da capacidade de eliminação de fármacos devido 

a alterações na cápsula glomerular e ao espessamento das paredes dos túbulos renais. A 

musculatura da bexiga enfraquece, as fibras colagenas e elásticas alteram-se e dá-se a redução 

da capacidade da bexiga em se expandir e se contrair (perda de elasticidade). Devido ao 

enfraquecimento do esfíncter externo da uretra e dos restantes músculos envolvidos no 

processo da micção, pode ocorrer incontinência urinária e perdas de urina ocasionais 

especialmente ao tossir ou espirrar;  

x) Sistema genital masculino: com o envelhecimento dá-se uma diminuição da produção de 

testosterona que, por sua vez, provoca uma diminuição da produção de espermatozoides e 

uma diminuição da força muscular. A redução da produção de líquido prostático é também 

evidente, podendo surgir o aumento da próstata dificultando a passagem da urina. A ereção 

pode ser comprometida devido à parede dos vasos sanguíneos do pénis e os espaços do tecido 

eréctil sofrerem endurecimento devido à deposição de tecido fibroso. Estas alterações podem 

levar a alterações de humor e afetar psicologicamente o indivíduo;  
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xi) Sistema genital feminino: de igual forma, no sistema genital feminino ocorrem alterações 

significativas a nível hormonal, nomeadamente a diminuição da produção de estrogénios e de 

progesterona, por falência dos ovários, que por sua vez, leva a uma atrofia dos órgãos genitais 

e interrupção do ciclo menstrual (menopausa). O útero fica mais fibroso e a vagina menos 

elástica, dá-se uma diminuição da secreção das glândulas vestibulares, ficando desta forma a 

vagina menos lubrificada, o que dificulta o ato sexual. O pH da vagina altera-se ficando esta 

mais propicia a infeções; 

xii) Glândulas endócrinas: dá-se a atrofia, a diminuição do número de células e a deposição 

de tecido fibroso e adiposo em várias glândulas, contudo, não se verificam alterações 

significativas da sua função;  

xiii) Pele e tecido subcutâneo: a epiderme perde células, fica mais fina e aumenta a 

permeabilidade à penetração de substâncias. O número de melanócitos diminui, deixando a 

pele mais pálida, alem disso, estes, tendem a agrupar-se e formar placas castanhas 

pigmentadas. A derme sofre igualmente alterações, verificando-se uma perda de fibroblastos, 

fibras colágenas e elásticas, ficando esta também mais fina. A elastina sofre alterações 

reduzindo a elasticidade das fibras elásticas. A pele torna-se mais seca e menos oleosa devido 

à atrofia das glândulas sudoríparas e sebáceas, diminuindo desta forma a sua ação no 

mecanismo de regulação da temperatura. Dá-se a diminuição de pelos, exceto nas orelhas, 

sobrancelhas e nariz. Outo facto observado é a diminuição de bulbos ativos dos cabelos, 

provocando alopecia. Verifica-se, também, a perda de gordura nos adipócitos do tecido 

subcutâneo, sendo as alterações acima descritas as principais responsáveis pela formação de 

rugas.  

O envelhecimento patológico diz respeito ao envelhecimento secundário, surgindo com a 

idade, doenças e lesões patológicas de evolução prolongada, com tendência à cronicidade.  

A existência de lesões associadas às diferentes alterações normais, condicionam a capacidade 

de adaptação e a QdV da pessoa idosa, sendo estas as principais causas de morbilidade e 

mortalidade das pessoas idosas, que têm um papel determinante na esperança média de vida e 

acarretam grandes custos aos mais diversos níveis. No entanto, estas doenças podem ser 

retardadas ou minoradas, sendo algumas mesmo potencialmente reversíveis, assim, as 

medidas para a sua prevenção e controlo se constituam uma prioridade em saúde pública. 
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As doenças não transmissíveis e de evolução prolongada, fruto das suas 

características insidiosas, incapacitantes e tendentes para a cronicidade, tornam-

se as principais causas de morbilidade e mortalidade das pessoas idosas, com 

enormes custos individuais, familiares e sociais. Sabe-se, no entanto, que 

grande parte das complicações destas doenças, pode não apenas ser retardada no 

seu aparecimento, como minorada. (Direção-Geral da Saúde [DGS], 2006, p.11) 

Relativamente a Portugal, de entre as patologias crónicas que mais afetam as pessoas idosas, 

destaca-se as deficiências visuais e auditivas, os problemas de saúde oral e as doenças do 

sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo. Quanto à doença de Parkinson, a sua 

prevalência aumenta de 0,6% aos 65 anos, para 3,5% aos 85 e mais anos, sendo esta uma das 

doenças crónicas neurodegenerativas mais comuns na população idosa. Em relação às 

demências, a sua prevalência aumenta de 1% aos 65 anos, para 30% aos 85 anos de idade. 

Também a prevalência de acidente vascular cerebral (AVC) aumenta com a idade, passando 

de 3% aos 65 anos para 30% aos 85 e mais anos. Em Portugal, as principais causas de morte 

após os 64 anos, são as doenças do aparelho circulatório e os tumores malignos, sendo estes 

mais incidentes na população masculina, como também as doenças do aparelho respiratório e 

digestivo (DGS, 2006). 

Na Suíça, das pessoas com idades compreendidas entre 15 e 39 anos, 90% refere ter um 

estado de saúde bom ou muito bom, reduzindo-se essa proporção para 66% na população com 

mais de 69 anos. Uma percentagem considerável (36%) de pessoas com idades 

compreendidas entre os 65 e 79 dizem apresentar limitações para realizar atividades da vida 

diária (AVD‟s), aumentando para 53% no grupo etário de pessoas com 80 ou mais anos. 

À semelhança do que se passa em Portugal, na Suíça, as deficiências visuais e auditivas e as 

doenças osteoarticulares, são referidas como as patologias crónicas que mais afetam as 

pessoas idosas. Relativamente às causas de morte e morbilidade, as doenças do aparelho 

circulatório e os tumores malignos, são também a principal causa de morte da população 

idosa, sendo estas, de igual forma, mais incidentes na população masculina. Em terceiro lugar 

destacam-se as doenças do aparelho respiratório. Assim, estas três causas são as que mais 

concorrem para a mortalidade das pessoas idosas neste país. Também as demências se têm 

tornado cada vez mais frequentes entre os idosos, ocupando o quarto lugar entre as principais 

causas de morte, facto que tem sido relacionado com o crescente envelhecimento da 

população (Office Fédéral de la Statistique Suisse, 2018). 
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Como temos vindo a constatar, as alterações que se dão ao longo do processo de 

envelhecimento ocorrem a diversos níveis, têm efeitos cumulativos e um carácter progressivo 

e irreversível para todos os seres humanos, tornando-se assim fundamental o 

acompanhamento e encaminhamento para diferentes respostas sociais que permitam assegurar 

a autonomia e bem-estar do idoso. 

Em 2011, o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia (UE) determinaram o ano 

de 2012 como “Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre as Gerações” 

(AEEASG), através da Decisão nº 940/2011/UE, de 14 de setembro de 2011, 

comprometendo-se Portugal a desenvolver algumas iniciativas que estimulem o debate, o 

intercâmbio de boas práticas e a sensibilização da opinião pública para a mudança cultural. 

Promover o envelhecimento activo significa criar melhores oportunidades para 

que as mulheres e os homens mais velhos desempenhem o seu papel no 

mercado de trabalho, combater a pobreza, sobretudo das mulheres, e a exclusão 

social, encorajar o voluntariado e a participação activa na vida familiar e na 

sociedade, e incentivar o envelhecimento com dignidade. (Parlamento Europeu 

& Conselho da União Europeia, 2011, p.9) 

Já em 2005, a OMS tinha proposto uma política de desenvolvimento ativo, enfatizando que 

envelhecer bem, não é apenas responsabilidade do indivíduo, mas também responsabilidade 

das políticas públicas, das iniciativas sociais e de saúde ao longo do curso da vida. Assim, a 

OMS (2005), definiu envelhecimento ativo como a “otimização das oportunidades de saúde, 

participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as 

pessoas ficam mais velhas” (p.13). A criação dessa política parte do princípio de que, para se 

envelhecer de forma saudável, é essencial aumentar as oportunidades, para que os indivíduos 

possam optar por um estilo de vida mais adequado, que inclui mudanças de hábitos 

alimentares e atividade física regular que permitam o controlo da saúde física e psicológica. 

As transformações inerentes ao processo de envelhecimento deveriam ser consideradas pelo 

idoso, como mais uma etapa do ciclo da vida a ultrapassar de forma positiva e não como uma 

etapa pejorativa e pesada. Segundo a OMS (2005), o envelhecimento ativo assume uma 

importância relevante do ponto de vista social, sendo considerado como um “meio auxiliar”, 

que permite que o processo de envelhecimento seja menos penoso, tendo em vista aumentar a 

expectativa de uma vida saudável e uma melhoria da QdV das pessoas idosas, através da 

otimização das oportunidades para a saúde e participação ativa. 
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Segundo a mesma fonte, ser ativo diz respeito à participação da pessoa idosa na sociedade e 

não apenas à capacidade de estar fisicamente ativo ou de fazer parte da força de trabalho, pois 

as pessoas mais velhas podem continuar a participar ativamente em diversas áreas como, por 

exemplo, em questões culturais, espirituais, económicas, etc…  

Portanto, o envelhecimento ativo e saudável compreende um processo de otimização das 

oportunidades para a saúde, participação e segurança, para a melhoria da QdV aquando do 

envelhecimento dos indivíduos, assim como o desenvolvimento e manutenção da capacidade 

funcional, que contribui para o bem-estar das pessoas idosas, sendo a capacidade funcional o 

resultado da interação entre as capacidades físicas e mentais da pessoa com o meio (World 

Health Organization [WHO], 2015).  

2.3. Teorias do envelhecimento    

Muitas são as teorias que pretendem explicar o processo de envelhecimento, contudo, e como 

mencionado anteriormente, o processo de envelhecimento é fruto de variadíssimos fatores, 

assumindo por isso um carácter multidimensional. 

De seguida, no âmbito desta investigação, serão abordadas de forma geral as teorias 

biológicas e psicossociais do envelhecimento. 

2.3.1. Teorias biológicas do envelhecimento 

Segundo as teorias biológicas do envelhecimento, o ser humano passa por um processo 

irreversível e involuntário, que vai provocando alterações nas células e tecidos corporais, 

sendo estas ainda explicadas pelo resultado de interações do ser humano com o ambiente.  

Vários autores fazem referência às teorias biológicas do envelhecimento, que compreendem 

as teorias genéticas, radicais livres, ligação cruzada, imunológica, erro da síntese proteica, uso 

e desgaste e neuro-endócrina (Roach, 2003; Santana & Santos, 2006).  

Os defensores da teoria genética acreditam que o ser humano herda o programa genético que 

determina a expectativa da longevidade de vida, assim como se pode verificar em algumas 

famílias. Quer isto dizer que a senilidade será determinada pela herança genética, existindo 

uma programação para a divisão celular num determinado período de tempo e quanto mais 

longo é o ciclo de vida maior é o número de divisões celulares.   



Enquadramento Teórico 

17 

Berger e Mailloux-Poirier (1995), apoiam-se nesta teoria, afirmando que as mulheres, regra 

geral, vivem em média mais dois a sete anos que os homens, afirmando ainda que este facto 

não é exclusivo da raça humana, pois verifica-se também noutras raças, sendo a longevidade 

determinada pelo predomínio de uma maior quantidade de cromossomas X. 

Em nossa opinião, sendo o envelhecimento um processo bastante complexo e influenciado 

por diversos fatores, é difícil avaliar a carga genética dum indivíduo ou família, pois a ação do 

meio no indivíduo/família não se dá de forma igual, variando de pessoa para pessoa, durante o 

decorrer da sua vida, contudo, está comprovado que os componentes genéticos têm grande 

influência no envelhecimento. 

A teoria dos radicais livres refere que as células envelhecem devido aos danos acumulados 

aquando das reações químicas que ocorrem no interior das células e que produzem toxinas 

chamadas radicais livres. Assim, o envelhecimento dá-se devido ao consumo do oxigénio nas 

células e devido à oxidação de gordura, proteínas e carboidratos, dá-se a formação de 

compostos de oxigénio com eletrões altamente reativos. O envelhecimento celular causado 

pelo efeito dos radicais livres, provoca nas células diversos danos estruturais e 

consecutivamente mau funcionamento e morte celular (Roach, 2003; Santana & Santos, 

2006). “Os radicais livres são formados a partir da união de átomos covalentes quando 

eletrões de valência não pareados são liberados à medida que a ligação é rompida por alguma 

forma de energia como calor, luz ou radiação ionizante” (Roach, 2003, p.20).  

Os radicais livres podem gerar outros radicais livres, e o envelhecimento resulta 

do rompimento progressivo da função celular. Os efeitos cumulativos nas células 

podem interferir com a função corporal normal. Os contaminantes ambientais 

também aumentam a produção de radicais livres e interferem com a função das 

células. (Roach, 2003, p.20) 

Santana e Santos (2006), afirmam que “o envelhecimento pode ser provocado pela 

peroxidação dos lípidos não saturados, levando à formação de substâncias tóxicas, para as 

células, das quais não se podem libertar, denominadas lipofuscina, encontradas em toda a 

parte do organismo, principalmente nos neurónios e nas fibras musculares” (p.37).   

Os radicais livres dificultam a difusão de substâncias nutritivas, reduzindo a sua vitalidade. O 

ADN das células é afetado pelos radicais livres, provocando alterações intracelulares e 

originando deficiências fisiológicas (Santana & Santos, 2006). 

A teoria da ligação cruzada, refere que o envelhecimento se deve a uma diminuição na divisão 
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celular provocada por um agente de ligação cruzada que se prende ao filamento do ADN do 

material genético da célula, provocando alterações na funcionalidade do ADN. Devido a este 

acontecimento, ocorre a ligação cruzada e dão-se alterações no tecido colagenoso do corpo. 

Roach (2003), faz referência à importância do colagénio no nosso organismo, afirmando que 

este tem como função dar estrutura ao corpo e dar sustentação ao tecido, fornecendo 

resistência ao tecido conjuntivo, ao osso e cartilagem. O colagénio pode também ser 

encontrado no coração, pulmões, vasos sanguíneos e músculos. Segundo esta teoria, as 

alterações degenerativas dão-se devido à ligação cruzada, podendo estas reduzir a mobilidade 

e causar perda de elasticidade nesses órgãos, afetando a pele, as paredes de vasos sanguíneos, 

o sistema músculo-esquelético e olhos (opacidade das lentes oculares e o desenvolvimento de 

catarata).  

Relativamente ao sistema imunológico, este desempenha um papel importantíssimo para 

proteger o organismo contra uma grande variedade de doenças. Segundo esta teoria o 

envelhecimento resulta de uma diminuição da atividade do sistema imune. As células T, que 

fazem parte do sistema imunitário são especialmente importantes pois constituem cerca de 

80% dos linfócitos (células que atuam na imunidade) circulantes no sangue. As células T, têm 

origem no timo e produzem um tipo de imunidade chamada imunidade mediada por células, 

por sua vez esta imunidade tem como função defender o corpo contra alguns tipos de câncer e 

algumas viroses (Roach, 2003). “As células T trabalham destruindo diretamente as células 

estranhas, estimulando outras células que ajudam na imunidade, e pela iniciação de uma 

resposta imune rápida se houver nova invasão de certos antigénios (substâncias estranhas)” 

(Roach, 2003, p.21). 

Durante o processo de envelhecimento, o tecido da glândula timo altera-se e é substituído por 

tecido gorduroso, diminuindo a produção de células T, como consequência, o corpo tem 

dificuldade em lutar contra certos tipos de doenças. Outro tipo de imunidade também 

implicado na defesa do organismo é a imunidade humoral, em que o organismo produz um 

anticorpo específico que destrói um antigénio específico como, por exemplo, um determinado 

tipo de bactéria ou vírus, esta resposta imune denomina-se antigénio-anticorpo, diminuindo 

esta também com a idade.  

Com o passar dos anos os vários sistemas corporais debilitam-se e perdem a capacidade de 

desempenhar a sua função normal. Este acontecimento suporta uma outra teoria que se 

denomina teoria do uso e do desgaste. Segundo Roach (2003), o envelhecimento é a 
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consequência do uso normal do corpo e sistemas corporais. 

“A lesão cumulativa devido ao uso e abuso contínuo leva à morte dos tecidos, células, órgãos 

e do organismo. À medida que a energia adaptativa declina, ocorre o envelhecimento, e 

quando esta energia não está disponível o organismo morre” (Roach, 2003, p.21). 

A teoria do sistema neuro-endócrino defende que o envelhecimento é causado pela falência ou 

diminuição da função desempenhada pelo sistema neuro-endócrino, afetando desta forma os 

diferentes sistemas do organismo. O sistema endócrino funciona juntamente com o sistema 

nervoso e tem como objetivo manter a homeostase. A maior parte das funções neuro-

endócrinas parece diminuir com a idade, o envelhecimento é o resultado da diminuição da 

produção ou libertação de determinadas hormonas que, por sua vez, tem efeitos diretos sobre 

o envelhecimento, através de um ciclo de retroação negativa.  

As células com funções integradoras entre o organismo e o sistema nervoso vão entrando em 

falência progressiva e levam ao colapso do estado de homeostase do corpo, à senescência e à 

morte (Berger & Mailloux-Poirier, 1995; Santana & Santos, 2006). 

Segundo a teoria do erro na síntese proteica dão-se roturas a nível da cadeia do ADN e as 

mudanças de posição dos compostos químicos dessa cadeia, alteram o código genético. A 

célula produz proteínas anormais, que levam à deterioração orgânica e à morte celular, 

resultando daí o envelhecimento. Quando se dão roturas a nível da cadeia do ADN, ou 

mudanças de posição dos compostos químicos dessa cadeia, a informação genética é falseada, 

tendo por consequência um impedimento da célula em produzir proteínas essenciais à 

sobrevivência celular (Berger & Mailloux-Poirier, 1995). 

2.3.2. Teorias psicossociais do envelhecimento 

As teorias psicossociais do envelhecimento explicam o envelhecimento em termos da função 

cognitiva, como a inteligência, a memória, as emoções, a capacidade de enfrentamento e as 

alterações sociais. “O envelhecimento é visto como uma interacção entre a pessoa e a sua 

função mental e ambiente físico. Alguns exemplos de teorias psicossociais são a do 

desengajamento, da actividade e da continuidade” (Roach, 2003, p.21).  

A teoria do desengajamento tenta explicar o processo de envelhecimento e as modificações 

nas relações entre o indivíduo e a sociedade. Esta teoria propõe que o desengajamento seja 



Enquadramento Teórico 

 

20 

natural, pois o decréscimo nas interações sociais é inevitável ao processo de envelhecimento. 

O idoso tende a afastar-se da sociedade que o rodeia, isolando-se. Ao longo do 

envelhecimento há uma transição de papéis para os mais novos e estes assumem maiores 

responsabilidades e papéis de liderança. No entanto, há muitos idosos que permanecem ativos 

na sociedade. Os que se afastam parecem fazê-lo não por vontade própria, mas por falta de 

opção (Roach, 2003; Santana & Santos, 2006). 

A teoria da atividade afirma que a sociedade deve ter as mesmas expectativas em relação ao 

idoso que tem em relação aos adultos de meia-idade. As perdas trazidas com a idade devem 

ser substituídas por novos e diferentes papéis, por exemplo, as atividades de esforço físico 

devem ser substituídas por atividades de carácter intelectual. Assim como se constata com 

alguns idosos que, após a reforma, encontram motivação na sua vida e passam a desempenhar 

novas funções que até então não desempenhavam. As pessoas idosas, devem substituir os 

papéis sociais perdidos ao longo processo de envelhecimento por novos papéis, isto permitir-

lhe-á a conservação do autoconceito positivo e o desenvolvimento de atividades relacionadas 

com esses papéis sociais, sendo estes importantes para o bem-estar na velhice (Roach, 2003; 

Santana & Santos, 2006). 

O declínio das atividades físicas e mentais associado à velhice, é um fator 

determinante das doenças psicológicas e do retraimento social do idoso. O 

interesse em manter os mesmos níveis de atividade dos estágios anteriores da 

vida adulta contribui de forma significativa para um envelhecimento bem-

sucedido. (Santana & Santos, 2006, p.52) 

Para Berger e Mailloux-Poirier (1995), esta teoria obriga a sociedade a valorizar a idade da 

pessoa idosa e a facilitar a organização de novos papéis, contudo, estas autoras formalizam 

uma crítica a estas teorias, afirmando que nem a teoria da atividade nem a teoria do 

desengajamento explicam o fenómeno por si só, sendo por isso necessário avaliar o grau de 

satisfação de cada indivíduo. 

A teoria da continuidade ou de desenvolvimento do envelhecimento é assim chamada, porque 

lida com os padrões de desenvolvimento do indivíduo ao longo da vida. Esta teoria salienta 

que o sucesso do envelhecimento depende da capacidade que cada indivíduo tem para 

conservar e continuar os padrões de comportamento anteriores.  

O prognóstico da resposta ao envelhecimento é influenciado pela perseverança de estilo de 

vida e padrões de comportamento durante o envelhecimento. “Os mecanismos de 

enfrentamento e os padrões de comportamento que se mantém intactos permitem à pessoa 
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adaptar-se e ajustar-se ao envelhecimento com sucesso” (Roach, 2003, p.21).  

Segundo o autor, a personalidade e os padrões de comportamento básicos permanecem 

inalterados com o progresso do envelhecimento. Uma pessoa que foi afastada e socialmente 

isolada numa idade jovem, muito provavelmente, fará o mesmo quando idosa se as 

circunstâncias forem semelhantes. Os defensores desta teoria relacionam padrões de 

comportamento e enfrentamento do envelhecimento, com padrões semelhantes durante outras 

fases do ciclo vital.  

A teoria da continuidade foi elaborada conforme o modelo do desenvolvimento 

humano, enfocando o envelhecimento como parte integrante do ciclo de vida e 

não como um período final, separado das fases em que a pessoa idosa mantém 

seus hábitos de vida, suas preferências, experiências e compromissos adquiridos 

e elaborados durante a sua vida. As situações sociais, os hábitos e estilo de vida 

adquiridos determinam a sua adaptação. (Santana & Santos, 2006, p.60) 

Em conclusão, as teorias psicossociais reforçam a importância da pessoa se adaptar e ajustar 

ao envelhecimento com sucesso, preconizando a necessidade de manter o estilo de vida e 

padrões de comportamento anteriores a outras fases do ciclo da vida. 

2.4. Envelhecimento demográfico na Europa 

O envelhecimento da população é, sem dúvida, um dos acontecimentos atuais mais 

importantes em todo o mundo, principalmente nos países desenvolvidos. Na Europa, é 

também um grave problema que se instala progressivamente. Este fenómeno acontece 

principalmente devido a dois fatores principais: a queda das taxas de mortalidade e a queda 

acentuada das taxas de natalidade, originando um predomínio do número de pessoas idosas 

em relação à população economicamente ativa.  

Segundo Osório e Pinto (2007), o aumento demográfico das pessoas idosas é uma das 

transformações sociais mais importantes que ocorreram nos últimos cinquenta anos. O autor 

refere que o aumento deste grupo social acarreta implicações aos mais diversos níveis, 

nomeadamente a nível familiar, social, económico e político, e que o aumento progressivo da 

população idosa está relacionado com o aumento da esperança média de vida, com o declínio 

da mortalidade, com a melhoria da saúde pública e das condições sociais e de nutrição, 

colaborando, assim, para a transformação da estrutura demográfica da população. 
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 Simões (2006), referindo-se ao aumento progressivo da população idosa na Europa, afirma 

que este fenómeno é causado pelo aumento da esperança média de vida e pela diminuição da 

taxa de natalidade. Partilhando da sua opinião, correto será afirmar, que estes dois fatores 

estão bem presentes na população europeia, sendo que, paralelemente à queda acentuada da 

natalidade verificada nas últimas décadas, constatou-se também que o aumento da esperança 

de vida à nascença
2
 tem sido constante. Segundo dados da PORDATA (2018), em 1960, 

Portugal apresentava uma esperança de vida à nascença de 64,0 anos e a Suíça de 71,4 anos, 

tendo este aumento sido constante não apenas nestes países, mas também nos restantes países 

da Europa.   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esperança de vida à nascença na Europa (2016)  

Fonte: PORDATA - https://www.pordata.pt/DB/Europa/Ambiente+de+Consulta/Gr%C3%A1fico  

 

                                                           
2 Esperança de vida à nascença - “número médio de anos que uma pessoa à nascença pode esperar viver, mantendo-se as 

taxas de mortalidade por idades observadas no momento de referência” (PORDATA, 2018).  

https://www.pordata.pt/DB/Europa/Ambiente+de+Consulta/Gr%C3%A1fico
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Em 2016, como se pode verificar na Figura 1, dos países com maior esperança de vida à 

nascença destaca-se a Suíça, com 83.7 anos, seguindo-se a Espanha, com 83.5 anos, a Itália, 

com 83.4 anos, a França, o Chipre e o Luxemburgo, com 82.7 anos, respetivamente. Portugal 

apresentava também, nesta data, uma esperança de vida à nascença considerável de 81.3 anos. 

Com menor esperança de vida à nascença destaca-se a Roménia, com 75,3 anos, seguindo-se 

a Lituânia, a Letónia e a Bulgária, com uma esperança de vida à nascença de 74.9 anos, 

respetivamente, em 2016 (PORDATA, 2018). 

Em nossa opinião, tão importante quanto o aumento da esperança de vida à nascença, é a 

diminuição da taxa de fecundidade
3
 e a consequente diminuição da renovação da população. 

O número de nascimentos por mulher em idade fértil deixou de ser suficiente para garantir a 

renovação de gerações. A participação da mulher no emprego, o aumento do nível de 

instrução e o aumento da idade média da mulher para o nascimento do primeiro filho, 

constituem um conjunto de determinantes que permitiram que a taxa de fecundidade esteja 

abaixo do valor de reposição da população (PORDATA, 2018). Assim sendo, estão reunidos 

os principais fatores que levam a uma queda acentuada das taxas de natalidade.  

 

Figura 2. Taxa bruta de natalidade Europa (1960-2016) 

Fonte: PORDATA - https://www.pordata.pt/Europa/Taxa+bruta+de+natalidade-1605 

                                                           
3 Taxa de fecundidade - “número de nascimentos por cada 1000 mulheres em idade fértil, ou seja, entre os 15 e os 49 anos de 

idade. A taxa de fecundidade pode ser calculada para diversas idades (PORDATA, 2018).   
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Como se pode observar na Figura 2, na Europa verificou-se uma diminuição importante da 

taxa bruta de natalidade
4
 entre 1960 e 2016, destacando-se a Itália como o país da Europa com 

a taxa de natalidade mais baixa, passando de 18,1‰, em 1960, para apenas de 7,8‰, em 

2016. Também em Portugal se constata este registo que, em 1960 era de 24,1‰, passando 

para 8,4‰, em 2016, sendo o país da Europa com o segundo valor mais baixo relativo a este 

indicador demográfico. A Irlanda destaca-se também, por ser o país da Europa que apresenta 

a taxa bruta de natalidade mais elevada, no entanto, sofreu, de igual forma, uma diminuição 

considerável da taxa de natalidade que em 1960 era de 21,5‰, caíndo para 13,4‰, em 2016 

(PORDATA, 2018). 

Segundo a mesma fonte, também a Suíça, seguindo as tendências demográficas da Europa 

não foi exceção, sendo que, em 1960, apresentava uma taxa de natalidade de 17.7‰, 

diminuindo para 10.5‰, em 2016. 

Outro indicador demográfico que demonstra de uma forma clara o envelhecimento da 

população europeia é o índice de envelhecimento. 

 

Figura 3. Índice de envelhecimento na Europa (1960-2016) 

Fonte: PORDATA - https://www.pordata.pt/Europa/Índice+de+envelhecimento-1609 

                                                           
4 Taxa bruta de natalidade – “Número de nados-vivos ocorrido durante um determinado período de tempo, normalmente um 

ano civil, referido à população média desse período” (PORDATA, 2018). 

https://www.pordata.pt/Europa/Índice+de+envelhecimento-1609
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Analisando a Figura 3, onde está representado o índice de envelhecimento
5
 na Europa entre 

1960 e 2016, compreende-se que a Itália é o país com o índice de envelhecimento mais 

elevado, tendo passado de 37,6%, em 1960, para 163,4%, em 2016, seguindo-se a Alemanha 

que passou de 50,8%, em 1960, para 158,7%, em 2016.  

Neste período, compreende-se também que Portugal é o terceiro país com um índice de 

envelhecimento mais elevado, tendo passado de 27%, em 1960, para 148,7%, em 2016, e que 

a Irlanda, mesmo sendo o país da Europa com menor índice de envelhecimento, quase 

duplicou nesse período, passando de 36%, para 63,1%, respetivamente (PORDATA, 2018). 

Segundo a mesma fonte, o índice de envelhecimento na Suíça aumentou consideravelmente 

entre estas datas, passando de 42,6%, em 1960, para 121,1%, em 2016.  

Com um índice de envelhecimento a aumentar gradualmente ao longo dos anos, verifica-se 

um aumento significativo de pessoas com mais de 65 anos, provocando alterações 

consideráveis na composição etária da população, traduzindo-se num aumento demográfico 

das pessoas idosas e, por conseguinte, num envelhecimento da população a nível europeu. 

 

Figura 4. Pirâmide etária da população na Europa, 2017 

Fonte: https://www.populationpyramid.net/pt/europa/2017/ 

                                                           
5 Índice de envelhecimento “Número de pessoas com 65 e mais anos por cada 100 pessoas menores de 15 anos. Um valor 

inferior a 100 significa que há menos idosos do que jovens” (PORDATA, 2018). 
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As alterações anteriormente descritas (queda das taxas de mortalidade e natalidade, 

diminuição da fecundidade, aumento da esperança de vida, melhoria da saúde pública e das 

condições sociais e de nutrição) levaram a modificações profundas da estrutura da população 

europeia ao longo dos anos e, por conseguinte, da pirâmide etária (Figura 4), verificando-se 

uma diminuição da população em idade ativa e a tendência para um envelhecimento global, 

evidenciando o envelhecimento demográfico da população, particularmente do sexo feminino.  

2.5. Envelhecimento demográfico em Portugal e distrito de Vila Real 

Também em Portugal, a estrutura da população tem sofrido alterações significativas, 

verificando-se uma abrupta diminuição da taxa de natalidade entre 1960 e 2016. Observa-se 

que o número de nascimentos por 1 000 habitantes tem vindo a diminuir progressivamente ao 

longo dos anos, passando de 24,1‰, em 1960, para 8,4‰ no ano de 2016, significando que, 

nos últimos 56 anos, houve uma diminuição acentuada da população mais jovem. 

Inversamente à queda de natalidade verificou-se um aumento considerável da esperança 

média de vida à nascença em ambos os sexos, passando de 64,0 anos em 1960 para 81,3 anos 

em 2016 (PORDATA, 2017), contribuindo para um aumento da longevidade, o que, por sua 

vez, conduz ao envelhecimento demográfico da sociedade portuguesa.  

Segundo Ribeiro e Paúl (2011), o processo do envelhecimento demográfico é entendido por 

um novo modelo teórico denominado de “transição demográfica”, modelo explicado pela 

passagem de uma natalidade e mortalidade elevados, para um modelo em que tanto a 

natalidade como a mortalidade possuem valores reduzidos. Por outro lado, a emigração da 

população muito jovem favorece esta transição, fenómeno que se tem verificado em Portugal 

nos últimos anos, tendo passado a taxa bruta de emigração de 1.1, em 1998, para 3.9, em 2015 

(PORDATA, 2017). Como consta da Figura 5, é evidente a diminuição da taxa de natalidade 

e o aumento da esperança de vida à nascença como também o aumento do índice de 

envelhecimento ao longo dos anos. 
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Figura 5. Taxa bruta de natalidade em Portugal (1960-2016); Esperança de vida à nascença total e por sexo em  

Portugal (1960-2016); Índice de envelhecimento em Portugal (1960-2016) 

Fonte: Adaptado de PORDATA - http://www.pordata.pt/DB/Europa/Ambiente+de+Consulta/Tabela 

O aumento gradual da esperança de vida à nascença está bem explícito na Figura 5, ao 

verificar-se que, no ano de 1960, o sexo feminino tinha uma esperança de vida à nascença de 

66,7 anos e de 61,1 anos para o sexo masculino, aumentando gradualmente ao longo dos anos. 

Em 2010, a esperança de vida à nascença era já de 83,2 anos para as mulheres e de 76,8 anos 

para os homens, e em 2016 de 84,3 anos para as mulheres e de 78,1 anos para os homens, 

constatando-se que, em Portugal, os homens vivem em média menos anos do que as 

mulheres. Relativamente ao índice de envelhecimento, verificamos que, em Portugal, nos 

últimos 56 anos, este indicador quintuplicou, sendo que em 1960 se situava em 27%, vindo 

este valor a subir gradualmente ao longo dos anos, sendo de 148,7%, em 2016.  

Paralelamente ao aumento do índice de envelhecimento, verifica-se que o índice de 

longevidade
6
 tem vindo a subir progressivamente e que quase duplicou entre 1960 e 2016, 

passando de 14,5% para 28,9%, respetivamente, demonstrando um envelhecimento gradual e 

constante da população idosa.  

Efetivamente, a população idosa tem aumentado e a sua dimensão é cada vez mais relevante 

na estrutura da sociedade portuguesa. Dados do Censos de 2011 revelam que, em Portugal, há 

1 572 329 jovens e 2 010 064 idosos. De acordo com as projeções do INE, no cenário central, 

em 2060, residirão em Portugal 271 idosos por cada 100 jovens, mais do dobro do valor 

projetado para 2009 (116 idosos por cada 100 jovens) e a esperança média de vida à nascença 

                                                           
6
 Índice de longevidade - “número de pessoas com 80 e mais anos por cada 100 pessoas com 65 e mais anos. Quanto mais 

alto é o índice, mais envelhecida é a população idosa” (PORDATA, 2017).  

http://www.pordata.pt/DB/Europa/Ambiente+de+Consulta/Tabela
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será de 79,2 anos, tendência que se prevê agravar nos próximos anos e que se traduz em novas 

e mais exigentes necessidades em matéria de saúde (INE, 2012). 

Em consequência do aumento progressivo da população idosa (65 e mais anos de idade), a 

população jovem (0 a 14 anos idade) tem diminuído, assim como a população em idade ativa 

(15 a 64 anos de idade), como se pode observar na Figura 6. Entre 1970 e 2014, a proporção 

da população jovem diminuiu 14 pontos percentuais (p.p.), passando de 28,5% do total da 

população em 1970 para 14,4% em 2014. Por sua vez, o peso relativo da população idosa 

aumentou 11 p.p., passando de 9,7% em 1970 para 20,3% em 2014. A população em idade 

ativa aumentou 3 p.p. entre estes anos: 61,9% em 1970 e 65,3% em 2014 (INE, 2015).  

Pela primeira vez em Portugal, em 2000, o número de idosos ultrapassou o número de jovens, 

e o índice de envelhecimento atingiu os 141 idosos por cada 100 jovens em 2014 (INE, 2015). 

Figura 6. População residente em Portugal segundo o Censos: total e por grandes grupos etários (1971-2016) 

Fonte: PORDATA - http://www.pordata.pt/DB/Portugal/Ambiente+de+Consulta/Tabela 

Analisando a Figura 6, observa-se um aumento da população total, que entre 1971 e 2016 

passou dos 8 643 756 indivíduos para 10 325 452, respetivamente, verificando-se que a 

população jovem (0-14 anos) diminuiu consideravelmente, contando com 2 464 665 

indivíduos em 1971 e apenas 1 451 624 indivíduos em 2016, entre os 15 e os 64 anos existiam 

5 343 034 indivíduos em 1971 e 6 715 096 em 2016, contudo, mais uma vez se verifica um 

aumento significativo da população idosa que, em 1971, contava apenas com 836 058 

indivíduos, vindo este número a aumentar gradualmente, perfazendo no ano de 2016 um total 

de 2 158 732 indivíduos com mais de 65 anos.  
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Segundo dados do INE (2017), o agravamento do envelhecimento demográfico, em Portugal, 

irá manter-se e só tenderá a estabilizar daqui a cerca de 40 anos. Portugal irá continuar a 

perder população, dos atuais 10,3 para 7,5 milhões de pessoas, ficando abaixo do limiar de 10 

milhões em 2031, e o número de jovens irá continuar a diminuir e passará de 1,5 para 0,9 

milhões. Por sua vez, o número de idosos continuará a aumentar, passando de 2,1 para 2,8 

milhões e o índice de envelhecimento mais do que duplicará, e passará de 147 para 317 

idosos, por cada 100 jovens, em 2080. Segundo a mesma fonte, o índice de envelhecimento só 

tenderá a estabilizar na proximidade de 2060 e a população em idade ativa diminuirá de 6,7 

para 3,8 milhões de pessoas. 

Figura 7. Pirâmide etária, Portugal, 2013 (estimativas), 2035 e 2060 (projeções, cenário central) 

Fonte: INE - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE 

De acordo com dados do INE (2017): 

O índice de sustentabilidade (quociente entre o número de pessoas com idades 

entre 15 e 64 anos e o número de pessoas com 65 e mais anos) poderá diminuir 

de forma acentuada, face ao decréscimo da população em idade ativa, a par do 

aumento da população idosa. Este índice passará de 315 para 137 pessoas em 

idade ativa, por cada 100 idosos, entre 2015 e 2080. (p.1) 

A pirâmide etária, apresentada na Figura 7, demonstra que a população com menos de 15 

anos residente em Portugal irá diminuir até 2060. Esta tendência de decréscimo deste grupo 

etário está presente em todos os cenários de projeção, sendo possível atingir, em 2060, 1 165 

milhares no cenário alto (13% do total da população), 993 milhares no cenário central (12%) e 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE
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588 milhares no cenário baixo (9%) (INE, 2014). As diferenças na evolução deste grupo 

etário estão relacionadas com a influência dos saldos migratórios e dos níveis de fecundidade.  

Não sendo o distrito de Vila Real uma exceção, este acompanha o quadro demográfico 

nacional. Serão de seguida analisados os concelhos de Vila Real, Chaves e Valpaços, 

localidades onde decorreu o estudo.  

A taxa bruta de natalidade, tanto no concelho de Vila Real como de Chaves e Valpaços, tem 

vindo a diminuir progressivamente ao longo dos anos. Desde 1981 até 2016, observa-se que o 

número de nascimentos caiu abruptamente (Figura 8). 

Figura 8. Taxa bruta de natalidade em Chaves, Valpaços e Vila Real (1981-2016) 

Fonte: PORDATA - https://www.pordata.pt/DB/Municipios/Ambiente+de+Consulta/Tabela 

Enquanto, em 1981, a taxa bruta de natalidade no concelho de Vila Real era de 17,1‰, esta 

foi diminuindo ao longo dos anos, apresentando um valor de apenas 7,7‰, em 2016. Também 

no concelho de Chaves se constata que houve uma diminuição da taxa bruta de natalidade, 

passando de 15,7‰, em 1981, para 5,7‰, em 2016. De igual forma, esta taxa também 

diminuiu no concelho de Valpaços, passando entre estas datas de 14,8‰ para 5,8‰, 

respetivamente, valores indicativos de que houve uma diminuição acentuada da camada mais 

jovem da população durante este período de tempo, o que contribuiu sem dúvida para que o 

índice de envelhecimento tivesse aumentado. 

 

Figura 9. Índice de envelhecimento em Chaves, Valpaços e Vila Real segundo o Censos (1960-2011) 

Fonte: PORDATA - https://www.pordata.pt/DB/Municipios/Ambiente+de+Consulta/Tabela 

https://www.pordata.pt/DB/Municipios/Ambiente+de+Consulta/Tabela
https://www.pordata.pt/DB/Municipios/Ambiente+de+Consulta/Tabela


Enquadramento Teórico 

31 

Analisando a Figura 9 (PORDATA, 2017), verificamos que o índice de envelhecimento, nos 

concelhos de Vila Real, Chaves e Valpaços, não contraria as tendências nacionais, vindo este 

a subir gradualmente ao longo dos anos, tendo passado de 20,4%, no ano de 1960, para 

121,1% no ano de 2011, em Vila Real.  

De igual forma se verificou um aumento do índice de envelhecimento no concelho de Chaves 

e Valpaços, aumentando este, entre estas datas, de 17,8% para 200,7% no concelho de Chaves 

e de 17,9% para 313,3% no concelho de Valpaços. 

No entanto, é importante referir que o índice de envelhecimento apresentado no último censos 

de 2011, no concelho de Vila Real é superior ao da região norte - 113,3%, mas inferior ao 

índice de envelhecimento de Portugal continental - 130,6%. 

Relativamente ao índice de longevidade, este indicador no concelho de Vila Real desceu 

ligeiramente entre o ano de 1960 e o ano de 1981, sendo de 36,1% e de 31,8%, 

respetivamente. Após 1981, o índice de longevidade não parou de crescer até 2011, 

apresentando um valor de 47,8%, comprovando mais uma vez o envelhecimento progressivo 

da população do concelho de Vila Real. No concelho de Chaves e Valpaços, o cenário foi 

idêntico. Entre estas datas o índice de longevidade no concelho de Chaves subiu de 32,7% 

para 49,6% e no concelho de Valpaços de 33,7% para 51,0% (PORDATA, 2017).  

Segundo a mesma fonte, relativamente à população residente no concelho de Vila Real, entre 

2001 e 2016 verificou-se um ligeiro aumento da população, passando de 50 055 indivíduos 

para 50 224 indivíduos. Seguindo a mesma tendência que Portugal Continental, verificou-se 

que a população jovem (0-14 anos), diminuiu também neste concelho, contando com 8 221 

indivíduos em 2001, decrescendo este número para 6 700 indivíduos, em 2016. Entre os 15 e 

os 64 anos existiam 34 052 indivíduos em 2001 e 33 634 indivíduos, em 2016. No que se 

refere à população idosa, verifica-se, de igual forma, um aumento significativo desta 

população que, em 2001, contava apenas com 7 783 indivíduos, vindo este número a 

aumentar ao longo dos anos, contando em 2016 um total de 9 891 indivíduos com mais de 65 

anos.  

No concelho de Chaves, entre o ano de 2001 e o ano de 2016 verificou-se um decréscimo da 

população, passando de 43 563 indivíduos para 39 910 indivíduos. A população jovem (0-14 

anos) contava com 6 284 indivíduos em 2011, decrescendo para 4 332 indivíduos em 2016. 

Entre os 15 e os 64 anos existiam 28 569 indivíduos em 2001, decrescendo este número para 
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25 101 em 2016. No que se refere à população idosa, verificou-se um aumento significativo 

desta população que, em 2001, contava com 8 711 indivíduos, vindo este número a aumentar 

ao longo dos anos, perfazendo, em 2016, um total de 10 478 indivíduos com mais de 65 anos 

(PORDATA, 2017). 

O concelho de Valpaços, em 2001, apresentava uma população total de 19 415 indivíduos, a 

população jovem (0-14 anos) era de 2 642 indivíduos, entre os 15 e os 64 anos existiam 11 

868 indivíduos e a população com mais de 65 anos era de 4 905 indivíduos. À luz das 

alterações demográficas que se evidenciaram no concelho de Chaves, no concelho de 

Valpaços, entre o ano de 2001 e o ano de 2016, verificou-se também um decréscimo da 

população, passando de 19 415 indivíduos para 15 478 indivíduos. A população jovem (0-14 

anos) diminuiu em mais de 50% neste concelho, entre estas datas, decrescendo abruptamente 

para 1 403 indivíduos em 2016. No que se refere à população idosa, o número de pessoas com 

mais de 65 anos aumentou também entre estas datas, contando com 5 304 indivíduos com 

mais de 65 anos em 2016 (PORDATA, 2017).  

 

Figura 10. Pirâmides etárias da população do concelho de Vila Real, Chaves e Valpaços, 2016 

Fonte: PORDATA, 2017.  

Relativamente às pirâmides etárias acima representadas (Figura 10), é evidente a constatação 

do envelhecimento demográfico nestes três concelhos, à semelhança do que se passa em 

Portugal. 
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Acentuando-se um desequilíbrio demográfico, estas pirâmides apresentam em comum um 

estreitamento da base em resultado da diminuição da natalidade, o que, por sua vez, leva à 

diminuição da população jovem, a um aumento do peso da população adulta e a um aumento 

dos idosos acima dos 65 anos, destacando-se os idosos com 85 ou mais anos, especialmente 

do sexo feminino. O alargamento que se constata no topo resulta do aumento da esperança 

média de vida e do índice de envelhecimento. Estas pirâmides etárias são típicas de situações 

de duplo envelhecimento (diminuição da base e o alargamento do seu topo). Esta constatação 

é valida não só para estes três concelhos, mas também para a região norte e para o país, no 

entanto, é possível verificar que a população idosa é mais envelhecida nos concelhos de 

Valpaços e Chaves, destacando-se os idosos com 85 e mais anos.   

2.6. Envelhecimento demográfico na Suíça e Cantão de Vaud  

À luz do progressivo envelhecimento demográfico verificado na Europa e em Portugal, 

também a Suíça tem sofrido alterações significativas na estrutura etária da população, estando 

a população idosa a aumentar a um ritmo sem precedentes. 

Analisando a Figura 11, verifica-se que a diminuição do número de nascimentos foi constante 

na Suíça entre 1960 e 2016 e que, inversamente, a esperança média de vida à nascença em 

ambos os sexos tem aumentado ao longo dos anos, indicando um aumento da longevidade, o 

que conduz ao envelhecimento demográfico da sociedade desta população. 

 

Figura 11. Taxa bruta de natalidade na Suíça (1960-2016); Esperança de vida à nascença total e por sexo na  

Suíça (1960-2016); Índice de Envelhecimento na Suíça (1960-2016) 

Fonte: Adaptado de PORDATA - https://www.pordata.pt/DB/Europa/Ambiente+de+Consulta/Tabela 

https://www.pordata.pt/DB/Europa/Ambiente+de+Consulta/Tabela
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A taxa bruta de natalidade na Suíça decresceu de 17,7‰, em 1960, para 10.5‰, em 2016. O 

aumento gradual da esperança de vida à nascença é de igual modo uma realidade neste país, 

tendo passado de 71,4 anos, em 1960, para 83,7 anos, em 2016. Em 1960, o sexo feminino 

tinha uma esperança de vida à nascença de 74,1 anos e de 68,7 anos para o sexo masculino, 

aumentando gradualmente ao longo dos anos. Em 2000, a esperança de vida à nascença para 

as mulheres era já de 82,8 anos e de 77,0 anos para os homens, o aumento tem sido constante, 

sendo que, no ano de 2016, era para as mulheres de 85,6 e 81,7 anos para os homens. À 

semelhança de Portugal, verifica-se também que as mulheres vivem em média mais anos do 

que os homens. 

Passando agora a analisar o índice de envelhecimento, é evidente na observação da Figura11 

que, na Suíça, entre 1960 e 2016, quase triplicou, passando de 42,6%, em 1960, para 121,1%, 

em 2016. 

Em simultâneo com o aumento do índice de envelhecimento, verifica-se também que o índice 

de longevidade durante o mesmo período tem vindo a aumentar, tendo passado de 15,0% em 

1960 para 27,9%, em 2016 (PORDATA, 2017). Assim sendo, este é mais um indicador que 

nos diz que o envelhecimento da população suíça é uma realidade, estando a população idosa 

cada vez mais envelhecida, pois existem cada vez mais idosos com 80 e mais anos. 

 

Figura 12. População residente na Suíça: total e por grandes grupos etários 1960-2016) 

Fonte: PORDATA - https://www.pordata.pt/DB/Europa/Ambiente+de+Consulta/Tabela 

Na Figura 12, constata-se que, em 1960, o total da população que residia na Suíça era de 5 

327 827 indivíduos, a população jovem (0-14 anos) contava com 1 280 452 indivíduos, entre 

os 15 e os 64 anos existiam 3 502 535, e a população com mais de 65 anos era de 544 840 

https://www.pordata.pt/DB/Europa/Ambiente+de+Consulta/Tabela
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indivíduos. Verifica-se um aumento considerável da população total, passando a ser de 8 373 

338 indivíduos, em 2016.  

Relativamente à população jovem (0-14 anos), as alterações não foram muito significativas, 

notando-se uma ligeira diminuição, contando com 1 280 452 indivíduos em 1960 e 1 245 892 

em 2016, já em relação ao grupo etário 15-64 anos o mesmo não se pode dizer, pois a 

população passou de 3 502 535, para 5 618 391 indivíduos. 

Por fim, em relação ao grupo etário da população idosa as modificações foram significativas, 

verificando-se um aumento abrupto de pessoas com mais de 65 anos, mais que duplicando o 

seu número, passando de 544 840 em 1960 para um total de 1 509 056 pessoas com idade 

superior a 65 anos, em 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Pirâmide etária da população suíça, 2017 

Fonte: https://www.populationpyramid.net/pt/su%C3%AD%C3%A7a/2017/ 

Relativamente à pirâmide etária representada na Figura 13, verificamos que, à semelhança de 

Portugal, a Suíça apresenta um envelhecimento demográfico acentuado, sendo a base desta 

pirâmide mais estreita do que a classes dos adultos, refletindo, desta forma, uma diminuição 

da natalidade e um aumento da esperança média de vida.  

https://www.populationpyramid.net/pt/su%C3%AD%C3%A7a/2017/
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Não sendo o Cantão de Vaud uma exceção, este acompanha o quadro demográfico da Suíça, 

inseridas neste cantão encontram-se as localidades de Lonay e Lussy-sur-Morges, onde 

decorreu o estudo. 

Segundo dados do serviço cantonal de pesquisa e de informação estatística do cantão de 

Vaud
7
, este cantão ocupa 8% do território helvético, sendo o terceiro mais povoado em toda a 

Suíça. A sua população é ligeiramente mais jovem que a média da população do país, 

apresentando, no final de 2017, 22,1% de indivíduos entre os 0 e os 19 anos para uma 

percentagem 20,1% de população da mesma faixa etária na Suíça. A percentagem de 

indivíduos entre os 20 e os 64 anos no final deste mesmo ano era de 61,6% e com 65 anos e 

mais, a percentagem de indivíduos era de 16,3%.  

Tabela 1.  

População residente e estrutura populacional – Vaud/Suíça, dezembro de 2017 

     População Vaud Suíça 

     População residente 

     Suíços 

     Estrangeiros 

794 384 

527 260 

33,6% 

8 419 550 

6 318 404 

25,0% 

     Estrutura por idade: 

          0-19 anos 

          20-64anos 

          65 a mais anos 

 

22,1% 

61,6% 

16,3% 

 

20,1% 

61,8% 

18,1% 

Fonte: Adaptado de www.scris.vd.ch/  

Segundo a mesma fonte, em termos populacionais, este cantão fica apenas atrás do cantão de 

Zurique e Berne, e a sua população tem vindo a aumentar gradualmente ao longo dos anos. 

No ano de 1950 contabilizava 377 585 indivíduos, no ano de 1990 apresentava 601 816 

indivíduos e, em 2014, contabilizava 755 369 indivíduos. Em apenas três anos 

aproximadamente (entre 2014 e final de 2017), contabilizava já 794 384 indivíduos, sendo 

527 260 residentes suíços e 267 124 residentes de nacionalidade estrangeira, a que 

corresponde 33,6% da população. 

Apenas no ano de 2017, a população do cantão de Vaud ganhou 8 249 habitantes, 

correspondendo este número a um aumento de mais de 1,0 %. O ritmo de crescimento da 

população continua a manter-se elevado, sendo que no ano de 2017, verificou-se neste cantão 

um aumento de aproximadamente 12 000 pessoas, que corresponde a mais de 1,7%.  

                                                           
7 http://www.stat.vd.ch 

http://www.scris.vd.ch/
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Relativamente aos residentes de nacionalidade estrangeira, como já referido anteriormente, 

estes dizem respeito a uma percentagem considerável da população residente, pelo que as 

migrações constituem, sem dúvida, o principal motor de evolução demográfica do cantão de 

Vaud, sendo esta favorecida pela entrada em vigor do acordo com a UE relativo à livre 

circulação de pessoas a partir de 2002. 

Relativamente aos nascimentos e fecundidade, segundo os números do mesmo site oficial de 

estatística, nascem neste cantão aproximadamente 8 000 crianças por ano. A taxa de 

natalidade, exceto em alguns períodos, diminuiu consideravelmente após o final do século 

XIX, situando-se abaixo do limiar de renovação das gerações estimado a 2,1 crianças por 

mulher, estando o número médio de crianças por mulher, em 1,5 depois do início dos anos 70. 

No entanto, o número de nascimentos tem tendência a aumentar após uma forte diminuição 

desde o final dos anos 90 até 2002, após este ano, o aumento do número de nascimentos tem 

sido praticamente constante neste cantão, tendo nascido, em 2010, 8 129 crianças, logo, mais 

1,2 % que em 2009 e 19,8 % a mais que em 2002. Em média, a fecundidade fixa-se em 1,65% 

(1,49 % para as mulheres suíças e 1,93% para as mulheres estrangeiras), e este aumento de 

nascimentos diz respeito essencialmente a mulheres com idades superiores a 30 anos.  

Relativamente à esperança de vida à nascença, continua a aumentar e ultrapassa já os 80 anos, 

tanto para os homens como para as mulheres, também neste cantão, as mulheres vivem em 

média mais cinco anos que os homens (81,0 anos para os homens e 85,6 anos para as 

mulheres), no entanto, tem-se verificado uma tendência para igualar a esperança média de 

vida entre os sexos. 

Analisando os indicadores demográficos acima referidos, constata-se que o cantão de Vaud, à 

semelhança da Suíça, apresenta de igual forma um envelhecimento demográfico acentuado, 

sendo importante salientar que o número de nascimentos tende a aumentar, 

independentemente de apresentar uma baixa taxa de natalidade e de fecundidade. Estes 

indicadores, juntamente com o aumento da esperança de vida à nascença e com a diminuição 

da taxa de mortalidade, são os principais responsáveis pelo envelhecimento demográfico da 

população deste cantão. 

Atestando esta informação, serão de seguida analisadas as pirâmides etárias do cantão de 

Vaud, das localidades de Lonay e Lussy-sur-Morges.  
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Figura 14. Pirâmides etárias da população do cantão de Vaud, localidade de Lonay e Lussy-sur-Morges, 2017 

Fonte: www.scris.vd.ch/ 

Analisando as pirâmides etárias acima representadas (Figura 14), é evidente a constatação do 

envelhecimento demográfico, à semelhança do que se passa na Suíça. Verifica-se um 

estreitamento da base em relação a classes dos adultos, sendo este estreitamento mais evidente 

na pirâmide etária de Lonay e de Lussy-sur-Morges, comparativamente ao cantão de Vaud. 

Verifica-se, também, um aumento dos idosos acima dos 65 anos, destacando-se os idosos com 

85 ou mais anos, especialmente do sexo feminino, mais especificamente na localidade de 

Lussy-sur-Morges. 

2.7. Qualidade de vida 

Todo o ser humano deseja viver com saúde e com o máximo de qualidade e independência ao 

longo da vida, isto é, desde a infância até à velhice, contudo, a QdV não possui um carácter 

estático ao longo da vida dos indivíduos, sofrendo alterações com o decorrer do tempo. As 

opções que fazemos ao longo da vida como, por exemplo, optar por estilos de vida saudáveis, 

o seguimento de um regime alimentar saudável, a prática de exercício físico, as condições de 

trabalho, o ambiente em que vivemos, são fatores que irão influenciar não só a longevidade e 

saúde, mas também a QdV atual e futura. 

A expressão “qualidade de vida” foi utilizada pela primeira vez em contexto político, pelo 

presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, em 1964, no início do seu mandato, ao 

85+ 85+ 85+ 

http://www.scris.vd.ch/
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declarar que “os objetivos da economia não podiam ser medidos através do balanço dos 

bancos, mas através da QdV que proporcionam aos cidadãos” (Pontes, 2012, p.289). 

Após esta época, a utilização de tal expressão tem sido cada vez mais comum não só na 

política, mas também noutros contextos. Vários estudos têm sido efetuados nas últimas 

décadas em relação ao termo “qualidade de vida”, sendo evidente a ligação deste termo com a 

promoção da saúde e com o bem-estar das populações, contudo, não tem sido fácil encontrar 

uma definição consensual, surgindo desta forma várias opiniões e pontos de vista. 

A partir dos anos 70, a maioria dos sociólogos interessou-se por este conceito 

..., mas teve grandes dificuldades em se pôr de acordo sobre uma definição. 

Assim, no Congresso Mundial de Sociologia de Toronto, em 1974, um simpósio 

debruçou-se sobre o problema sem chegar a um consenso sobre uma definição. 

Efectivamente, a concepção sobre qualidade de vida diferia. Uns consideravam 

a alegria de viver enquanto que outros tinham mais em conta a satisfação nas 

actividades quotidianas. (Couvreur 2001, p.41) 

Pachoal (2002), diz-nos que existe uma multiplicidade de conceitos expostos de forma 

heterogénea dificultando comparações, e que QdV é um conceito que está submetido a 

diferentes pontos de vista e que tem variado de época para época, de país para país, de cultura 

para cultura, de classe social para classe social e de indivíduo para indivíduo, conforme o 

decorrer do tempo e em função dos estados emocionais e da ocorrência de eventos 

quotidianos, socio-históricos e ecológicos. 

Também Pontes (2012), abordando este conceito, afirma que as definições de QdV têm sido 

diversas por se tratar de uma expressão muito subjetiva. Em seu entender, QdV: 

será a forma como as pessoas vivem, sentem e compreendem o seu quotidiano. 

Integra aspetos como a saúde, a educação, o transporte, a residência, as pessoas, 

o trabalho e a participação nas decisões, em situações muito variadas, como o 

atendimento digno em caso de doença e de acidente, o nível de escolaridade, o 

conforto e a pontualidade nas deslocações, a alimentação em quantidade 

suficiente e em qualidade. (p.289) 

A OMS, na tentativa de encontrar uma definição para este conceito, reuniu um grupo de 

especialistas, o World Health Organization Quality of Life (WHOQOL - Grupo de Qualidade 

de Vida da Organização Mundial da Saúde) (WHO, 1998), que definiu QdV como a perceção 

do indivíduo sobre a sua posição na vida, no contexto da cultura e do sistema de valores nos 

quais ele vive, em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações.  

Segundo a mesma fonte, a QdV pode variar de acordo com a cultura de cada indivíduo, 

dependendo dos seus objetivos e expectativas pessoais, podendo ser identificados alguns 
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aspetos comuns e universais, como o bem-estar físico e psicológico, as relações sociais e o 

meio ambiente, sendo estes considerados os principais domínios que determinam a QdV de 

uma pessoa. 

Cada domínio possui características diferentes. No domínio físico, por exemplo, o que 

determina a QdV é a existência ou não de dor, a mobilidade, a capacidade de trabalho, a 

energia que sente para a vida diária e a qualidade do sono e repouso. 

No domínio psicológico, os sentimentos negativos como tristeza, desespero, ansiedade ou 

depressão, a imagem corporal e aparência e os aspetos cognitivos, como a concentração.  

No domínio das relações sociais, são consideradas as relações pessoais, o suporte ou apoio 

social, a vida sexual, entre outros. 

No domínio do ambiente está incluída a segurança, o ambiente físico, os recursos financeiros, 

a disponibilidade e qualidade dos serviços de saúde, o transporte e as oportunidades de lazer. 

A DGS (2006), apresenta-nos um conceito semelhante ao da OMS, em que enfatiza que a 

QdV é um conceito amplo e subjetivo que diz respeito à perceção do indivíduo sobre a sua 

posição na vida, no contexto do sistema cultural e de valores onde as pessoas vivem, 

relacionada com os seus objetivos, expectativas, normas e preocupações, referindo ainda que 

este conceito inclui a saúde física e o estado psicológico da pessoa, as relações sociais, o nível 

de independência, as crenças e convicções e a forma como a pessoa se relaciona com alguns 

aspetos do meio ambiente. 

De uma forma idêntica, Fleck (2008) define QdV como sendo “as perceções individuais das 

pessoas de sua posição na vida, no contexto de sua cultura e sistema de valores nos quais ela 

vive, e em relação às suas metas, expectativas, padrões e interesses” (p.25). 

Outros autores (Vecchia, Ruiz, Bocchi & Corrente, 2005), abordam este conceito e afirmam 

que a QdV está relacionada com a autoestima e com o bem-estar de cada indivíduo, 

mencionando outros aspetos importantes que podem influenciar a QdV, como sendo a 

capacidade funcional, o nível socioeconómico, o estado emocional, a interação social, a 

atividade intelectual, o autocuidado, o suporte familiar, o estado de saúde, os valores 

culturais, éticos e religiosidade, o estilo de vida, a satisfação com o emprego e/ou com as 

AVD‟s e com o ambiente em que se vive. 

Em relação à QdV na velhice, Hotelão (2004) explicita que “a qualidade de vida na velhice 
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está associada ao conjunto de três condições ou factores, nomeadamente: à ausência de 

doença, ao suporte social e ao bom funcionamento físico e cognitivo” (p.123).   

Analisando a afirmação de Hortelão, correto será afirmar que a QdV na velhice, está 

efetivamente associada a fatores que a influenciam diretamente como, por exemplo, a 

saúde/doença. Sem dúvida que envelhecer com QdV está diretamente relacionado não só com 

o nível de saúde que a pessoa apresenta ou consegue manter, mas também com a sua 

capacidade de se adaptar e de conseguir manter a sua autonomia e independência. 

Também o suporte ou apoio social disponível, as capacidades físicas e cognitivas que a 

pessoa vai conseguindo manter ao longo dos anos, sem dúvida irão influenciar a sua QdV.  

Segundo Castellón, cit. por Fonseca (2005): 

a associação entre envelhecimento e qualidade de vida é algo que adquire uma 

importância cada vez maior nas sociedades ocidentais contemporâneas. O 

conceito qualidade de vida é, aliás, considerado por muitos autores como um 

conceito nuclear no campo da atenção aos idosos, constituindo um dos 

principais indicadores que se deve ter em atenção na hora de avaliar a condição 

de vida dos idosos. (p.303) 

Este conceito tem vindo a adquirir tal importância, nomeadamente no que diz respeito ao 

processo de envelhecimento, que atualmente é considerado um dos indicadores mais 

importantes aquando da avaliação da QdV das pessoas idosas.  

Acrescenta que, relativamente à QdV na velhice, existem diversas formas de a conceptualizar: 

a) Componente objetiva - Qualidade em termos das condições de vida; 

b) Componente subjetiva - Satisfação pessoal com as condições de vida; 

c) Combinação entre as condições de vida e a satisfação pessoal; 

d) Combinação entre as condições de vida e a satisfação pessoal segundo os critérios de 

cada indivíduo, segundo a sua escala de valores e pretensões pessoais. 

Considerando esta definição, é possível cruzar parâmetros de índole objetiva como, por 

exemplo, o meio em que a pessoa vive, os serviços e apoio social, as ofertas recreativas e 

culturais etc…, com a avaliação e valorização que os indivíduos fazem destes parâmetros 

onde as características de ordem pessoal desempenham um papel importante como, por 

exemplo, valores, expectativas, níveis de aspiração, grupos de referência e necessidades 

pessoais, entre outros… (Castellón, cit. por Fonseca, 2005, p.303).  
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De uma forma geral, o autor refere que os indicadores mais utilizados para avaliar a QdV 

associada ao envelhecimento, são: “bem estar subjetivo (físico, material, social, emocional), 

autonomia, actividade, índices materiais e recursos económicos, saúde, habitação, intimidade, 

segurança, lugar na comunidade, relações pessoais” (Fonseca, 2005, p.304).  

Mais recentemente, Witter e Buriti (2011), referindo-se também a esta temática, mencionam a 

dificuldade em encontrar uma definição, por um lado devido à sua subjetividade e, por outro, 

por este ser determinado por diversas variáveis interligadas ao longo da vida, inclusive no 

processo de envelhecimento humano. Assim sendo, a QdV dos idosos não depende apenas do 

passado, mesmo que este tenha sido ótimo, depende sobretudo do presente e de um horizonte 

de futuro mesmo que limitado.  

Partilhando da ideia dos autores supracitados, a QdV tem, sem dúvida, um carácter muito 

subjetivo, relacionando-se com as crenças pessoais e com a perceção que o indivíduo tem 

sobre a sua posição na vida, com a sua autoestima e bem-estar, saúde, educação, transporte 

acesso aos cuidados de saúde, etc. Sendo este conceito muito abrangente, pode ser 

influenciado por um conjunto amplo e diversificado de fatores de ordem física e psicológica, 

nível de independência e relações sociais, entre outros… 

Em suma, vários autores abordam este tema e tentam definir este conceito, surgindo desta 

forma várias definições, devido à natureza abstrata e subjetiva do termo “qualidade de vida”. 

Embora se verifique um vasto leque de ideias e conceitos sobre o significado desta expressão, 

existe concordância entre os autores relativamente a aspetos que possam interferir com a 

QdV, tal como as funções fisiológicas, as interações sociais, o comportamento efetivo e 

emocional, o trabalho e a situação económica. 

Com isto, é correto afirmar que a perceção sobre a QdV varia ao longo do tempo, de 

indivíduo para indivíduo, pois existem significados diferentes para diferentes pessoas, com 

diferentes culturas, com diferentes valores e em lugares e ocasiões diferentes, o que torna este 

conceito heterogéneo, dificultando a tentativa de encontrar uma definição comum.  

2.8. O papel da enfermagem e a qualidade de vida do idoso 

A profissão de enfermagem desempenha um papel de grande importância na prestação de 

cuidados integrais à população em geral e de uma forma especial aos grupos de população 
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mais vulneráveis, nos quais se incluem os idosos, sendo este grupo portador de um maior e 

mais variado número de necessidades aos diversos níveis, destacando-se o nível físico, 

psicológico e social. 

A relevância deste grupo etário foi já referida pela UE a 27 de junho de 1977, quando 

promulgou a diretiva nº 77/453/CEE, relativa à formação dos enfermeiros responsáveis por 

cuidados gerais. Esta diretiva, faz referência ao ensino teórico e técnico e ao ensino clínico da 

enfermagem, e em ambos afirma a necessidade de prestar cuidados às pessoas idosas e em 

geriatria e no domicílio. 

Esta diretiva foi considerada por Portugal após a assinatura do Tratado de Adesão, dando 

origem ao Decreto-Lei nº 320/87, de 27 de agosto.  

O Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros (REPE) não faz diretamente 

referência aos cuidados de enfermagem a pessoas idosas, no entanto, refere que os cuidados 

de enfermagem devem ser prestados ao ser humano ao longo do ciclo vital e aos grupos 

sociais em que ele está integrado, com o objetivo de manter, melhorar ou recuperar a saúde. 

1- A enfermagem é a profissão que, na área da saúde, tem como objetivo prestar 

cuidados de enfermagem ao ser humano, são ou doente, ao longo do ciclo vital, 

e aos grupos sociais em que ele está integrado, de forma que mantenham, 

melhorem e recuperem a saúde, ajudando-os a atingir a sua máxima capacidade 

funcional tão rapidamente quanto possível. (Ordem dos Enfermeiros [OE], 

2015, p.99) 

Segundo dados da Associação Suíça dos Enfermeiros e Enfermeiras (ASI - Association Suisse 

des Infirmières et Infirmiers), o número de pessoas idosas com mais de 65 anos na Suíça irá 

aumentar consideravelmente nas próximas décadas, aumentando proporcionalmente o número 

de pessoas idosas que necessitam de cuidados. No futuro, devido à esperança de vida elevada, 

e à cronicidade das doenças, a maioria das pessoas idosas e muito idosas, necessitarão de 

apoio e de cuidados enfermagem nas suas AVD‟s. Segundo a mesma fonte, a maioria destas 

pessoas é cuidada em casa, geralmente por membros da família. Devido ao número crescente 

de casos de idosos que vivem sozinhos no domicílio e devido às famílias serem cada vez mais 

reduzidas, mais tarde ou mais cedo, a solicitação de cuidados de enfermagem irá ser 

necessária.  

Os cuidados de enfermagem fazem parte de um ambiente complexo, que evolui rapidamente 

no seio do qual o domínio médico, farmacológico e técnico se desenvolve também 

rapidamente, pelo que os enfermeiros têm necessidade de se atualizar e desenvolver as suas 
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competências, para poderem fazer face aos problemas dos doentes na sua globalidade, de 

planificar cuidados de enfermagem de maneira eficiente integrando adequadamente os 

princípios da promoção para a saúde, de prevenção, de tratamento e de cuidados paliativos 

(ASI, 2011). 

Assim, a atuação dos enfermeiros pode dar-se a vários níveis, como sendo a promoção da 

saúde e a prevenção e tratamento da doença da população idosa, tendo, desta forma, um 

contributo precioso para melhorar ou permitir a melhor QdV possível desta população, sendo 

de igual forma importante, promover estilos de vida saudáveis que permita ao idoso vivenciar 

a velhice da forma mais independente possível, responsabilizando-o pelos seus atos e 

tornando-o o mais ativo possível durante o seu percurso natural de envelhecimento.  

Aos enfermeiros é exigido um nível de competência científica, técnica e humana de forma a 

planearem e prestarem cuidados de qualidade, avaliarem os serviços prestados e reformularem 

os cuidados prestados caso seja necessário, quer à população de um modo geral, quer aos 

grupos de população mais vulneráveis, nos quais se incluem os idosos. 

2- Enfermeiro é o profissional habilitado com um curso de enfermagem 

legalmente reconhecido, a quem foi atribuído um título profissional que lhe 

reconhece competência científica, técnica e humana para a prestação de 

cuidados de enfermagem gerais ao indivíduo, família, grupos e comunidade, aos 

níveis da prevenção primária, secundária e terciária. (OE, 2015, p.99) 

Cuidar de pessoas idosas nem sempre é tarefa fácil devido a um sem fim de necessidades que 

possam apresentar, exigindo ao enfermeiro uma visão holística da pessoa idosa e uma série de 

atitudes como a empatia, a humanização dos cuidados, a aceitação, os conhecimentos 

científicos e competências inerentes à profissão que permitam ir ao encontro das necessidades 

básicas apresentadas pela pessoa, com o objetivo de estas serem satisfeitas, não esquecendo 

nunca de estimular o autocuidado, promovendo a autonomia, a independência e, por sua vez, 

o envelhecimento ativo. 

Jaques (2003), refere ser necessário refletir na promoção da longevidade ativa, mencionando 

dois tempos e duas vertentes, sendo eles: cuidar dos idosos dignificando o envelhecimento e 

promovendo o envelhecimento em plena atividade; “... não interessa apenas acrescentar anos 

à vida, vivendo mais. É necessário dar vida aos anos e vida de qualidade” (p.14).  

Segundo este autor, facultar uma longa vida e com mais saúde é dever de todos e de cada um, 

especialmente dos que trabalham na área da saúde e na área social. 
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De entre os que trabalham na área da saúde, os enfermeiros são também responsáveis por “dar 

vida aos anos e vida de qualidade”, pois estes não têm só como função responder apenas às 

necessidades básicas dos idosos, mas também utilizar todos os meios que permitam 

proporcionar ao idoso um alto nível de bem-estar e uma utilização máxima da sua 

independência física e capacidade cognitiva. 

Berger e Mailloux-Poirier (1995), definem os cuidados de enfermagem prestados ao idoso, 

como sendo cuidados que se baseiam em conhecimentos biológicos, físicos, psicológicos e 

sociológicos, e que constituem um domínio muito amplo onde se verifica um risco constante 

de fragmentação e de dispersão dos conceitos. Verifica-se, assim, a necessidade dos 

enfermeiros em integrar os papéis e as funções baseando-se em conceitos variados, em dados 

objetivos e também em princípios de cuidados, pois cuidar de idosos é uma tarefa complexa 

que exige polivalência, tarefa esta para a qual os enfermeiros devem estar preparados para 

poder oferecer ao idoso cuidados de qualidade, permitindo-lhe vivenciar a velhice de forma 

adequada, proporcionando-lhe a melhor QdV possível.  

Segundo um estudo publicado na revista da OE efetuado pela Universidade West of England, 

Bristol (UWE) e pela Universidade de Warwick, do Reino Unido, é inquestionável a 

importância dos cuidados de enfermagem na QdV do idoso institucionalizado.  

O estudo teve a duração de dois anos e envolveu 131 pessoas idosas residentes em lares e 

casas de repouso. Os residentes tinham acesso a cuidados de enfermagem e fisioterapia em 

tempo útil, ao mesmo tempo que os trabalhadores viam as suas competências assistenciais 

melhoradas por consequente participação num programa especial de formação. Segundo este 

estudo, não só é possível melhorar a QdV das pessoas idosas se os cuidados de enfermagem e 

fisioterapia estiverem presentes, assim como também é possível reduzir o número de 

hospitalizações, sendo desta forma efetuadas poupanças significativas devido à redução de 

admissões hospitalares e à diminuição da necessidade de transferência para serviços mais 

especializados (OE, 2008). 

Relativamente ao enfermeiro especialista em enfermagem comunitária e de saúde pública 

(EEECSP), este deve prestar cuidados mais especializados à população em geral e de uma 

forma particular às pessoas idosas, podendo influenciar positivamente de uma forma geral a 

QdV do idoso, pois este deve possuir conhecimento e experiência clínica e um entendimento 

profundo sobre as respostas humanas, processos de vida e problemas de saúde, possuindo 
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também uma eficaz capacidade para responder de forma apropriada às necessidades das 

pessoas, grupos ou comunidades. 

Deve possuir competências que lhe permita participar na avaliação e nos processos de tomada 

de decisão dos problemas de saúde pública e no desenvolvimento de programas e projetos de 

intervenção. Assim, este pode intervir em diversos contextos, nomeadamente em grupos 

sociais com necessidades específicas. 

As competências específicas do enfermeiro especialista em enfermagem 

comunitária e de saúde pública são as seguintes: a) Estabelece, com base na 

metodologia do planeamento em saúde, a avaliação do estado de saúde de uma 

comunidade; b) Contribui para o processo de capacitação de grupos e 

comunidades; c) Integra a coordenação dos Programas de Saúde de âmbito 

comunitário e na consecução dos objectivos do Plano Nacional de Saúde; d) 

Realiza e coopera na vigilância epidemiológica de âmbito geodemográfico. 

(OE, 2010, p.2) 

O EEECSP tem por obrigação desempenhar um papel preponderante na prestação de cuidados 

às pessoas idosas e na capacitação dos cuidadores, para estes desempenharem da melhor 

forma possível o papel de prestadores de cuidados. Este deve possuir competências 

específicas adquiridas ao longo da sua formação, que lhe permita intervir em vários contextos 

com o indivíduo, famílias ou comunidades, visando sempre a promoção da QdV da pessoa 

idosa (OE, 2010). Deve atuar na área da prevenção (prevenção da doença, de quedas, da 

desnutrição, de úlceras por pressão, etc…) da promoção (promoção do autocuidado, da 

independência…), capacitando não só os cuidadores, mas também a pessoa idosa, 

incentivando-a à independência e ao autocuidado, privilegiando o envelhecimento ativo. Deve 

ainda promover atividades de ensino, instrução e supervisão, individuais ou em grupo, que 

incluam a aquisição de conhecimentos sobre as necessidades humanas básicas alteradas e 

AVD‟s da pessoa idosa. 

2.9. Estado da arte sobre a qualidade de vida em idosos institucionalizados  

Segundo Fortin, Côté e Filion (2009), “os trabalhos e as publicações de investigação são 

fontes de temas de estudo, visto que os problemas que eles tratam podem ser examinados sob 

outro ponto de vista ou aprofundados” (p.68). Referem também que pode ser refeito um 

estudo num outro contexto, e junto de outras populações e que, aquando da revisão dos 

trabalhos já publicados, o investigador pode constatar que os resultados podem divergir de um 

estudo para o outro, conservando toda a atualidade do problema que tratam.  
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Posto isto, serão aqui apresentados os resultados da pesquisa efetuada em bases de dados 

como a B-on e a Scielo e ainda em alguns repositórios de universidades portuguesas, sobre os 

estudos existentes relativos à QdV do idoso institucionalizado, em Portugal e na Suíça nos 

últimos 10 anos. De notar que não foram encontrados estudos comparativos que abordassem 

especificamente estes dois países. Serão privilegiados os estudos que tenham similidades com 

os objetivos e variáveis da presente investigação.  

Assim, em relação à idade da amostra encontrada em 19 investigações a nível global 

(Portugal e Suíça [$]), esta varia entre um mínimo de 72,8 anos e um máximo de 85,8 anos, 

sendo a idade média de 80,1 anos (Tabela 2). Considerando os países em análise, observou-se 

que a idade média dos idosos participantes nos estudos em Portugal é de 79,8 anos, 

aumentando para 85,0 anos nos estudos suíços.  

Tabela 2.  

Resultados obtidos sobre a variável “idade” em estudos de idosos institucionalizados 

Autores Amostra Instrumento Resultados 

Correia, C. M. (2009)   n=40 WHOQOL-Bref 50,8% com 76-88; Média = 76,2 

Matias, C. (2010)   n=100 ESV 32,7% com 75-84; Média = 79,8 

Póvoa, V. (2010)   n=40 EQVUL Média = 82,3 

Silva, M. (2011)   n=20 WHOQOL-Bref Média = 85,8 

Fernandes, M. A. (2012)   n=60 IAQdV Média = 72,8 

Pereira, H. (2012)   n=126 WHOQOL-Bref 50,8% com 81-90; Média = 80,7 

Timotin, L. (2012) $   n=70 WHOQOL-Bref Média = 85,0 

Zimmermann-Sloutskis, D. et al. (2012) $   n=2552 --- 60% com > 85; 

Evangelista, D. (2013)   n=22 EAQV 40,9% com 80-89; Média = 83,1 

Caramelo, A. (2014)   n=380 WHOQOL-Old 29,7% com 85-90; Média = 82,5 

Duarte et al. (2014)   n=60 WHOQOL-Bref 45% <80 ; Média = 75,7 

Neto, C. (2014)   n=100 WHOQOL-Age 30% com 65 – 78; Média = 74,7 

Pires, M. (2014)   n=40 WHOQOL-Old Média = 81,8 

Fernandes, M. M. (2014)   n=455 WHOQOL-Bref Média = 83,7 

Gonçalves, C. (2015)   n=71 WHOQOL-Bref 52,1% com 81-90; Média = 82,0 

Vilar, M. (2015)   n=921 WHOQOL-Bref Média = 74,1 

Castro, M. & Amorim, I. (2016)   n=47 WHOQOL-Age Média = 83,2 

Maia, J. (2016)   n=37 SF36 62,2% >75; Média = 79,4 

Fernandes, R. (2017)   n=69 SWLS Média = 79,1 

 Legenda:  $ - Estudos suíços; WHOQOL-Bref - Instrumento da Avaliação da Qualidade de Vida da OMS (Versão reduzida); ESV - Escala 

de Satisfação com a Vida; EQVUL - Escala de Qualidade de Vida para os Utentes de Lar de Idosos; IAQdV - Escala de Avaliação 
da Qualidade de Vida; EAQV – Escala da Qualidade de Vida na Doença de Alzheimer; WHOQOL - Old - Instrumento da 

Avaliação da Qualidade de Vida da OMS para pessoas idosas; WHOQOL-Age – Instrumento da Avaliação da Qualidade de Vida 

da OMS para pessoas idosas; SF-36 - Questionário de Saúde Reduzido; SWLS – Escala de Satisfação com a Vida.  

No que diz respeito à prevalência de género nos 21 estudos encontrados, a nível global 

(Portugal e Suíça [$]), observou-se a prevalência do sexo feminino em 20 estudos, variando 

entre um mínimo de 54,9% e um máximo de 89,9%, sendo a prevalência média 70,0% 

(Tabela 3). Considerando os países em análise, observou-se que a prevalência média do sexo 
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feminino dos estudos portugueses é de 69,2%, aumentando para 78,2% nos dois estudos 

suíços, deduzindo-se uma maior prevalência do sexo feminino.     

Tabela 3.  

Resultados obtidos sobre a variável “sexo” em estudos de idosos institucionalizados 

Autores Amostra Instrumento Resultados 

Correia, C. M. (2009) n=40 WHOQOL-Bref 67,5% Feminino 

Matias, C. (2010) n=100 ESV 63,3% Feminino 

Póvoa, V. (2010) n=40 EQVUL 65,1% Feminino 

Silva, M. (2011) n=20 WHOQOL-Bref 60,0% Feminino 

Correia, C. S. (2012) n=107 SF36 71,7% Feminino 

Fernandes, M. A. (2012) n=60 IAQdV 75,0% Feminino 

Pereira, H. (2012) n=126 WHOQOL-Bref 65,1% Feminino 

Timotin, L (2012) $ n=70 WHOQOL-Bref 81,4% Feminino 

Zimmermann-Sloutskis, D. et al. (2012) $ n=2552 --- 75,0% Feminino 

Evangelista, D. (2013) n=22 EAQV 81,8% Feminino 

Caramelo, A. (2014) n=380 WHOQOL-Old 68,9% Feminino 

Duarte et al. (2014) n=60 WHOQOL-Bref 55,0% Feminino 

Fernandes, M. M. (2014) n=455 WHOQOL-Bref 76,3% Feminino 

Neto, C. (2014) n=100 WHOQOL-Age 52,0% Masculino 

Pires, M. (2014) n=40 WHOQOL-Old 80,0% Feminino 

Coelho, S. (2015) n=35 WHOQOL-Bref 71,4% Feminino 

Gonçalves, C. (2015) n=71 WHOQOL-Bref 54,9% Feminino 

Vilar, M. (2015) n=921 WHOQOL-Bref 67,2% Feminino 

Castro, M. & Amorim, I. (2016) n=47 WHOQOL-Age 80,9% Feminino 

Maia, J. (2016) n=37 SF36 64,9% Feminino 

Fernandes, R. (2017) n=69 SWLS 66,7% Feminino 

Legenda:  $ - Estudos suíços; WHOQOL-Bref - Instrumento da Avaliação da Qualidade de Vida da OMS (Versão reduzida); ESV - Escala 

de Satisfação com a Vida; EQVUL - Escala de Qualidade de Vida para os Utentes de Lar de Idosos; IAQdV – Instrumento da 

Avaliação da Qualidade de Vida; EAQV – Escala da Qualidade de Vida na Doença de Alzheimer; WHOQOL-Old – Instrumento 

da Avaliação da Qualidade de Vida da OMS para pessoas idosas; WHOQOL-Age – Instrumento da Avaliação da Qualidade de 

Vida da OMS para pessoas idosas; SF-36 – Questionário de Saúde Reduzido; SWLS – Escala de Satisfação com a Vida. 

No que respeita à prevalência do estado civil, nos 16 estudos encontrados em Portugal, 

verificou-se em 12 estudos a prevalência de viúvos, variando a sua percentagem entre um 

mínimo de 45% e um máximo de 70,0%, com uma percentagem média de 55,5% (Tabela 4). 
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Tabela 4.  

Resultados obtidos sobre a variável “estado civil” em estudos de idosos institucionalizados 

Autores  Amostra Instrumento Resultados/Observações 

Correia, C. M. (2009) n=40 WHOQOL-Bref 52,5% Viúvos 

Matias, C. (2010) n=100 ESV 63,3% Viúvos 

Póvoa, V. (2010) n=40 EQVUL 53,5% Viúvos 

Silva, M. (2011) n=20 WHOQOL-Bref 60,0% Casados 

Correia, C. S. (2012) n=107 SF36 49,1% Viúvos 

Fernandes, M. A. (2012) n=60 IAQdV 55,0% Casados 

Pereira, H. (2012) n=126 WHOQOL-Bref 63,5% Viúvos 

Caramelo, A. (2014) n=380 WHOQOL-Old 66,3% Viúvos/Divorciados 

Duarte et al. (2014) n=60 WHOQOL-Bref 55,1% Casados 

Fernandes, M. M. (2014) n=455 WHOQOL-Bref 53,4% Viúvos 

Pires, M. (2014) n=40 WHOQOL-Old 45,0% Viúvos 

Coelho, S. (2015) n=35 WHOQOL-Bref 51,4% Viúvos 

Gonçalves, C. (2015) n=71 WHOQOL-Bref 45,1% Viúvos 

Vilar, M. (2015) n=921 WHOQOL-Bref 45,4% Casados 

Castro, M. & Amorim, I. (2016) n=47 WHOQOL-Age 53,2% Viúvos 

Fernandes, R. (2017) n=69 SWLS 70,0% Viúvos 

Legenda:  WHOQOL-Bref - Instrumento da Avaliação da Qualidade de Vida da OMS (Versão reduzida); ESV - Escala de Satisfação com a 

Vida; EQVUL - Escala de Qualidade de Vida para os Utentes de Lar de Idosos; IAQdV – Instrumento da Avaliação da Qualidade 
de Vida; WHOQOL-Old – Instrumento da Avaliação da Qualidade de Vida da OMS para pessoas idosas; WHOQOL-Age – 

Instrumento da Avaliação da Qualidade de Vida da OMS para pessoas idosas; SF-36 – Questionário de Saúde Reduzido; SWLS – 

Escala de Satisfação com a Vida. 

Quanto às habilitações literárias, nos 14 estudos encontrados em Portugal constatou-se em 11 

estudos a prevalência do 1º ciclo do ensino básico, variando a sua percentagem entre um 

mínimo de 35,4% e um máximo de 72,6%, com uma percentagem média de 55,4% de idosos 

com estudos ao nível do 1º ciclo (Tabela 5).  

Tabela 5.  

Resultados obtidos sobre a variável “habilitações literárias” em estudos de idosos institucionalizados 

Autores Amostra Instrumento Resultados / Observações 

Correia, C. M. (2009) n=40 WHOQOL-Bref 60,0% E. Básico – 1º Ciclo 

Matias, C. (2010) n=100 ESV 59,2% E. Básico <1ºCiclo 

Póvoa, V. (2010) n=40 EQVUL 67,4% E. Básico – 1º Ciclo 

Silva, M. (2011) n=20 WHOQOL-Bref 55,0% E. Básico – 1º Ciclo 

Correia, C. S. (2012) n=107 SF36 72,6% E. Básico – 1º Ciclo 

Fernandes, M. A. (2012) n=60 IAQdV 45,0% E. Básico – 1º Ciclo 

Pereira, H.M.S. (2012) n=126 WHOQOL-Bref 46,7% E. Básico <1ºCiclo 

Caramelo, A. (2014) n=380 WHOQOL-Old 51,8% E. Básico <1ºCiclo 

Neto, C. (2014) n=100 WHOQOL-Age 71,0% E. Básico – 1º Ciclo 

Coelho, S. (2015) n=35 WHOQOL-Bref 48,6% E. Básico – 1º Ciclo 

Gonçalves, C. (2015) n=71 WHOQOL-Bref 47,9% E. Básico – 1º Ciclo 

Vilar, M. (2015) n=921 WHOQOL-Bref 35,4% E. Básico – 1º Ciclo 

Castro, M. & Amorim, I. (2016) n=47 WHOQOL-Age 53,2% E. Básico – 1º Ciclo 

Fernandes, R. (2017) n=69 ---- 53,6% E. Básico – 1º Ciclo 

Legenda:  WHOQOL-Bref - Instrumento da Avaliação da Qualidade de Vida da OMS (Versão reduzida); ESV - Escala de Satisfação com a 

Vida; EQVUL - Escala de Qualidade de Vida para os Utentes de Lar de Idosos; IAQdV – Instrumento da Avaliação da Qualidade 
de Vida; WHOQOL-Old – Instrumento da Avaliação da Qualidade de Vida da OMS para pessoas idosas; WHOQOL-Age – 

Instrumento da Avaliação da Qualidade de Vida da OMS para pessoas idosas; SF-36 – Questionário de Saúde Reduzido; E. 

Básico – Ensino Básico. 
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Em relação à profissão dos idosos antes de entrar na instituição, encontraram-se três estudos 

em Portugal, demonstrando-se que os idosos eram mais frequentemente agricultores (46,9%) 

e domésticas (43,4%) (Tabela 6).  

Tabela 6.  

Resultados obtidos sobre a variável “profissão” em estudos de idosos institucionalizados 

Autores Amostra Instrumento Resultados  

Correia, C. M. (2009) n=40 WHOQOL-Bref 22,5% Pessoal Serviços e Vendedores 

Matias, C. (2010) n=100 ESV 46,9% Agricultor 

Caramelo, A. (2014) n=380 WHOQOL-Old 43,4% Doméstica; 35,3% Agricultor 

Legenda:  WHOQOL-Bref - Instrumento da Avaliação da Qualidade de Vida da OMS (Versão reduzida); ESV - Escala de Satisfação com a 

Vida; WHOQOL-Old – Instrumento da Avaliação da Qualidade de Vida da OMS para pessoas idosas. 

Em relação à existência de filhos, os quatro estudos portugueses e suíços permitem concluir 

que a maioria dos idosos tem filhos, variando percentualmente entre 75,5% e 91,0%, com 

uma média de 81,5% (77,1% para a Suíça e 83,0% para Portugal). No que diz respeito ao 

número médio de filhos, este é em média superior na população de idosos portugueses (2,05 

contra 1,5) (Tabela 7).    

Tabela 7.  

Resultados obtidos sobre a existência de filhos/número de filhos em estudos de idosos institucionalizados 

Autores Amostra Instrumento Resultados  

Correia, C. M. (2009) n=40 WHOQOL-Bref 82,5% Com Filhos; Média = 1,73 

Matias, C. (2010) n=100 ESV 75,5% Com Filhos; Média = 2,43 

Timotin, L (2012) $ n=70 WHOQOL-Bref 77,1% Com Filhos Média = 1,5 

Neto, C. (2014) n=100 WHOQOL-Age 91,0% Com Filhos; Média = 1,99 

Legenda:  $ - Estudos suíços; WHOQOL-Bref - Instrumento da Avaliação da Qualidade de Vida da OMS (Versão reduzida); ESV - Escala 

de Satisfação com a Vida; WHOQOL-Age – Instrumento da Avaliação da Qualidade de Vida da OMS para pessoas idosas. 

Quanto à percentagem de idosos que recebem visitas de amigos e familiares, os três estudos 

com idosos portugueses, mencionam que a maioria dos idosos recebe visitas, variando a sua 

percentagem entre 55,8% e 92,1%, com uma média 74,0% (Tabela 8).  

No que diz respeito à frequência das visitas, três dos cinco estudos concluíram sobre a 

existência de visitas semanais (34,9% - 42,9%; média = 38,0%) (Tabela 8).  
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Tabela 8.  

Resultados obtidos sobre o recebimento e frequência de visitas de amigos e familiares em estudos de idosos 

institucionalizados 

Autores Amostra Instrumento Resultados/Observações 

Matias, C. (2010) n=100 ESV 65,3% Não 

Póvoa, V. (2010) n=40 EQVUL 55,8% Sim; 34,9% Semanal 

Pereira, H.M.S. (2012) n=126 WHOQOL-Bref 92,1% Sim; 42,9% Semanal 

Caramelo, A. (2014) n=380 WHOQOL-Old 36,3% Semanal/Familiares 

Fernandes, R. (2017) n=69 SWLS 41,9% Diária 

Legenda:  ESV - Escala de Satisfação com a Vida; EQVUL - Escala de Qualidade de Vida para os Utentes de Lar de Idosos; WHOQOL-Bref 

- Instrumento da Avaliação da Qualidade de Vida da OMS (Versão reduzida); WHOQOL-Old - Instrumento da Avaliação da 

Qualidade de Vida da OMS para pessoas idosas; SWLS – Escala de Satisfação com a Vida. 

No que diz respeito ao relacionamento com a família, com os outros residentes e com os 

funcionários, encontramos um único estudo realizado em Portugal cujos resultados 

demonstram uma classificação de “boa” relativamente ao relacionamento com os agentes 

acima mencionados, sendo melhor a classificação sobre o relacionamento com outros 

residentes do que com a família (65,1% vs 61,9%) e melhor a classificação do relacionamento 

com os funcionários (78,6%) (Tabela 9).  

Tabela 9.  

Resultados obtidos sobre o relacionamento com a família, residentes e funcionários em estudos de idosos 

institucionalizados 

Autores Amostra Instrumento Resultados 

Relacionamento com a família: 

Pereira, H.M.S. (2012) n=126 WHOQOL-Bref 61,9% Boa 

Relacionamento com outros residentes: 

Pereira, H.M.S. (2012) n=126 WHOQOL-Bref 65,1% Boa 

Relacionamento com os funcionários: 

Pereira, H.M.S. (2012) n=126 WHOQOL-Bref 78,6% Boa 

Legenda: WHOQOL-Bref - Instrumento da Avaliação da Qualidade de Vida da OMS (Versão reduzida). 

No que concerne ao tempo de institucionalização (Tabela 10), os quatro estudos encontrados 

em Portugal permitem aferir que a maior parte dos idosos (60,3% - 74,3%), se encontra 

institucionalizado há menos de 5 anos, variando a média entre um mínimo de 4,6 anos e um 

máximo de 5,2 anos com média de 4,9 anos.   

Tabela 10.  

Resultados obtidos sobre o tempo de institucionalização em estudos de idosos institucionalizados 

Autores Amostra Instrumento Resultados  

Póvoa, V. (2010) n=40 EQVUL Média = 5,0 

Caramelo, A. (20 14) n=380 WHOQOL-Old 60,3% - 1 e 5 anos, 20,3% >5anos 

Fernandes, M. M. (2014) n=455 WHOQOL-Bref Média = 5,2 

Coelho, S. (2015) n=35 WHOQOL-Bref 74,3% até 5 anos; Média = 4,6 

Legenda:  EQVUL - Escala de Qualidade de Vida para os Utentes de Lar de Idosos; WHOQOL-Old - Instrumento da Avaliação da 

Qualidade de Vida da OMS para pessoas idosas; WHOQOL-Bref - Instrumento da Avaliação da Qualidade de Vida da OMS 

(Versão reduzida). 
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Em relação à existência de doenças, os cinco estudos encontrados para os dois países em 

análise, permitem concluir que a maioria dos idosos diz possuir pelo menos uma doença, 

variando entre uma prevalência de 51,0% e 93,0%, com valores médios de 65% para a Suíça e 

de 72% para Portugal, deduzindo-se um maior número de comorbilidades, nomeadamente 

cardiovasculares, na população portuguesa (Tabela 11). 

Tabela 11.  

Resultados obtidos sobre a existência, tipologia de doenças em estudos de idosos institucionalizados 

Autores Amostra Instrumento Resultados 

Timotin, L (2012) $ n=70 WHOQOL-Bref 80% Sistema Cardiovascular 

Zimmermann-Sloutskis, D. et al. (2012) $ n=2552 --- 65,0% ; 

Neto, C. (2014) n=100 WHOQOL-Age 51,0% ; 19,6 HTA; 

Pires, M. (2014) n=40 WHOQOL-Old 45% HTA 

Gonçalves, C. (2015) n=71 WHOQOL-Bref 93,0% ; 22,7 AVC 

Legenda:  $ - Estudos suíços; WHOQOL-Bref - Instrumento da Avaliação da Qualidade de Vida da OMS (Versão reduzida); WHOQOL-Age 

Instrumento de avaliação da Qualidade de Vida da OMS para pessoas idosas; WHOQOL-Old – Instrumento de avaliação da 

Qualidade de Vida da OMS para pessoas idosas; HTA – Hipertensão arterial: AVC – Acidente vascular cerebral. 

No que respeita ao responsável pela decisão da institucionalização (Tabela 12), os três estudos 

encontrados em Portugal permitem concluir que a maior parte dos idosos decide por si próprio 

o recurso à institucionalização (51,0% - 58,7%), sendo várias as razões sobre a decisão, sendo 

a solidão um dos motivos mais relevantes. 

Tabela 12.  

Resultados obtidos sobre o responsável e razões associadas a decisão da institucionalização em estudos de idosos 

institucionalizados 

Autores Amostra Instrumento Resultados  

Pereira, H.M.S. (2012) n=126 WHOQOL-Bref 58,7% Próprio; 45,2% Solidão 

Coelho, S. (2015) n=35 WHOQOL-Bref 40,0% Falta de Apoio Familiar 

Matias, C. (2010) n=100 ESV 51,0% Próprio; 36,7% Problemas de Saúde 

Legenda: WHOQOL-Bref - Instrumento da Avaliação da Qualidade de Vida da OMS (Versão reduzida); ESV – Escala de Satisfação com a 

Vida. 

Quanto à autoavaliação da QdV por parte dos idosos institucionalizados (Tabela 13), os três 

estudos encontrados para Portugal e Suíça permitem observar que os idosos suíços classificam 

maioritariamente a sua QdV de “boa/muito boa” (60,0%) enquanto os idosos portugueses a 

classificam como “nem boa/nem má” (35,1%) e “boa” (49,9%).  

Tabela 13.  

Resultados obtidos sobre a avaliação da QdV em estudos de idosos institucionalizados 

Autores Amostra Instrumento Resultados  

Pereira, H.M.S. (2012) n=126 WHOQOL-Bref 49,9% Boa 

Timotin, L. (2012) $ n=70 WHOQOL-Bref 60,0% Boa/Muito Boa 

Fernandes, M. M. (2014) n=455 WHOQOL-Bref 35,1% Nem Boa/Nem Má 

Legenda: $ - Estudos suíços; WHOQOL-Bref - Instrumento da Avaliação da Qualidade de Vida da OMS (Versão reduzida). 
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Em relação à autoavaliação do estado de saúde por parte dos idosos institucionalizados 

(Tabela 14), os cinco estudos encontrados para Portugal e Suíça permitem observar que a 

maioria (42,0%) da população suíça classificou de “nem bom, nem mau”, e que para a 

população portuguesa as classificações mais frequentes variam entre “má” (44,9%) e “nem 

bom nem mau” (49%).  

Tabela 14.  

Resultados obtidos sobre a avaliação do estado de saúde em estudos de idosos institucionalizados 

Autores Amostra Instrumento Resultados 

Matias, C. (2010) n=100 ESV 44,9% Má 

Pereira, H.M.S. (2012) n=126 WHOQOL-Bref 47,6% Satisfeito 

Zimmermann-Sloutskis, D. et al. (2012) $ n=2552 --- 42,0% Nem Bom, Nem Mau 

Neto, C. (2014) n=100 WHOQOL-Age 49,0% Nem Bom, Nem Mau 

Fernandes, M. M. (2014) n=455 WHOQOL-Bref 39,2% Satisfeito 

Legenda:   $ - Estudos suíços; ESV - Escala de Satisfação com a Vida; WHOQOL-Bref - Instrumento da Avaliação da Qualidade de Vida da 
OMS (Versão reduzida); WHOQOL-Age – Instrumento da Avaliação da Qualidade de Vida da OMS para pessoas idosas. 

No que diz respeito às pontuações médias da escala de QdV WHOQOL-Bref (Tabela 15), 

observa-se que nos estudos portugueses a dimensão social é a que apresenta melhor valor de 

QdV (63,1), seguida pela dimensão ambiental (61,7), tendo a dimensão física pior valor de 

QdV (55,4) e as dimensões geral e psicológica valores intermédios. Em relação ao estudo 

suíço, a dimensão ambiental é a que apresenta melhor valor de QdV (64,3), seguida pela 

dimensão social (61,7), tendo a dimensão física menor valor de QdV (53,0) e as dimensões 

geral e psicológica valores intermédios. Comparando cada dimensão em função dos países, 

observou-se que, em média, os estudos portugueses apresentaram melhor valor de QdV em 

todas as dimensões, com exceção da dimensão ambiental.       

Tabela 15.  

Resultados obtidos sobre as pontuações médias das dimensões da escala de QdV WHOQOL-Bref em estudos de 

idosos institucionalizados 

Autores Amostra Instrumento Resultados / Observações 

Correia, C. M. (2009) n=40 WHOQOL-Bref 55,3DG; 56,2DF; 51,5DP; 60,8DS; 54,6DA 

Silva, M. (2011) n=20 WHOQOL-Bref 66,9DG; 60,5DF; 65,0DP; 80,8DS; 66,9DA 

Pereira, H.M.S. (2012) n=126 WHOQOL-Bref 60,0DG; 57,5DF; 60,0DP; 57,2DS; 55,8DA 

Timotin, L (2012) $ n=70 WHOQOL-Bref 59,1DG; 53,0DF; 58,5DP; 61,7DS; 64,3DA 

Duarte et al. (2014) n=60 WHOQOL-Bref 50,9DG; 34,0DF; 48,8DP; 47,0DS; 50,1DA 

Coelho, S. (2015) n=35 WHOQOL-Bref 60,7DG; 53,4DF; 62,3DP; 62,6DS; 63,5DA 

Gonçalves, C. (2015) n=71 WHOQOL-Bref 66,1DG; 63,6DF; 68,0DP; 73,8DS; 77,8DA 

Castro, M. & Amorim, I. (2016) n=47 WHOQOL-Age 60,9DG; 62,7DF; 64,9DP; 59,4DS; 63,8DA 

Média Estudos Portugal ----- ----- 60,1DG; 55,4DF; 60,1DP; 63,1DS; 61,7DA 

Média Estudos Suíça ----- ----- 59,1DG; 53,0DF; 58,5DP; 61,7DS; 64,3DA 

Legenda:  $ - Estudos suíços; WHOQOL-Bref - Instrumento da Avaliação da Qualidade de Vida da OMS (Versão reduzida); WHOQOL-Age 
– Instrumento da Avaliação da Qualidade de Vida da OMS para pessoas idosas; DG – Dimensão Geral; DF – Dimensão Física; 

DP – Dimensão Psicológica; DS – Dimensão Social; DA – Dimensão Ambiental. 
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Quanto à relação entre a idade e a QdV (Tabela 16), nos sete estudos pesquisados observa-se 

que, na maior parte, existe uma relação inversa não significativa entre a idade e a QdV em 

quase todas as dimensões do WHOQOL-Bref. 

Tabela 16.  

Resultados obtidos sobre as relações entre a QdV e a idade em estudos de idosos institucionalizados 

Autores DG DF DP DS DA 

Correia, C. M. (2009) - * - ns - ns - ns - ns 

Pereira, H.M.S. (2012) + ns - ns - ns + ns - ns 

Timotin, L (2012) $ - ns - ns - ns + ns + ns 

Duarte et al. (2014) - ns - ns - ns - ns - ns 

Fernandes, M. M. (2014) + ns - ns - * + ns - * 

Gonçalves, C. (2015) - ns - ns - ns - ns - ns 

Maia, J. (2016) - ** - * - ns - ns - ns 

Consenso - ns - ns - ns - ns - ns 

Legenda:  $ - Estudos suíços; DG – Dimensão Geral; DF – Dimensão Física; DP – Dimensão Psicológica; DS – Dimensão Social; DA – 

Dimensão Ambiental; ns – não significativo; * - significância de 5%; ** - significância de 1%; *** - significância de 0,1%; + -

correlação directa ou positiva; - - correlação inversa ou negativa.   

Quando comparado a QdV em função do sexo (Tabela 17), em seis estudos portugueses 

predomina melhor QdV no sexo masculino em todas as dimensões, com exceção da dimensão 

social, tendo resultados significativos nas dimensões psicológica e ambiental.  

Tabela 17.  

Resultados obtidos sobre as relações entre a QdV e o sexo em estudos de idosos institucionalizados 

Autores DG DF DP DS DA 

Correia, C. M. (2009) M ns M ns M ns M ns M ns 

Silva, M. (2011) F ns M ns F ns F ns F ns 

Pereira, H.M.S. (2012) M * M ns M ** M ns M * 

Fernandes, M. M. (2014) M ns M *** M *** F ns M *** 

Gonçalves, C. (2015) F ns M ns F ns F ns F ns 

Maia, J. (2016) M ** M * M * M * M * 

Consenso M ns M ns M s ? ns M s 

Legenda:  DG – Dimensão Geral; DF – Dimensão Física; DP – Dimensão Psicológica; DS – Dimensão Social; DA – Dimensão Ambiental; 

ns – não significativo; s - significativo * - significância de 5%; ** - significância de 1%; *** - significância de 0,1; M – Média 

do sexo masculino superior ao do sexo feminino; F - Média do sexo feminino superior ao do sexo masculino. 

No que diz respeito à QdV em função do estado civil (Tabela 18), os quatro estudos 

portugueses apresentaram resultados claros pela não existência de diferenças significativas 

entre os diferentes estados civis, para todas as dimensões do WHOQOL-Bref, havendo uma 

tendência para melhor QdV em idosos casados ou com companheiro.  
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Tabela 18.  

Resultados obtidos sobre as relações entre a QdV e o estado civil em estudos de idosos institucionalizados 

Autores DG DF DP DS DA 

Correia, C. M. (2009) ns ns ns ns ns 

Silva, M. (2011) C ns C ns C ns C ns C ns 

Pereira, H.M.S. (2012) SC ns CC ns CC ns CC ns SC ns 

Maia, J. (2016) ns ns ns ns ns 

Consenso ns ns ns ns ns 

Legenda:  DG – Dimensão Geral; DF – Dimensão Física; DP – Dimensão Psicológica; DS – Dimensão Social; DA – Dimensão Ambiental; 

ns – não significativo; * - significância de 5%; ** - significância de 1%; *** - significância de 0,1; SC – Sem Companheiro; CC – 
Com Companheiro; C – Casado. 

Em relação à QdV em função das habilitações literárias (Tabela 19), os quatro estudos 

portugueses apresentaram resultados evidentes da relação crescente entre o número de anos de 

estudos e a QdV em todas as dimensões, mas significativamente na dimensão física e 

dimensão psicológica.   

Tabela 19.  

Resultados obtidos sobre as relações entre a QdV e as habilitações literárias em estudos de idosos 

institucionalizados 

Autores DG DF DP DS DA 

Pereira, H.M.S. (2012) C3 * C3 ** C3 *** C3 * C3 *** 

Fernandes, M. M. (2014) + ns + * + ns + ns + ns 

Gonçalves, C. (2015) + ns + ** + * + ns + ns 

Maia, J. (2016) ns ns ns ns ns 

Consenso + ns + s + s + ns + ns 

Legenda:  DG – Dimensão Geral; DF – Dimensão Física; DP – Dimensão Psicológica; DS – Dimensão Social; DA – Dimensão Ambiental; 

ns – não significativo; * - significância de 5%; ** - significância de 1%; *** - significância de 0,1; C3 – Ensino Secundário e 

Superior; + -correlação direta ou positiva; - - correlação inversa ou negativa.   

No que concerne à QdV em função do número de filhos (Tabela 20), os dois estudos 

portugueses e suíços apresentaram resultados esclarecedores da relação direta entre o número 

filhos e o aumento da QdV em todas as dimensões, excetuando na dimensão social. No 

entanto, a relação é não significativa em todas as dimensões exceto na dimensão física. 

Tabela 20.  

Resultados obtidos sobre as relações entre a QdV e o número de filhos em estudos de idosos institucionalizados 

Autores DG DF DP DS DA 

Correia, C. M. (2009) + ns + ns + ns + ns + ns 

Timotin, L (2012) $ + ns + * + ns - ns + ns 

Consenso + ns + ? + ns ? ns + ns 

Legenda:  $ - Estudos suíços; DG – Dimensão Geral; DF – Dimensão Física; DP – Dimensão Psicológica; DS – Dimensão Social; DA – 

Dimensão Ambiental; ns – não significativo; * - significância de 5%; ** - significância de 1%; *** - significância de 0,1; + -

correlação direta ou positiva; - - correlação inversa ou negativa.   

Em relação à QdV em função da existência de visitas de amigos e familiares (Tabela 21), os 

dois estudos portugueses apresentaram resultados evidentes de que a QdV de idosos que 
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recebem visitas de familiares e amigos é superior em todas as dimensões, com exceção na 

dimensão física. 

Tabela 21.  

Resultados obtidos sobre as relações entre a QdV e o recebimento de visitas de amigos e familiares em estudos 

de idosos institucionalizados 

Autores DG DF DP DS DA 

Correia, C. S. (2012) ---- CV ns CV ns ---  

Pereira, H.M.S. (2012) CV * CV ** CV *** CV * CV *** 

Consenso CV * ? CV s CV s CV * CV *** 

Legenda:  DG – Dimensão Geral; DF – Dimensão Física; DP – Dimensão Psicológica; DS – Dimensão Social; DA – Dimensão Ambiental; 

ns – não significativo; * - significância de 5%; ** - significância de 1%; *** - significância de 0,1; CV – Média Com Visitas 

superior Sem Visitas.   

No que diz respeito ao impacto do relacionamento com a família, com outros residentes ou 

com os funcionários na QdV, C. S. Correia (2012) encontrou resultados significativos, sendo 

que os idosos que mantêm convívio social apresentam melhor QdV nas dimensões, física e 

psicológica.  

Quanto à influência do número de doenças na QdV (Tabela 22), o estudo suíço de Timotin 

(2012), demonstrou a relação inversa entre o aumento do número de doenças e a diminuição 

da QdV, em todas as dimensões, mas significativamente nas dimensões geral, física e 

psicológica. Em relação à tipologia de doenças (Tabela 22), a investigação de Gonçalves 

(2015), evidencia a existência de diferenças significativas na QdV, dependendo da tipologia 

de doença, sobretudo, nas dimensões física e ambiental.   

Tabela 22.  

Resultados obtidos sobre as relações entre a QdV e a existência e número de doenças em estudos de idosos 

institucionalizados 

Autores DG DF DP DS DA 

Timotin, L (2012) $ - ** - ** - * - ns - ns 

Gonçalves, C. (2015) ns  HTA* ns ns  HTA* 

Legenda:  $ - Estudos suíços; DG – Dimensão Geral; DF – Dimensão Física; DP – Dimensão Psicológica; DS – Dimensão Social; DA – 

Dimensão Ambiental; ns – não significativo; * - significância de 5%; ** - significância de 1%; *** - significância de 0,1; - - 

correlação inversa ou negativa;  HTA – Hipertensão Arterial. 

Em relação à QdV em função do tempo de institucionalização (Tabela 23), os três estudos 

portugueses apresentaram resultados evidentes da existência de uma correlação inversa ou 

negativa, mas não significativa entre o tempo de institucionalização e a QdV na dimensão 

física, e uma correlação direta ou positiva nas dimensões geral, psicológica, social e 

ambiental, associado ao tempo de adaptação e conhecimento dos outros residentes. 
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Tabela 23.  

Resultados obtidos sobre as relações entre a QdV e o tempo de institucionalização em estudos de idosos 

institucionalizados 

Autores DG DF DP DS DA 

Pereira, H.M.S. (2012) + ns - ns + ns - ns - ns 

Fernandes, M. M. (2014) - ns - ns + ns + ns + ns 

Gonçalves, C. (2015) + ns + * + * + ns + * 

Consenso + ns - ns + ns + ns + ns 

Legenda:  DG – Dimensão Geral; DF – Dimensão Física; DP – Dimensão Psicológica; DS – Dimensão Social; DA – Dimensão Ambiental; 

ns – não significativo; * - significância de 5%; ** - significância de 1%; *** - significância de 0,1; + -correlação direta ou 

positiva; - - correlação inversa ou negativa.   

No que diz respeito ao impacto do tipo de instituição na QdV dos idosos utentes, encontramos 

dois estudos em Portugal. M. A. Fernandes (2012), encontrou diferenças significativas entre 

idosos que estavam num centro de dia e idosos residentes em sua casa, apesar do instrumento 

não ter sido o WHOQOL-Bref, concluiu que os idosos que residiam em casa apresentavam 

melhor perceção da sua QdV.  

Em 2015, Gonçalves encontrou diferenças significativas entre idosos que estavam 

institucionalizados no lar e idosos que estavam institucionalizados na Unidade de Cuidados 

Continuados, em todas as dimensões da QdV do WHOQOL-Bref, apresentando os primeiros, 

melhor perceção da QdV. 

Finalmente, foram ainda encontrados alguns estudos internacionais cujo objetivo foi comparar 

a QdV de idosos institucionalizados em países diferentes, ou ainda outros direcionados para 

avaliar a QdV da população geral, entre dois ou mais países, aquando da pesquisa efetuada 

foram encontrados os estudos abaixo descritos: 

Skevington, Lofty e O´Connell (2004), estudaram a QdV de 11 830 pessoas com idades entre 

12 e 97 anos, utilizando a escala WHOQOL-Bref. Esta escala foi aplicada em 23 países, no 

entanto, nem Portugal nem a Suíça estiveram incluídos nessa investigação. 

Numa escala de 0 a 100 pontos, o domínio físico obteve 81 pontos, o domínio psicológico 75 

pontos e o domínio social e ambiental, 71,5 e 67,5 pontos respetivamente, obtendo a Holanda 

maiores pontuações médias em todos os domínios e a Argentina menores pontuações médias 

em todos os domínios.   

Kalfoss, Low e Molzahn (2008), estudaram a QdV em 192 e 469 adultos/idosos canadianos e 

noruegueses respetivamente, recorrendo ao instrumento de avaliação da QdV, WHOQOL-

Bref, tendo os idosos canadianos, obtido melhores pontuações na escala de QdV que os idosos 

noruegueses em todas as dimensões da escala.     
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Em 2017, o EUROSTAT, na sua publicação “Final Report of The Expert Group on the 

Quality Life Indicators” apresentam um estudo realizado nos 28 países membros da UE, 

sendo a QdV medida numa dimensão geral (experiência geral da vida) e oito dimensões 

específicas – condições materiais de vida, emprego, educação, saúde, atividades de lazer, 

segurança, governo e direitos elementares e ambiente natural. No que diz respeito à dimensão 

geral, 40,5% dos portugueses tinha satisfação reduzida com a sua vida, 45,7% satisfação 

média e 13,8% elevada satisfação, enquanto 8,0% dos suíços tinha satisfação reduzida com a 

vida, 53,5% satisfação média e 38,5% satisfação elevada. 
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3. DESCRIÇÃO GERAL DAS INSTITUIÇÕES ONDE DECORREU O ESTUDO 

Neste capítulo pretende-se de forma sumária descrever as instituições onde decorreu o estudo, 

recorrendo-se fundamentalmente ao sítio das instituições e a entrevistas aos informantes 

chave. Inicia-se pelas instituições de Portugal, seguindo-se as instituições da Suíça. 

Santa Casa da Misericórdia de Vila Real
8
  

A Santa Casa da Misericórdia de Vila Real, com sede no Largo Monsenhor Jerónimo do 

Amaral no centro da cidade de Vila Real, é uma associação de fiéis, que após a 

nacionalização do seu hospital em 1975, acabou por adotar o estatuto de Instituição Particular 

de Solidariedade Social em 1985, o que lhe permitiu dedicar-se a outras atividades 

assistenciais. 

O seu objetivo principal é praticar a solidariedade social, materializada nas obras de 

misericórdia e realizar atos de culto católico, sendo o seu campo de ação o apoio à família, a 

proteção à infância e à velhice, através da criação e manutenção de lares, centros de dia, 

creches, jardins-de-infância e serviço domiciliário.  

A Santa Casa da Misericórdia de Vila Real possui uma longa e riquíssima história que 

remonta aos inícios do século XVI, sendo detentora não só de um vasto património material, 

mas também de um importante património imaterial de cariz espiritual e humano com estreita 

relação com a solidariedade social e a ajuda ao próximo. Como valências, possui duas 

Estruturas Residenciais Para Pessoas Idosas (ERPI), um Centro de Dia, um Refeitório Social, 

uma valência de Apoio Domiciliário e um Serviço de Apoio Domiciliário Integrado que 

abrange utentes fortemente dependentes, que requeiram cuidados mais específicos, em 

articulação com o Centro de Saúde. 

Para além destas respostas sociais, a Santa Casa da Misericórdia de Vila Real dispõe de uma 

Unidade de Cuidados Continuados de Média Duração e Reabilitação, que conta com a 

colaboração de pessoal médico especializado. 

Esta instituição possui ainda uma Creche para bebés entre os 3 meses e os 3 anos, o Lar-

Escola Florinhas da Neve, direcionado para o acolhimento e formação de crianças e jovens do 

                                                           
8 http://www.scmvr.pt/ 

http://www.scmvr.pt/
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sexo feminino e um Jardim-de-Infância, destinado à educação e formação pré-escolar para 

crianças até aos seis anos. 

No que respeita ao apoio a pessoas idosas, esta instituição dispõe da ERPI Lar da Imaculada 

Conceição – Vila Real e da ERPI Lar Hotel da Misericórdia - Vila Real.  

A primeira, fundada em 1987, rodeada de espaços verdejantes e jardins bem cuidados, 

localiza-se no Complexo Social da Quinta da Petisqueira em Lordelo, a poucos quilómetros 

do centro da cidade de Vila Real, onde outrora teve lugar a Escola Agrícola de Artes e 

Ofícios. 

Esta instituição permite o acolhimento de pessoas idosas de ambos os sexos, disponibilizando 

apoio e acompanhamento permanente de uma vasta equipa de funcionários que trabalham no 

sentido de colmatar as necessidades e carências dos utentes, intervindo a vários níveis, 

nomeadamente a nível psicossocial e familiar. Esta equipa é composta por um diretor técnico, 

um psicólogo, um professor de expressão motora, uma técnica superior de serviço social, um 

médico de clínica geral, uma enfermeira, um motorista, uma costureira, uma cabeleireira, duas 

encarregadas de serviços gerais, duas cozinheiras, além de oito trabalhadores - auxiliares. 

Esta instituição, oferece atualmente duas respostas sociais diferentes, acolhendo 58 utentes 

em regime de internamento e 7 utentes em Centro de Dia, com acordo de cooperação com a 

Segurança Social. 

Quanto à ERPI Lar Hotel da Misericórdia - Vila Real, encontra-se em funcionamento desde 

2003 e localiza-se na Rua Irmã Virtudes, no centro da cidade de Vila Real. Direcionada para o 

acolhimento e tratamento de utentes idosos, proporciona alojamento e serviços, 

salvaguardando a sua autonomia, cooperando na promoção da sua dignidade, QdV e saúde. 

Tem capacidade para 40 utentes e é composta por 10 quartos individuais, 11 quartos duplos e 

4 suites, todos dotados de casa de banho privativa. Dispõe de cozinha, salas de refeições e 

convívio, sala de visitas, biblioteca, sala de ginástica, consultório médico e de enfermagem e 

de um agradável espaço exterior com jardim arborizado e bem iluminado. 

Uma equipa multidisciplinar de profissionais presta cuidados interruptamente aos utentes, 

sendo constituída por uma diretora técnica, que é socióloga, um médico, uma enfermeira, uma 

nutricionista, uma animadora sociocultural, um professor de educação física e de reabilitação, 
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um podologista, encarregadas de serviços gerais, ajudantes de lar, trabalhadoras auxiliares, 

cozinheiras e ajudantes de cozinha. 

Relativamente à ocupação de tempos livres, é oferecida uma vasta gama de atividades 

recreativas e culturais, nomeadamente, trabalhos manuais, exercícios de memória, 

visionamento de filmes, palestras, passeios, visitas a museus e exposições, idas ao cinema e 

ao teatro. Estas atividades têm por função permitir que os utentes ocupem de forma ativa o 

seu tempo, oferecendo oportunidades de convívio e interação social, descontração e partilha 

de conhecimentos.  

Esta instituição oferece atualmente apenas uma resposta social, acolhendo neste momento 40 

utentes em regime de internamento, não possuindo acordo de cooperação com a Segurança 

Social. 

 Santa Casa da Misericórdia de Chaves
9
  

A Santa Casa da Misericórdia de Chaves, com sede social no Largo Caetano Ferreira, no 

centro histórico da cidade de Chaves, é uma associação de fiéis, de iniciativa privada, 

constituída na ordem jurídica canónica, com estatuto de Instituição particular de Solidariedade 

Social, com objetivo de responder a carências sociais do concelho e de praticar atos de culto 

católico, desenvolvendo a sua atividade sem fins lucrativos. 

A sua constituição remonta ao início do século XVI, tendo desenvolvido ininterruptamente ao 

longo dos quinhentos anos de existência a sua imprescindível ação social, direcionada para 

infância, juventude e idosos. É detentora de um valioso património edificado, cultural e 

artístico, com inúmeras obras de arte sacra em escultura e pintura de grande valor histórico. 

Mas a sua grande riqueza assenta no importante património imaterial, cuja função espiritual e 

humana empenhada em prosseguir esta nobre missão, é contribuir para uma sociedade mais 

solidária.  

A Santa Casa da Misericórdia de Chaves, possui cinco ERPI, um Centro de Dia, duas 

Cantinas Sociais, algumas valências de Apoio Domiciliário e um serviço de Apoio 

Domiciliário Integrado. 

                                                           
9 http://www.scmchaves.pt 

http://www.scmchaves.pt/
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Para além destas respostas sociais, a Santa Casa da Misericórdia de Chaves dispõe ainda de 

uma estrutura denominada, Escola de Artes e Ofícios Prof. Nuno Rodrigues, fazendo parte 

deste organismo um Lar de Infância e Juventude, (estrutura residencial para crianças e jovens 

em perigo, acolhimento prolongado em regime de internato, capacidade e acordo de 

cooperação para 50 utentes) e um Centro de Acolhimento Temporário, (estrutura residencial 

para crianças e jovens em perigo, acolhimento de curta duração em regime de internato, 

capacidade e acordo para 20 utentes). Possui ainda duas Creches, Berçário e dois Jardins de 

Infância, para crianças em idade pré-escolar situados na cidade de Chaves e na vila de 

Vidago. 

O estudo decorreu nas ERPI Lar Nossa Senhora da Misericórdia - Chaves, Lar da Nossa 

Senhora da Conceição - Vidago - Chaves e Lar de Santa Isabel - Vilar de Nantes - Chaves. 

A ERPI Lar Nossa Senhora da Misericórdia - Chaves localiza-se no centro histórico da cidade 

de Chaves e é um dos equipamentos mais antigos da instituição, sendo que em 1983 deu 

início à atividade, designando-se como Lar de Dependentes Profundos. 

Entre várias obras de restauro desenvolvidas ao longo dos anos, este equipamento, onde 

outrora funcionou o Hospital de Chaves, mantêm-se até aos dias de hoje com quatro respostas 

sociais: ERPI, com capacidade para 65 utentes em regime de internamento com acordo de 

cooperação com a Segurança Social para a totalidade dos utentes; Centro Dia, com 

capacidade para 40 utentes e acordo com a Segurança Social para 23 utentes; Serviço de 

Apoio Domiciliário tendo a capacidade para 65 utentes e acordo para 52 utentes e Cantina 

Social com capacidade para 100 refeições/diárias, com protocolo de colaboração com a 

Segurança Social para a totalidade dos utentes. 

Quanto à ERPI Lar Nossa Senhora da Conceição, localiza-se no centro da vila de Vidago. 

Esta estrutura assistencial ficou concluída em 1985 e oferece atualmente três respostas 

sociais: ERPI com capacidade para acolher 65 utentes em regime de internamento e acordo de 

cooperação com a Segurança Social para 60 dos utentes; Apoio Domiciliário, com capacidade 

para 30 utentes e acordo com a Segurança Social para 15 utentes e Cantina Social com 

capacidade para 100 refeições/diárias, com protocolo de colaboração com a Segurança Social 

para a totalidade dos utentes. 

A ERPI Lar de Santa Isabel, outra das propriedades da Santa Casa da Misericórdia de Chaves, 

está localizada na freguesia de Vilar de Nantes, em Chaves, entrou em funcionamento em 
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1999 e oferece atualmente três respostas sociais: ERPI com capacidade para 65 utentes em 

regime de internamento, com acordo de cooperação com a Segurança Social para 60 utentes, 

Apoio Domiciliário com capacidade para 20 utentes e acordo com a Segurança Social para a 

totalidade dos utentes e possui ainda um Serviço de Apoio Domiciliário Integrado, esta 

resposta social está em processo de extinção, as admissões para esta resposta estão encerradas 

tendo apenas 2 beneficiários. 

 Santa Casa da Misericórdia de Valpaços
10

  

A história da Santa Casa da Misericórdia de Valpaços esteve, desde 1945, associada ao 

hospital de Valpaços, sendo nesta data que surgiu a Associação Beneficente Municipal da 

Misericórdia de Valpaços a substituir a sua antecessora Associação Beneficente Municipal de 

Valpaços de que herdou todos os bens, fundos e valores e acolhendo como irmãos todos os 

sócios da anterior e extinta Associação. 

Foi em 24 de novembro de 1946 que, por deliberação tomada em assembleia geral da 

Associação Beneficente Municipal da Misericórdia de Valpaços, e por proposta do irmão 

Joaquim de Castro Lopo, a associação se passa a denominar Misericórdia de Valpaços, sendo 

nessa mesma assembleia aprovados os estatutos do “Compromisso” da Misericórdia. 

A Santa Casa da Misericórdia de Valpaços abrange atualmente um total de 770 utentes, 

possuindo dez ERPI, quatro valências de Centros de Dia, quatro valências de Serviço de 

Apoio Domiciliário. Para além destas respostas sociais, a Santa Casa da Misericórdia de 

Valpaços dispõe de um programa de emergência alimentar que fornece diariamente 100 

refeições gratuitas a pessoas carenciadas do concelho, referenciadas pelas equipas de ação 

social da Misericórdia, do Município e da Segurança Social. Possui uma Creche e Ensino Pré-

escolar. Dispõe ainda de um serviço de Fisioterapia, provido de uma equipa de técnicos de 

Fisioterapia e uma médica fisiatra. Inclui também uma lavandaria central que serve todas as 

valências. O estudo decorreu nas ERPI Lar Maria Ribeiro & Ricardo Mourão - Valpaços e 

ERPI Lar de São José - Valpaços. 

A ERPI Maria Ribeiro & Ricardo Mourão, inaugurada no ano de 2013, é a mais recente 

unidade da Santa Casa da Misericórdia de Valpaços e fica situada na Avenida Pinheiro Manso 

em Valpaços. 

                                                           
10 http://www.scmv.pt 

http://www.scmv.pt/
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É uma instituição que tem por objetivo não só responder às necessidades e anseios dos seus 

utentes, mas também proporcionar várias atividades de acordo com a sua faixa etária, 

capacidades e estado de saúde. Visa a promoção do bem-estar e conforto, permitindo que os 

seus utentes façam parte da sociedade como agentes ativos, inseridos numa estrutura que lhes 

proporciona assistência medico-sanitária e momentos de satisfação. 

Esta instituição oferece atualmente duas respostas sociais: ERPI acolhendo 50 utentes em 

regime de internamento, dispondo de vagas sociais financiadas pela Segurança Social, com o 

objetivo de apoiar idosos mais carenciados e Cantina Social facultando 38 refeições diárias, 

com protocolo de colaboração com a Segurança Social para a totalidade dos utentes. Dispõe 

de uma equipa de profissionais especializados em diversas áreas (enfermeiros, animadores 

socioculturais, dietista, psicóloga e um grupo de auxiliares orientado por uma encarregada 

geral), que estão ao serviço dos utentes desta instituição. 

No que respeita à ERPI Lar de São José, situa-se no centro da cidade de Valpaços, mais 

propriamente no Largo da Misericórdia em Valpaços e é a instituição mais antiga da Santa 

Casa da Misericórdia de Valpaços, datando a sua inauguração do dia 6 de outubro de 1982. 

Esta instituição tem como objetivo prioritário promover o envelhecimento ativo dos seus 

utentes, proporcionando-lhes a melhor QdV possível, bem-estar e conforto. Fazem parte da 

equipa de profissionais, enfermeiros, animadores socioculturais, dietista, psicóloga, grupo de 

auxiliares de serviços gerais e uma encarregada geral. 

Esta instituição tem capacidade para acolher 75 utentes e oferece atualmente duas respostas 

sociais diferentes: ERPI, neste momento lotada com um total de 75 utentes em regime de 

internamento e Centro de Dia acolhendo 8 utentes, dispondo de vagas sociais financiadas pela 

Segurança Social, com o objetivo de apoiar idosos mais carenciados. 

Quanto às instituições da Suíça o estudo decorreu em três instituições que se passam a 

descrever: 

“Domaine de la Gracieuse - Lonay”
11

  

Inserida no cantão de Vaud, e rodeada de espaços verdes e de vinhas, com vista para o Lago 

Lemano, e os Alpes, a Instituição “Domaine de la Gracieuse” situa-se no “Chemin des 

Vignes” na localidade de Lonay à entrada da cidade de Morges.  

                                                           
11 http://gracieuse.ch/ 

http://gracieuse.ch/
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Oferece uma vasta gama de serviços nomeadamente serviços hoteleiros, serviços médicos e 

enfermagem de qualidade e tem como objetivo acolher de forma calorosa e personalizada 

pessoas idosas que necessitem de cuidados e de tratamentos médicos, respeitando os seus 

valores socioculturais e espirituais.  

A Unidade de Cuidados, é composta maioritariamente por quartos individuais (41 quartos) e 

alguns apartamentos onde a vigilância e o acompanhamento são maiores e os cuidados mais 

diferenciados, sendo que esta unidade acolhe as pessoas que necessitam de mais cuidados 

dada a sua idade e com maior grau de dependência. 

Nos apartamentos (135) encontram-se institucionalizados utentes que apesar de necessitarem 

de cuidados e apoio nas suas atividades de vida quotidiana, têm um grau de dependência 

menor. Possui ainda 18 quartos e algumas suites disponíveis para utentes amigos e familiares. 

Esta instituição, oferece a possibilidade de cada utente personalizar os seus quartos ou 

apartamentos, um serviço de restauração com 3 menus à escolha, serviço de fisioterapia, 

podologia, manicure, salão de cabeleireiro etc…, e ainda a possibilidade de organizar 

refeições em família, festas de aniversário entre outras, programa de animação, apoio 

religioso, salão de TV, biblioteca, sala de concertos, bilhares, salão de desportos, piscina, 

terraço, jardins, garagens e parque de estacionamento. 

“Les Lusiades” - Lussy-sur-Morges
12

  

A instituição “Les Lusiades”, é um estabelecimento de utilidade pública que faz parte do 

grupo Jean Bernard Castelli, formado por três instituições, que tem por objetivo o 

acompanhamento de pessoas idosas com problemas psiquiátricos e/ou com incapacidades 

ligadas ao envelhecimento.  

Situada no centro da localidade de Lussy-sur-Morges, esta instituição, abriu as portas em 

1998 e rapidamente desenvolveu a missão específica de responder às necessidades e ao 

acompanhamento da população local e regional com dificuldades relacionadas com o 

envelhecimento e com dificuldades em manter a autonomia e independência em seu 

domicílio.  

Esta instituição oferece não só, acolhimento de longa duração, mas também em regime de 

curta duração para pessoas idosas que se encontrem em convalescença, ou em situação em 

                                                           
12 http://www.jbcgroup.ch/ 
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que os cuidadores (famílias ou não) tenham de se ausentar. O seu objetivo primordial visa a 

prestação de cuidados e tratamentos, encorajando os residentes a atividades suscetíveis de 

manter e melhorar o seu bem-estar físico e psicológico, acompanhando a pessoa idosa no seu 

caminho individual, sendo da responsabilidade dos cuidadores, manter e estimular as suas 

capacidades residuais, dando-lhe o suporte necessário para que estas possam continuar a 

responder as suas aspirações próprias. 

 A instituição “Les Lusiades” dispõe de 27 quartos individuais e duplos, dando a possibilidade 

aos utentes de personalizar o seu espaço, facilitando uma melhor integração e o sentimento de 

continuar a viver numa verdadeira casa. As casas de banho situam-se na proximidade dos 

quartos. Um espaço aberto e comum no rés-do-chão do edifício, favorece o contacto com as 

visitas e é utilizado para as atividades de lazer. 

No espaço externo envolvente, situa-se um café e restaurante com um terraço, sendo dada aos 

residentes a possibilidade de usufruírem deste espaço com os familiares e amigos.  

Relativamente à animação e vida social, todos os aspetos da vida social têm o seu lugar, sejam 

atividades de lazer, atividades espirituais ou sociais. São também propostas atividades de 

férias. Uma equipa de animadores profissionais auxiliada por pessoal de acompanhamento, 

organiza e propõe diversas atividades em grupo ou individuais, que se desenvolvem tanto no 

interior como no exterior da instituição. 

“Les Preyades” -  Lussy-sur-Morges
13

 

A instituição “Les Preyades”, é uma das instituições de utilidade pública que faz parte do 

grupo Jean Bernard Castelli. Situa-se no centro da localidade de Lussy-sur-Morges e é 

favorecida por um quadro de beleza natural, beneficiando de uma magnífica vista sobre os 

Alpes e o Lago Lemano. É composta por nove apartamentos espaçosos, inteiramente 

renovados e totalmente equipados, um espaço comum de mais de 300 m
2
 é colocado à 

disposição dos seus habitantes, compreendendo um salão, refeitório, cozinha, casas de banho, 

espaços de lazer e bem-estar (sauna e banho turco) e de fitness, permitindo a partilha de 

momentos de vida em sociedade, preservando a intimidade e a autonomia dos residentes, 

sendo o convívio, o conforto e a luminosidade que dispõe, qualidades que se destacam. 

                                                           
13 http://www.jbcgroup.ch/ 

http://www.jbcgroup.ch/
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Assim como outras instituições do grupo, a instituição “Les Preyades” tem por objetivo 

acompanhar as pessoas idosas com problemas e/ou com incapacidades ligadas ao 

envelhecimento. 

Com tratamentos especializados de medicina e cuidados de enfermagem, esta, visa encorajar 

os residentes a atividades suscetíveis de manter e melhorar o seu bem-estar físico e 

psicológico, mantendo e estimulando as capacidades residuais de cada residente, dando-lhe o 

suporte necessário para que estes possam continuar a responder as suas aspirações próprias. 

Também nesta instituição são oferecidas pelo grupo de animação sociocultural, varridíssimas 

atividades sociais e de animação, nomeadamente atividades lúdicas e recreativas, saídas de 

grupo, atividades de férias, entre outras. 
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4. METODOLOGIA  

Neste capítulo, será abordada a metodologia, sendo através desta que serão estudados, 

descritos e explicados os métodos que vão ser utilizados assim como as etapas a percorrer, 

para atingir os objetivos do estudo. 

Segundo Fortin et al. (2009), a fase metodológica consta em definir os meios para realizar a 

investigação, e é durante esta fase que o investigador determina a forma de proceder para 

alcançar as respostas às questões de investigação ou verificar as hipóteses, ou seja: 

…após ter estabelecido a maneira de proceder, o investigador define a 

população em estudo, determina o tamanho da amostra e precisa os métodos da 

colheita de dados …. Por outro lado, determina um plano de análise estatística, 

dos dados. As decisões tomadas na fase metodológica determinam o desenrolar 

do estudo. (Fortin et al., 2009, p.53) 

Assim sendo, neste capítulo, foi descrito o tipo de estudo desenvolvido, identificada a 

população e amostra com referência aos critérios de exclusão e inclusão, operacionalizadas e 

categorizadas as variáveis do estudo, formuladas as questões de investigação e definidas as 

hipóteses, descrito o instrumento de recolha de dados, descritas as considerações éticas e 

efetuada a análise e tratamento dos dados. 

4.1. Tipo de estudo 

Foi efetuado um estudo comparativo, descritivo-correlacional, transversal, de abordagem 

quantitativa, e que pretende comparar a perceção da QdV dos idosos institucionalizados entre 

dois países diferentes, Portugal e Suíça. 

A índole descritiva deste estudo prende-se com a necessidade da obtenção de mais 

informações sobre esta temática. “…os estudos descritivos visam obter mais informações, 

quer seja sobre as características de uma população, quer seja sobre os fenómenos em que 

existem poucos trabalhos de investigação” (Duhamel & Fortin, 2003, p.161).  

Por outro lado, este estudo tem um cariz correlacional, visto que se pretende determinar a 

existência de relações entre variáveis, com vista a descrever essas relações numa perspetiva 

comparativa.  
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Trata-se ainda de um estudo de natureza quantitativa, com recolha de dados através do 

questionário sociodemográfico e do questionário de QdV da OMS, WHOQOL-Bref, e de 

natureza transversal, pois os dados foram recolhidos num momento único. O método de 

investigação quantitativo é um processo sistemático de recolha de dados observáveis e 

quantificáveis que se baseia na observação de factos, de acontecimentos e de fenómenos 

(Fortin et al., 2009).  

4.2. População e amostra 

Segundo Fortin et al. (2009), a população compreende todos os elementos, podendo ser 

pessoas, grupos ou objetos que partilhem características comuns, os quais são definidos pelos 

critérios estabelecidos para o estudo. 

A população alvo deste estudo, foram os idosos que se encontravam institucionalizados na 

Suíça (“Domaine de la Gracieuse” em Lonay, “Les Lusiades” e “Les Preyades” em Lussy-

sur-Morges) e os idosos que se encontravam institucionalizados em Portugal (Santa Casa da 

Misericórdia de Chaves, Vila Real e Valpaços). 

Relativamente à amostra, pode definir-se como sendo um subconjunto de indivíduos, neste 

caso idosos, que são retirados da população e que são convidados a participar no estudo. Para 

Fortin et al. (2009), a amostra “é uma fração de uma população sobre a qual se faz o estudo, 

podendo esta ser considerada uma réplica em miniatura da população alvo” (p.312). A 

amostra deve representar a população alvo, isto é, as características da população devem estar 

presentes na amostra selecionada. Trata-se de uma amostra acidental e não probabilística, 

dado que os indivíduos são facilmente acessíveis, encontrando-se num local determinado e 

num momento específico (Fortin et al., 2009). 

Integraram a amostra deste estudo 141 idosos que se encontravam institucionalizados nas 

instituições “Domaine de la Gracieuse” em Lonay, na instituição “Les Lusiades” e na 

instituição “Les Preyades” em Lussy-sur-Morges, e 140 idosos que se encontravam 

institucionalizados nas instituições da Santa Casa da Misericórdia de Chaves, Vila Real e 

Valpaços, que se disponibilizaram e que preenchiam critérios de inclusão. 

Assim, foram considerados como critérios de inclusão os idosos com idade igual ou superior a 

65 anos, de ambos os sexos, com capacidades cognitivas para responder ao questionário, por 

indicação dos diretores e responsáveis das instituições. 
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4.3. Variáveis em estudo 

Fortin et al. (2009), afirmam que as variáveis são as unidades de base da investigação, elas 

podem representar uma qualidade, propriedade ou característica de pessoas, objetos ou de 

situações suscetíveis de mudar ou variar ao longo do tempo. Devem as variáveis ser claras, 

objetivas e operacionais de maneira a não deixar dúvidas. 

As variáveis num trabalho de investigação assumem um papel muito importante, visto ser à 

volta destas que se estrutura a investigação, podem ser definidas como sendo todo o aspeto 

que é observável e mensurável. Estas não possuem um carácter estático, mas sim dinâmico, 

podendo sofrer mudanças ao longo do tempo. 

Uma variável … corresponde a uma qualidade ou a uma característica que são 

atribuídas a pessoas ou a acontecimentos que constituem objeto de uma 

investigação e às quais é atribuído um valor numérico …, as variáveis são 

ligadas aos conceitos teóricos por meio de definições operacionais que servem 

para medir conceitos. As variáveis podem ser classificadas de diferentes 

maneiras segundo a sua utilização numa investigação. (Fortin et al., 2009, p. 48) 

 Relativamente à sua classificação, os tipos de variáveis mais vulgarmente apresentadas são as 

variáveis dependentes, variáveis independentes, variáveis atributo e variáveis estranhas. As 

variáveis dependentes e independentes estão ligadas no estudo do tipo experimental, no 

sentido em que uma afeta a outra. 

A variável dependente é o elemento que sofre o efeito e o resultado esperado pelo 

investigador. 

Marconi e Lakatos (2004), dizem-nos que a variável dependente é a variável a ser explicada 

ou descoberta e que é influenciada, determinada ou afetada pela variável independente; “…é o 

fator que aparece, desaparece ou varia à medida que o investigador introduz, tira ou modifica 

a variável independente; a propriedade ou fator que é efeito resultado, consequência ou 

resposta a algo que foi manipulado (variável independente)” (Marconi & Lakatos, 2004, 

p.189). 

A variável independente é o elemento capaz de exercer efeito sobre outra variável, sendo 

introduzida e manipulada num contexto de investigação. Marconi e Lakatos (2004), definem 

variável independente como sendo a variável que afeta ou determina outra variável, sendo 

considerada um fator fundamental ou causa para um certo resultado, efeito ou consequência. 
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A variável independente é, geralmente, o fator manipulado pelo investigador na tentativa de 

assegurar a relação do fator manipulado com o fenómeno observado. 

Outros autores, como Fortin et al. (2009), partilham de opiniões semelhantes, afirmando que a 

variável independente é introduzida (tratamento, intervenção) pelo investigador num estudo 

experimental, com o objetivo de medir o efeito que a mesma provoca na variável dependente. 

“A variável dependente sofre o efeito da variável independente e produz resultado” (Fortin et 

al., 2009, p.48). 

Assim sendo, foram identificadas as variáveis para este estudo, efetuando-se uma divisão das 

mesmas por categorias que serão apresentadas seguidamente:   

A variável dependente identificada para este estudo, foi: A perceção da QdV do idoso 

institucionalizado nos domínios: geral, físico, psicológico, social e ambiental. 

As variáveis independentes identificadas para este estudo, foram: idade; sexo; estado civil; 

escolaridade; profissão; existência e número de filhos; recebimento e frequência de visitas; 

relação com a família, residentes e funcionários; tempo de institucionalização; doenças 

(presença, número e tempo); decisão e razões da institucionalização. 

4.4. Operacionalização e categorização das variáveis 

Após a identificação das variáveis, foram estas mesmas categorizadas e operacionalizadas 

(Apêndice A), sendo que este processo “visa tornar um conceito operacional, faz ressaltar as 

ligações entre o pensamento e a experiência, fixando, assim, como um conceito ou uma ideia 

abstracta que serão identificados e medidos em termos concretos” (Fortin, Vissandjée & Côté, 

2003, p.38).  

4.5. Questões de investigação 

“A investigação científica, é um método de aquisição de conhecimentos que permite encontrar 

respostas para questões precisas” (Fortin e al., 2009, p.4). 
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As principais questões de investigação equacionadas para este estudo foram: 

1. Será que o país de residência onde os idosos estão institucionalizados influencia a 

perceção sobre a sua QdV? 

2. Será que as características sociodemográficas dos idosos institucionalizados nas 

instituições onde irá decorrer o estudo influenciam a perceção sobre a sua QdV? 

3. Qual será a perceção que os idosos residentes na instituição “Domaine de la 

Gracieuse”, “Les Lusiades” e “Les Preyades” na Suíça têm sobre a sua QdV (nos 

domínios geral, físico, psicológico, social e meio ambiente). 

4. Qual será a perceção que os idosos residentes nas instituições da Santa Casa da 

Misericórdia de Chaves, Vila Real e Valpaços, em Portugal, têm sobre a sua QdV (nos 

domínios geral, físico, psicológico, social e meio ambiente). 

5. Será que a perceção da QdV dos idosos (domínio geral, físico, psicológico, social e 

ambiental) institucionalizados na instituição “Domaine de la Gracieuse” em Lonay, 

“Les Lusiades” e “Les Preyades” em Lussy-sur-Morges, na Suíça, difere da perceção 

da QdV dos idosos institucionalizados nas instituições da Santa Casa da Misericórdia 

de Chaves, Vila Real e Valpaços, em Portugal? 

4.6. Definição de hipóteses de investigação 

São vários os autores que definem hipóteses de investigação, mas todas elas se baseiam num 

mesmo princípio, o de relação entre variáveis. 

Segundo Fortin et al. (2009), tanto a questão de investigação como a hipótese têm em 

consideração as variáveis-chave e a população alvo. “A hipótese é um enunciado que antecipa 

relações entre variáveis e que necessita de uma verificação empírica” (Fortin et al., 2009, 

p.165). 

As hipóteses, são efetuadas tendo por base o problema de investigação e transformam a 

questão apresentada pelo problema de pesquisa numa enunciação declaratória que pressupõe 

um resultado esperado. Podemos, então, afirmar, que são uma suposta resposta para o 

problema de investigação, ou seja, um enunciado da relação entre as variáveis em estudo.  
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Assim, foram formuladas as seguintes hipóteses de estudo:  

H1 - Existem diferenças estatisticamente significativas quanto à perceção da QdV dos idosos 

de acordo com o país, em função de variáveis sociodemográficas (idade; sexo; estado civil; 

escolaridade; profissão; existência e número de filhos; recebimento e frequência de visitas; 

relação com a família, residentes e funcionários; tempo de institucionalização; doenças 

[presença, número e tempo]; decisão e razões da institucionalização), conforme consta das 

hipóteses secundárias H1.1 até H1.17, no ponto 5.7.  

H2 - Existem diferenças estatisticamente significativas quanto à perceção da QdV geral, 

física, psicológica, social e ambiental dos idosos de acordo com o país; 

H3 - Existem diferenças estatisticamente significativas quanto à perceção da QdV geral, 

física, psicológica, social e ambiental dos idosos de acordo com a instituição. 

4.7. Instrumentos e metodologia de recolha de dados  

Fortin, Grenier e Nadeau (2003), referem que nesta etapa, o investigador deve descrever os 

métodos de recolha de dados utilizados, podendo este utilizar vários instrumentos de medida e 

destacam também a importância da escolha do método adequado, frisando que, “a escolha do 

método de colheita de dados faz-se em função das variáveis e da sua operacionalização e 

depende igualmente da estratégia de análise estatística considerada” (p.239). O método de 

recolha de dados deve ser o mais conveniente, podendo ser utilizados vários instrumentos de 

medida como “as medidas fisiológicas; as medidas pela observação; as entrevistas; os 

questionários; as escalas; a técnica de Delphi; as vinhetas e as técnicas projectivas” (Fortin et 

al. 2009, p.368). 

 

O instrumento de recolha de dados utilizado para esta investigação foi um questionário 

formado por duas partes distintas, em que a primeira parte possui questões que permitiram 

efetuar a caracterização sociodemográfica da amostra em estudo, constando na segunda parte 

o questionário World Health Organization Quality of Life (WHOQOL - Bref) (Apêndice B). 

O questionário sociodemográfico é constituído por questões, como: idade; sexo; estado civil; 

escolaridade; profissão; existência e número de filhos; recebimento e frequência de visitas; 

relação com a família, residentes e funcionários; tempo de institucionalização; doenças 

(presença, número e tempo); decisão e razões da institucionalização. 
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Para avaliação da QdV, foi utilizado o questionário da OMS, WHOQOL-Bref, validado tanto 

para a população portuguesa como para a população suíça. Este questionário surgiu do projeto 

designado World Health Organization Quality of Life (WHOQOL). Posteriormente, deste 

projeto surgem dois instrumentos, o Word Health Organization Quality of life Instrument 100 

(WHOQOL-100) e uma versão mais reduzida de 26 questões, o WHOQOL-Bref, sendo este 

de mais fácil utilização, dado ser um instrumento mais curto que requer menos tempo para 

preenchimento, mas com características psicométricas satisfatórias (Serra et al., 2006). 

As 26 questões do WHOQOL-Bref são avaliadas de 1 a 5 pontos, escala tipo Likert, sendo 

atribuído 1 ao valor mais pejorativo e 5 ao valor mais favorável, pelo que as pontuações mais 

altas representam melhor QdV, exceto em três das questões que dizem respeito a aspetos 

como a dor física, necessidade medicação, e sentimentos negativos (questões 3, 4 e 26) que 

são estruturadas inversamente, isto é, o valor mais favorável é 1 e o mais pejorativo é 5. 

Assim sendo, nestas questões, as pontuações mais baixas significam melhor QdV.  

O WHOQOL-Bref, é composto por duas questões gerais e por 24 questões que representam 

cada uma das 24 facetas que constituem a escala. Nesta escala, cada faceta é avaliada única e 

simplesmente por uma questão, esta escala é composta por quatro domínios: físico, 

psicológico, relações sociais e meio ambiente. Relativamente às questões gerais, a questão 1 

refere-se à perceção de QdV de uma forma geral e a questão 2 refere-se à satisfação com a 

saúde. Assim, o WHOQOL-Bref é composto por questões específicas, sendo apenas duas 

questões de índole geral. As diversas questões descrevem um estado, comportamento, 

capacidade ou uma perceção ou experiência subjetiva (Fleck et al., 2000; Serra et al., 2006).  

As questões específicas encontram-se distribuídas por quatro domínios. Ao Domínio Físico 

(D1) correspondem as questões 3, 4, 10, 15, 16, 17 e 18, estas questões englobam facetas 

como a dor física, dependência de medicação ou de tratamentos, energia e fadiga 

percecionada, mobilidade, satisfação com o sono, satisfação com a capacidade de efetuar as 

AVD‟s e satisfação com a capacidade de trabalho. 

Fazem parte do Domínio Psicológico (D2) as questões 5, 6, 7, 11, 19 e 26, estas, abordam 

facetas como o gosto pela vida e sentido da vida, capacidade de concentração, imagem 

corporal, autoestima e os sentimentos. 

Do Domínio Social (D3) fazem parte as questões 20, 21 e 22, que englobam facetas como 

relações pessoais, vida sexual e suporte social. 
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Fazem parte do Domínio Ambiental (D4) as questões 8, 9, 12, 13, 14, 23, 24 e 25, estas 

abordam facetas como a segurança, ambiente, recursos económicos, acesso às informações 

necessárias para a vida quotidiana, ocasião de praticar atividades de lazer, satisfação com o 

lugar onde vive, satisfação com o acesso aos cuidados de saúde e a satisfação com os 

transportes utilizados.  

Os resultados foram analisados em função das pontuações obtidas nos quatro domínios e na 

dimensão global da QdV. O resultado dos diferentes domínios foi obtido calculando uma 

média dos resultados das várias questões que constituem esse mesmo domínio e, 

posteriormente, esta média foi multiplicada por 100, variando a QdV entre 0% e 100%. 

Figura 15. Cálculo das pontuações nas dimensões do WHOQOL-Bref  

O resultado final, em cada domínio, representa a perceção da QdV, sendo que, quanto mais 

elevado for o resultado, melhor será a perceção sobre a QdV. 

A recolha de dados foi efetuada entre fevereiro e maio de 2018 (Tabela 24).  
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Tabela 24.  

Instituições e datas onde decorreu o estudo 

Portugal 

ERPI Lar da Imaculada Conceição (Santa Casa da Misericórdia de Vila Real) 7/2/2018 - 8/2/2018 

ERPI Lar Hotel (Santa Casa da Misericórdia de Vila Real) 9/2/2018 

ERPI Lar Nossa Senhora da Conceição – Vidago (Santa Casa da Misericórdia de Chaves) 5/3/2018 

ERPI Lar Nossa Senhora da Misericórdia (Santa Casa da Misericórdia de Chaves) 6/3/2018 

ERPI Lar de Santa Isabel - Vilar de Nantes (Santa Casa da Misericórdia de Chaves) 7/3/2018 

ERPI Lar D. Maria Ribeiro & Ricardo Mourão (Santa Casa da Misericórdia de Valpaços) 29/5/2018 

ERPI Lar de São José (Santa Casa da Misericórdia de Valpaços) 29/5/2018 

Suíça 

Instituição Domaine de la Gracieuse - Unidade de Cuidados - Lonay 14/3/2018 – 19/4/2018 

Instituição Domaine de la Gracieuse – Apartamentos - Lonay 18/3/2018 – 19/4/2018 

Instituição Les Lusiades – Lussy-sur-Morges 17/5/2018  

Instituição Les Preyades – Lussy-sur-Morges 18/5/2018 

  

4.9. Considerações éticas 

Na maior parte das disciplinas científicas, a investigação envolve aspetos da atividade 

humana, podendo ser comportamentos, estado de saúde, dos indivíduos de todas as idades, 

modos de vida das famílias, grupos e comunidades, prestação de cuidados, entre outros, 

devendo o investigador, independentemente dos aspetos estudados, conduzir a investigação 

no respeito dos direitos da pessoa (Fortin et al., 2009). Assim, serão de seguida apresentados 

os princípios éticos baseados que devem orientar a investigação: 

i) O respeito pelo consentimento livre e esclarecido, defende que toda a pessoa tem o direito e 

a capacidade de decidir por ela própria, e por isso, o direito de obter toda a informação 

essencial do estudo, podendo interromper a sua participação em qualquer momento;  

ii) O respeito pelos grupos vulneráveis refere-se à importância do investigador optar por uma 

conduta de respeito e beneficência em relação aos grupos vulneráveis sem qualquer tipo de 

discriminação ou mau tratamento. Este princípio ético assume especial importância neste 

estudo e foi tido em consideração pois a população deste estudo é uma população de idosos 

institucionalizados, portanto, considerado um grupo vulnerável. Assim sendo, foi tido em 

consideração que “as pessoas institucionalizadas, podem sentir-se obrigadas a participar 

em projetos de investigação quer, porque creem ser seu dever ajudar os profissionais da 
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saúde, que solicitam a sua participação, quer porque receiam ver a qualidade dos seus 

cuidados diminuir se recusarem” (Fortin et al., 2009, p.188);  

iii)  O respeito pela vida privada e pela confidencialidade das informações pessoais envolve o 

direito à intimidade, ao anonimato e à confidencialidade. Assim, a pessoa deve decidir 

sobre a informação que pretende fornecer e nunca, em caso algum, esta informação deve 

ser comunicada a terceiros sem o consentimento do participante;  

iv) O respeito pela justiça e pela equidade remete para que o investigador seja imparcial e 

equitativo na escolha ou na aplicação dos métodos, das normas e das regras, não 

estabelecendo nenhum tipo de descriminação entre as pessoas ou grupos que participem na 

investigação; 

v) O equilíbrio entre as vantagens e os inconvenientes é importante na condução ética de 

qualquer investigação, devendo o investigador calcular os riscos e vantagens que fará 

correr aos participantes, respeitando o princípio da não maleficência. 

Assim sendo, os princípios enumerados foram tidos em conta, solicitando-se pedido aos 

Provedores da Santa Casa da Misericórdia de Chaves, de Vila Real e de Valpaços, em 

Portugal, e ao Diretor da instituição “Domaine de la Gracieuse” em Lonay e à Diretora do 

grupo “Jean Bernard Castelli” em Lussy-sur-Morges, na Suíça (Apêndice C). 

Após a autorização dos responsáveis das instituições e do consentimento livre e esclarecido 

ter sido assinado pelos participantes do estudo, a aplicação do instrumento de recolha de 

dados foi efetuada, (Apêndice D), sendo o seu preenchimento realizado em espaços que 

permitiram a atenção, o respeito pela sua privacidade e a confidencialidade. Respeitou-se o 

consentimento livre e esclarecido dos idosos que aceitaram participar na investigação, foi 

também tido em consideração o sigilo dos dados obtidos. O tempo médio a aplicação do 

questionário foi de 20 minutos, aproximadamente. 

4.10. Análise e tratamento dos dados  

A realização de um estudo de investigação pressupõe a recolha de dados e o seu tratamento, 

sendo necessário, para isso, fazer o bom planeamento das atividades com vista à sua 

execução. Assim, para ser possível alcançar os objetivos estabelecidos, é importante haver um 

retorno significativo dos questionários, bem como efetuar uma análise, tratamento correto e 
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interpretação dos dados obtidos. Após a recolha de dados, estes foram inseridos numa base de 

dados criada para esse efeito no programa SPSS® (Statistical Package for Social Sciences), 

versão 23.0. Para a sua análise estatística foram utilizados o Excel e o SPSS®.  

Inicialmente, foi efetuada uma análise estatística descritiva para caracterização da amostra. 

Relativamente às variáveis qualitativas, foram determinadas as frequências (absoluta e 

relativa) e realizado um gráfico circular. No que respeita às variáveis quantitativas, foram 

determinadas as médias, desvios padrão e realizados gráficos de dispersão, gráficos de linha e 

gráfico de biplot.  

Posteriormente, foi efetuada uma análise comparativa entre algumas das variáveis em estudo. 

Para a comparação entre duas variáveis qualitativas nominais, foi aplicado o teste de 

Independência de Qui-Quadrado ou o teste de Fisher quando as variáveis em estudo somente 

possuíam duas categorias e os pressupostos daquele teste não se verificaram.  

Para as variáveis quantitativas, iniciou-se o estudo da normalidade com o teste de Shapiro-

Wilk (n<30) ou o teste de Kolmogorov-Smirnov (n>=30).  

Para as variáveis contínuas, primeiro foi testada a normalidade da sua distribuição com o teste 

de Shapiro-Wilk. Quando efetuamos a comparação de uma variável quantitativa em dois 

grupos e não se verificou o pressuposto da normalidade em pelo menos um grupo, aplicou-se 

o teste de Mann-Whitney. Quando efetuamos a comparação de uma variável quantitativa em 

três ou mais grupos e se verificou o pressuposto da normalidade em pelo menos um grupo e o 

pressuposto da homocedasticidade (teste de Levene), aplicou-se o teste da ANOVA, caso 

contrário, recorremos ao teste de Kruskal-Wallis.  

Para o estudo da correlação entre duas variáveis quantitativas, aplicou-se o teste de correlação 

de Spearman, quando a distribuição das variáveis não seguiu os pressupostos da normalidade. 

Um valor de p<0,05 foi considerado estatisticamente significativo.  
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5. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS  

Neste capítulo, apresentam-se os resultados obtidos através da aplicação do instrumento de 

recolha de dados, iniciando-se pela primeira parte do questionário que diz respeito à 

caracterização sociodemográfica dos idosos institucionalizados. Recorreu-se à análise 

descritiva e análise inferencial, pois além da descrição da amostra total, também era 

importante estudar a existência de diferenças significativas entre o perfil dos idosos 

portugueses e dos idosos suíços. Numa segunda parte, apresentam-se os resultados da 

avaliação da QdV medida pelo WHOQOL-Bref, e na última parte, apresentam-se os 

resultados das análises estatísticas relacionadas com as hipóteses enunciadas anteriormente.  

5.1. Análise e discussão das variáveis sociodemográficas dos idosos  

A amostra é constituída por 281 idosos inquiridos, sendo 140 residentes em Portugal e 141 

residentes na Suíça, correspondendo a 49,8% e 50,2% do total da amostra, respetivamente 

(Figura 16). 

 
 

Figura 16. Distribuição dos inquiridos por país  

Quanto às variáveis de caracterização sociodemográfica dos participantes de Portugal e Suíça, 

constam da Tabela 25. 
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Tabela 25.  
Comparação do perfil sociodemográfico dos idosos  

Variável Estatísticas/Categorias Portugal Suíça Total Teste 

Idade 

66 – 69 Anos 3 (2,1%) 3 (2,1%) 3 (2,1%) 

Z= -4,915 

p<0,001 *** 

70 – 74 Anos 13 (9,3%) 6 (4,3%) 19 (6,8%) 

75 – 79 Anos 16 (11,4%) 12 (8,5%) 28 (10,0%) 

80 – 84 Anos 45 (32,1%) 22 (15,6%) 67 (23,8%) 

85 – 89 Anos 43 (30,7%) 46 (32,6%) 89 (31,7%) 

90 – 94 Anos 17 (12,1%) 28 (19,9%) 45 (16,0%) 

95 – 101 Anos 3 (2,1%) 24 (17,0%) 27 (9,6%) 

Mín - Máx 66 - 98 67 – 101 66 – 101 

X  S 83,3  6,1 87,2  7,1 85,3  6,7 

Sexo 
Masculino 40 (28,6%) 34 (24,1%) 74 (26,3%) 2

(1)=0,720 

p=0,396 ns Feminino 100 (71,4%) 107 (75,9%) 207 (73,7%) 

Estado 

Civil 

Solteiro(a) 16 (11,4%) 10 (7,1%) 26 (9,3%) 

2
(4)=2,624 

p=0,623 ns 

Casado(a) 30 (21,4%) 29 (20,6%) 59 (21,0%) 

Viúvo(a) 87 (62,1%) 93 (66,0%) 180 (64,1%) 

Divorciado(a) 5 (3,6%) 8 (5,7%) 13 (4,6%) 

Separado(a) 2 (1,4%) 1 (0,7%) 3 (1,1%) 

Habilitações 

Literárias 

NSLNE 45 (32,1%) 0 (0,0%) 45 (16,1%) 

2
(5)=210,77 

p<0,001 *** 

1º Ciclo 66 (47,1%) 1 (0,7%) 67 (24,0%) 

2º Ciclo 16 (11,4%) 6 (4,3%) 22 (7,9%) 

3º Ciclo 3 (2,1%) 34 (24,5%) 37 (13,3%) 

Ensino Secundário 7 (5,0%) 49 (35,3%) 56 (20,1%) 

Ensino Superior 3 (2,1%) 49 (35,3%) 52 (18,6%) 

Grupo 

Profissional 

Grupo 1 0 (0,0%) 8 (5,7%) 8 (2,8%) 

2
(8)=74,398 

p<0,001 *** 

Grupo 2 8 (5,7%) 30 (21,3%) 38 (13,5%) 

Grupo 3 8 (5,7%) 26 (18,4%) 34 (12,1%) 

Grupo 4 10 (7,1%) 12 (8,5%) 22 (7,8%) 

Grupo 5 16 (11,4%) 25 (17,7%) 41 (14,6%) 

Grupo 6 45 (32,1%) 2 (1,4%) 47 (16,7%) 

Grupo 7 13 (9,3%) 8 (5,7%) 21 (7,5%) 

Grupo 8 3 (2,1%) 2 (1,4%) 5 (1,8%) 

Grupo 9 37 (26,4%) 28 (19,9%) 65 (23,1%) 

Filhos 
Não 28 (20,0%) 32 (22,7%) 60 (21,4%) 2

(1)=0,384 

p=0,581 ns Sim 112 (80,0%) 109 (77,3%) 221 (78,6%) 

Nº de Filhos 

1 Filho 19 (17,4%) 26 (24,1%) 45 (20,7%) 

Z= -3,442 

p=0,001 ** 

2 Filhos 32 (29,4%) 42 (38,9%) 74 (34,1%) 

3 Filhos 16 (14,7%) 26 (24,1%) 42 (19,4%) 

4 - 11 Filhos 42 (38,5%) 14 (13,0%) 56 (25,8%) 

Mín - Máx 1 - 11 1 – 5 1 - 11 

X  S 3,5  2,2 2,3  1,1 2,8  1,8 

Legenda:  Min. – Mínima: Máx. – Máxima; NSLNE - Não Sabe Ler Nem Escrever; ns – não significativo; Grupo 1 – “representantes do 

poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos”; Grupo 2 - “especialistas de atividades 
intelectuais e científicas”, Grupo 3 - “técnicos e profissões de nível intermédio”; Grupo 4 - “pessoal administrativo”; Grupo 5 - 

“trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores”; Grupo 6 -“agricultores e trabalhadores qualificados 

da agricultura, da pesca e da floresta”; Grupo 7 - “trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices”; Grupo 8 - 
“operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem” e Grupo 9 - “trabalhadores não qualificados”. 

Quanto ao sexo, observa-se que a maioria dos inquiridos é do sexo feminino (73,7%), sendo 

de 75,9% da amostra suíça e 71,4% portuguesa. A aplicação do teste de independência de 

Qui-Quadrado (
2

(1)=0,720; p=0,396 ns) permitiu concluir que a proporção dos inquiridos do 

sexo feminino é significativamente igual nos dois países.  



Apresentação, Análise e Discussão dos Resultados 

83 

Apesar das diferenças não serem significativas, estas vão ao encontro de uma maior 

prevalência do sexo feminino, mas é inverso aos dados oficiais da população cuja proporção 

de mulheres com mais de 65 anos é maior em Portugal do que na Suíça (58,3% vs 55,8%) 

(PORDATA, 2017).  

No que diz respeito à idade dos participantes, observa-se que varia entre um mínimo de 66 

anos e um máximo de 101 anos, sendo a classe de 85-89 anos a mais frequente (31,7%) e a 

média de idades de 85,3 anos (desvio-padrão de 6,7 anos). Comparando os dois países, 

observa-se que os idosos institucionalizados na Suíça têm maior proporção de inquiridos nas 

classes etárias superiores a 85 anos, acumulando 69,5% dos inquiridos, em oposição a 

Portugal que é de 44,9%. Utilizando o teste de Mann-Whitney (Z= -4,915; p<0,001) conclui-

se que a idade dos idosos institucionalizados na Suíça é significativamente superior à idade 

dos idosos institucionalizados em Portugal, respetivamente 87,2 e 83,3 anos.    

Estes resultados vão ao encontro aos constatados na revisão do estado da arte, mas superiores 

à média de 85 anos no estudo de Timotin (2012) para a Suíça e superior à média de 79,8 anos 

dos estudos portugueses dos últimos 10 anos. Tal facto poderá estar associado ao 

envelhecimento crescente da população e à esperança de vida aos 65 anos ser superior na 

Suíça (21,6), em comparação com Portugal (20,1) (PORDATA, 2017). 

No que diz respeito ao estado civil, a amostra global revela que a maioria dos indivíduos é 

viúva (64,1%), estando 21,0% casados, 9,3% solteiros, 4,6% divorciados e 1,1% separados. A 

proporção de viúvos é superior à média de 55,5% nos estudos encontrados, sendo que a 

viuvez poderá ser uma das razões para ingressar nas instituições. 

Pela comparação dos dois países, observa-se a existência de maior proporção de viúvos suíços 

(66,0% vs 62,1%) assim como de divorciados (5,7% vs 3,6%). No entanto, recorrendo ao teste 

de independência de Qui-Quadrado (
2

(4)=2,624; p=0,623), conclui-se que a distribuição dos 

diferentes estados civis é significativamente igual nos dois países. O valor percentual mais 

elevado de viúvos na amostra suíça poderá estar relacionada com a média de idades 

superiores em relação à amostra portuguesa o que, por conseguinte, faz incrementar a 

proporção de viúvos à medida que a idade aumenta. 

Em relação às habilitações literárias, a aplicação do teste de independência de Qui-Quadrado 

(
2

(5)=210,77; p<0,001), permitiu concluir a existência de diferenças significativas entre os 

níveis de escolaridade dos participantes dos dois países. Na amostra de participantes 



Apresentação, Análise e Discussão dos Resultados 

 

84 

portugueses, há significativamente mais idosos que não sabem ler nem escrever (32,1% vs 

0,0%), com o primeiro ciclo (47,1% vs 0,7%) e com o 2º ciclo (11,4% vs 4,3%). 

Contrariamente, a amostra de participantes suíços tem mais idosos com o 3º ciclo (24,5% vs 

2,1%), com o ensino secundário (35,3% vs 5,0%) e com estudos superiores (35,3% vs 2,1%), 

podendo, assim, afirmar-se que os idosos institucionalizados portugueses estão associados a 

estudos inferiores ao 3º ciclo, enquanto os idosos institucionalizados suíços estão associados a 

estudos superiores ao 2º ciclo. Estes resultados seguem a tendência dos dados oficiais que, 

para a população total, apontam para a existência de 42,6% de suíços com estudos superiores 

versus 24% de portugueses, no ano 2017.  

No que concerne à atividade profissional exercida antes de estar reformado, com a aplicação 

do teste de independência de Qui-Quadrado (
2

(8)=74,398; p<0,001), concluiu-se a existência 

de diferenças significativas entre os participantes dos dois países. Desta forma, os idosos 

institucionalizados suíços têm maior proporção de indivíduos pertencentes ao grupo 1 – 

“representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores 

executivos” (5,7% vs 0,0%), grupo 2 - “especialistas de atividades intelectuais e científicas” 

(21,3% vs 5,7%), grupo 3 - “técnicos e profissões de nível intermédio” (18,4% vs 5,7%), 

grupo 4 - “pessoal administrativo” (8,5% vs 7,1%) e grupo 5 - “trabalhadores dos serviços 

pessoais, de proteção e segurança e vendedores” (17,7% vs 11,4%); enquanto os idosos 

portugueses têm maior proporção de indivíduos que trabalharam em profissões do grupo 6 -

“agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da floresta” (32,1% vs 

1,4%), grupo 7 - “trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices” (9,3% vs 

5,7%), grupo 8 - “operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem” (2,1% 

vs 1,4%) e do grupo 9 - “trabalhadores não qualificados” (26,4% vs 19,9%).  

Em relação à proporção de agricultores portugueses Caramelo (2014), obteve um valor de 

35,3% numa investigação realizada na região trasmontana em Portugal. Por outro lado, as 

estatísticas oficiais da Suíça, em 2017, apontavam para uma taxa de 2,6% e 24,6% para os 

trabalhadores dos grupos 6 e 2, respetivamente, estando em consonância com os valores 

encontrados no presente estudo. A diferença significativa no que concerne à atividade 

profissional entre os participantes dos dois países era previsível, na medida em que decorre 

também do nível de habilitações literárias e por conseguinte da profissão exercida.   

Quanto à existência de filhos, observa-se que a maioria dos inquiridos tem filhos (78,6%), 

sendo de 80,0% na amostra portuguesa e 77,3% na amostra suíça. Estas percentagens são 
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ligeiramente diferentes aos encontrados na revisão da literatura nos estudos portugueses 

(83,0%) e suíços (77,1%). A aplicação do teste de independência de Qui-Quadrado 

(
2

(1)=0,384; p=0,581 ns), permitiu concluir que a proporção dos inquiridos com filhos é 

significativamente igual nos dois países. Em relação ao número de filhos, observa-se que, em 

Portugal, é mais frequente os idosos inquiridos terem entre 4 e 11 filhos (38,5%), enquanto na 

Suíça é mais frequente terem dois filhos (38,9%). Pela aplicação do teste de Mann-Whitney 

(Z= -3,442; p=0,001), conclui-se que o número médio de filhos dos idosos portugueses é 

significativamente diferente do número médio de filhos dos idosos suíços, sendo 

significativamente maior para os idosos portugueses (3,5 filhos vs 2,3 filhos). Estas médias 

são superiores aos 2,05 e 1,5 verificadas na revisão da literatura, podendo ser explicadas por 

razões de natureza cultural e religiosa como também das políticas de controlo da natalidade. 

5.2. Análise do histórico e frequência das visitas 

Quanto à análise dos dados relativos às visitas e frequência das mesmas, encontra-se na 

Tabela 26. 

Tabela 26.  

Comparação do histórico e frequência das visitas 

Variável 
Estatísticas/ 

Categorias 
Portugal Suíça Total Teste 

Recebe 

Visitas 

Não 7 (5,0%) 12 (8,5%) 19 (6,8%) 2
(1)=1,373 

p=0,241 ns Sim 133 (95,0%) 129 (91,5%) 262 (93,2%) 

Frequência 

das Visitas 

Anual 3 (2,3%) 3 (2,3%) 6 (2,3%)  

2
(6)=43,188 

p<0,001 *** 

 

 

 

 

Z= -2,482 

p=0,013 * 

Semestral 8 (6,0%) 7 (5,5%) 15 (5,7%) 

Mensal 22 (16,5%) 25 (19,5%) 47 (18,0%) 

Quinzenal 9 (6,8%) 26 (20,3%) 35 (13,4%) 

Semanal 59 (44,4%) 46 (35,9%) 105 (40,2%) 

Mais 1 X/Semana 5 (3,8%) 20 (15,6%) 25 (9,6%) 

Diariamente 27 (20,3%) 1 (0,8%) 28 (10,7%) 

Média Ordens 141,94 119,63 ----- 

Sobre o facto de receberem ou não visitas, observa-se que a maioria dos inquiridos diz receber 

visitas de amigos e familiares (93,2%), sendo de 95% da amostra portuguesa e 91,5% da 

amostra suíça. Estes valores são superiores aos constatados no estudo de Póvoa (2010), com 

55,8% de idosos a referirem ter visitas e idêntico ao estudo de Pereira (2012), realizado no 

distrito de Vila Real (92,1%).  
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A aplicação do teste de independência de Qui-Quadrado (
2

(1)=1,373; p=0,241) permitiu 

concluir que a proporção de idosos que diz receber visitas é significativamente igual nos dois 

países.  

No que concerne à frequência das visitas, a situação mais frequente são as visitas semanais 

com 40,2% da amostra global, sendo de 35,9% nos inquiridos portugueses e 44,4% nos 

inquiridos suíços. No que diz respeito à amostra portuguesa, a percentagem de idosos 

institucionalizados que diz receber visitas semanalmente é ligeiramente inferior aos resultados 

obtidos nos estudos de Póvoa (2010) e Pereira (2012), no entanto semelhante ao valor 

identificado nos estudos de Matias (2010) e Caramelo (2014), que foi de 34,7% e 36,3% em 

idosos institucionalizados, respetivamente. A aplicação do teste de independência de Qui-

Quadrado (
2

(6)=43,188; p<0,001), permitiu concluir que a frequência das visitas é 

significativamente diferente nos dois países. Enquanto nos idosos institucionalizados 

portugueses as visitas estão mais associadas a uma frequência diária (20,3% vs 0,8%) e 

semanal (44,4% vs 35,9%), nos idosos institucionalizados suíços constata-se maior proporção 

na frequência de mais de uma vez por semana (15,6% vs 3,8%), quinzenal (20,3% vs 6,8%) e 

mensal (19,5% vs 16,5%). Aplicando o teste de Mann-Whitney, podemos concluir que a 

frequência das visitas aos idosos portugueses é superior à frequência das visitas aos idosos 

suíços (141,94 vs 119,63). Esta maior frequência de visitas aos idosos institucionalizados 

portugueses, poderá ser explicada quer pelo maior número de filhos, quer pela maior 

proporção de doenças apresentadas, merecendo maior preocupação dos familiares e por 

consequente, maior número de visitas. 

5.3. Análise do relacionamento com a família, residentes e funcionários 

Quanto ao relacionamento com a família, residentes e funcionários, os resultados constam da 

Tabela 27. 
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Tabela 27.  

Comparação do relacionamento com a família, residentes e funcionários 

Variável 
Estatísticas/ 

Categorias 
Portugal Suíça Total Teste 

Relacionamento 

com a Família 

Muito Má 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)  

2
(4)=25,650 

p<0,001 *** 

 

 

Z= -4,869 

p<0,001 *** 

Má 8 (5,8%) 1 (0,7%) 9 (3,3%) 

Nem Boa, Nem Má 17 (12,4%) 10 (7,2%) 27 (9,8%) 

Boa 79 (57,7%) 56 (40,3%) 135 (48,9%) 

Muito Boa 33 (24,1%) 72 (51,8%) 105 (38,0%) 

Média das Ordens 117,07 159,62 ----- 

Relacionamento 

com os Residentes 

Muito Má 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)  

2
(4)=8,648 

p=0,034 * 

 

 

Z= -0,985 

p=0,325 ns 

Má 2 (1,4%) 0 (0,0%) 2 (0,7%) 

Nem Boa, Nem Má 24 (17,3%) 31 (22,1%) 55 (19,7%) 

Boa 88 (63,3%) 69 (49,3%) 157 (56,3%) 

Muito Boa 25 (18,0%) 40 (28,6%) 65 (23,3%) 

Média das Ordens 135,73 144.24 ----- 

Relacionamento 

com os 

Funcionários 

Muito Má 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)  

 

2
 (4) =8,648 

p<0,001 *** 

 

Z= -6,145 

p<0,001 *** 

Má 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Nem Boa, Nem Má 7 (5,0%) 2 (1,4%) 9 (3,2%) 

Boa 85 (60,7%) 39 (27,7%) 124 (44,1%) 

Muito Boa 48 (34,3%) 100 (70,9%) 148 (52,7%) 

Média das Ordens 114,80 167,01 ----- 

Legenda: ns – não significativo. 

Quanto ao relacionamento com a família, a situação mais frequentemente apontada por 48,9% 

dos inquiridos é de considerarem o relacionamento com a família como “bom”, seguindo-se 

38,0% que consideram o relacionamento “muito bom” e apenas 3,3% classifica o seu 

relacionamento com a família como “mau”. Comparando os dois países, observamos que 

51,8% dos idosos suíços tem um relacionamento “muito bom” com a família, sendo este valor 

mais de duas vezes superior que os 24,1% na amostra de idosos portugueses. Nos idosos 

portugueses, constata-se maior proporção do relacionamento com a família, classificado como 

“mau” em relação aos idosos Suíços (5,8% vs 0,7%). Quanto à proporção da avaliação do 

relacionamento com a família como “bom” na população portuguesa (57,7%), este é 

semelhante ao valor encontrado no estudo de Pereira (2012) em idosos institucionalizados no 

concelho de Vila Real (61,9%). Aplicando o teste de Mann-Whitney (Z= -4,869; p<0,001) 

conclui-se que o relacionamento dos idosos suíços com a família é significativamente melhor 

quando comparado com a opinião dos idosos portugueses (159,62 vs 117,07), divergindo do 

esperado já que a percentagem de idosos visitados e a frequência das visitas é superior na 

amostra de idosos portugueses, podendo este fenómeno ser explicado quer por razões 

culturais, quer pelo facto dos idosos suíços terem um maior poder quanto à decisão sobre a 

institucionalização. 
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Em relação ao relacionamento com os outros residentes, observa-se que este é 

maioritariamente “bom” (56,3%), havendo uma proporção de 63,3% e 49,3% com essa 

classificação na amostra portuguesa e suíça, respetivamente, estando os resultados da primeira 

em consonância com os obtidos no estudo de Pereira (2012). A média das ordens é 

significativamente igual nos dois países (Z= -0,985; p=0,325), apesar dos idosos suíços 

obterem uma média das ordens superior à dos idosos portugueses (144,24 vs 135,73).  

No que diz respeito ao relacionamento com os funcionários, é de destacar o facto de nenhum 

utente apontar um relacionamento “mau” ou “muito mau”, tendo a maioria dos idosos suíços 

(70,9%), mencionado uma classificação “muito boa” no seu relacionamento com os 

funcionários, enquanto 60,7% dos idosos portugueses a avaliam como “boa”. Aplicando o 

teste de Mann-Whitney (Z= -6,145; p<0,001), concluímos que o relacionamento dos idosos 

suíços com os funcionários é significativamente melhor do que o relacionamento dos idosos 

portugueses com os funcionários (157,01 vs 114,80).    

5.4. Análise do estado de saúde atual 

Quanto à caracterização do estado de saúde dos participantes, privilegiaram-se as variáveis 

relacionadas com a presença ou não de doença, a tipologia de doenças e o tempo de duração 

da doença, cujos resultados constam da Tabela 28. 
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Tabela 28.  

Comparação das frequências da saúde atual 

Variável Estatísticas/ 

Categorias 
Portugal Suíça Total Teste 

Está 

Doente 

Não 38 (27,1%) 67 (48,2%) 105 (37,6%) 2
(1)=13,179 

p<0,001 *** Sim 102 (72,9%) 72 (51,8%) 174 (62,4%) 

 

Tipologia de  

Doenças 

Grupo II 2 (2,0%) 2 (2,8%) 4 (2,3%) p=0,544 ns 

Grupo IV 32 (31,4%) 7 (9,9%) 39 (22,5%) p=0,001 ** 

Grupo V 7 (6,9%) 1 (1,4%) 8 (4,6%) p=0,091 ns 

Grupo VI 7 (6,9%) 8 (11,3%) 15 (8,7%) p=0,311 ns 

Grupo VII 3 (2,9%) 2 (2,8%) 5 (2,9%) p=0,666 ns 

Grupo VIII 2 (2,0%) 1 (1,4%) 3 (1,7%) p=0,634 ns 

Grupo IX 37 (36,3%) 21 (29,6%) 58 (33,5%) p=0,359 ns 

Grupo X 8 (7,8%) 7 (7,6%) 15 (8,7%) p=0,643 ns 

Grupo XI 3 (2,9%) 0 (0,0%) 3 (1,7%) p=0,202 ns 

Grupo XIII 41 (40,2%) 35 (49,3%) 76 (43,9%) p=0,236 ns 

Grupo XIV 3 (2,9%) 1 (1,4%) 4 (2,3%) p=0,456 ns 

Grupo XVIII 2 (2,0%) 1 (1,4%) 3 (1,7%) p=0,634 ns 

Grupo XIX 3 (2,9%) 6 (8,5%) 9 (5,2%) p=0,105 ns 

Tempo de Duração 

das Doença 

< 1 Ano 6 (6,4%) 10 (14,3%) 16 (9,8%)  

 

Z= -2,446 

p=0,014 * 

1 – 5 20 (21,3%) 21 (30,0%) 41 (25,0%) 

6 – 10 28 (29,8%) 25 (35,7%) 53 (32,3%) 

11 – 20 27 (28,7%) 11 (15,7%) 38 (23,2%) 

>20 Anos 13 (13,8%) 3 (4,3%) 16 (9,8%) 

Mín - Máx 0 – 66 0 – 66 0 – 66 

X  S 13,6  13,0 8,6  7,7 11,5  11,3 

Legenda: Min. – Mínima; Máx. – Máxima; ns – não significativo. Grupo II –Neoplasias; Grupo IV – Doenças endócrinas, nutricionais e 

metabólicas; Grupo V – Transtornos mentais e comportamentais; Grupo VI – Doenças do sistema nervoso; Grupo VII – Doenças 
do olho e anexos; Grupo VIII – Doenças do ouvido e da apófise mastoide; Grupo IX – Doenças do aparelho circulatório; Grupo 

X- Doenças do aparelho respiratório; Grupo XI - Doenças do aparelho digestivo; Grupo XIII - Doenças do sistema osteomuscular 

e do tecido conjuntivo; Grupo XIV – Doenças do aparelho geniturinário; Grupo XVIII - Sintomas, sinais e achados anormais de 
exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte; Grupo XIX - Lesões, envenenamentos e algumas outras 

consequências de causas externas. 

Pela visualização da Tabela 28, observa-se que 72,9% dos idosos portugueses dizem ter 

alguma doença, enquanto somente 51,8% dos idosos suíços apontam ter alguma doença, 

estando em consonância com a média de 72% verificada nos estudos portugueses da última 

década (Gonçalves, 2015; Neto, 2014; Pires, 2014), mas substancialmente inferior nos idosos 

suíços, que foi de 65% no estudo efetuado por Zimmermann-Sloutskis, Moreau-Gruet e 

Zimmermann (2012). 

Globalmente, as três grandes tipologias de enfermidades referidas pelos inquiridos, são 

pertencentes aos seguintes grupos: o grupo XIII – “doença do sistema osteomuscular e do 

tecido conjuntivo”, com 43,9%; o grupo IX – “doenças do aparelho circulatório”, com 33,5%; 

e grupo IV – “doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas”, com 22,5%, indo ao encontro 

do esperado e aos resultados encontrados na revisão do estado da arte nos dois países, cujas 

comorbidades mais frequentes são as do sistema cardiovascular.  
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Realizada a comparação entre os participantes portugueses e suíços, concluímos que o registo 

de doenças pelos diversos grupos é igual em todos os grupos, com exceção do grupo IV - 

“doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas”, onde os idosos portugueses têm um número 

significativamente superior aos idosos suíços (31,4% vs 9,9%), levando a considerar, que a 

população portuguesa tem ainda hábitos alimentares e/ou estilos de vida inadequados, fazendo 

com que a proporção de idosos com diabetes e outras doenças daquele grupo seja superior. 

Quanto ao tempo de duração da enfermidade, observa-se que, globalmente, varia entre um 

mínimo de 0 anos e um máximo de 66 anos, apresentando uma média de 11,5 anos (desvio 

padrão de 11,3 anos). É de notar que dos idosos portugueses que dizem ter pelo menos 

alguma doença 42,5%, já a tem há mais de 10 anos, enquanto este valor desce para 20% nos 

idosos suíços. Aplicando o teste de Mann-Whitney (Z= -2,446; p=0,014), concluímos que o 

tempo de duração da doença dos idosos portugueses é significativamente superior, ao tempo 

de duração da doença dos idosos suíços (13,6 vs 8,6). Podemos inferir que os idosos suíços, 

apesar de terem maior idade, referem a existência de patologias há menos anos, facto que 

pode estar relacionado com comportamentos preventivos, hábitos de vida saudáveis e um 

maior investimento na saúde e QdV.  

5.5. Análise do contexto de institucionalização 

No que diz respeito à análise do contexto de institucionalização, teve-se em conta a 

informação relativa ao tempo de institucionalização, idade em que realizou o ingresso na 

instituição e o elemento que tomou a decisão de ingresso. Os resultados constam da Tabela 

29. 
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Tabela 29.  
Comparação do contexto de institucionalização 

Variável 
Estatísticas/ 

Categorias 
Portugal Suíça Total Teste 

Tempo de 

Institucionalização 

< 1 Ano 12 (8,6%) 17 (12,2%) 29 (10,4%) 

Z= -1,167 

p=0,243 ns 

1 – 5 Anos 88 (63,3%) 76 (54,7%) 164 (59,0%) 

6 – 10 Anos 26 (18,7%) 31 (22,3%) 57 (20,5%) 

>10 Anos 13 (9,4%) 15 (10,8%) 28 (10,1%) 

Mín - Máx 0,08 – 17 0,06 – 28 0,06 – 28 

X  S 4,3  4,0 5,0  4,8 4,6  4,5 

Idade de Ingresso na 

Instituição 

54 – 65 Anos 5 (3,7%) 2 (1,5%) 7 (2,6%) 

Z= -3,654 

p<0,001 *** 

66 – 77 Anos 49 (36,0%) 29 (21,3%) 78 (28,7%) 

78 – 89 Anos 73 (53,7%) 87 (64,0%) 160 (58,8%) 

90 – 99 Anos 9 (6,6%) 18 (13,2%) 27 (9,9%) 

Mín - Máx 54 – 94 60 – 99 54 – 99 

X  S 79,0  7,3 82,2  7,4 80,6  7,5 

Tomada de Decisão 

Próprio 62 (44,3%) 76 (53,9%) 138 (49,1%) 
2

(1)=29,190 

p<0,001 *** 
Outro 45 (32,1%) 10 (7,1%) 55 (19,6%) 

Próprio + outro 33 (23,6%) 55 (39,0%) 88 (31,3%) 

Legenda: Min. – Mínima; Máx. – Máxima; ns – não significativo.  

No que respeita ao tempo de institucionalização, varia entre um mínimo de 0,06 anos (3 

semanas) e um máximo de 28 anos, estando 59,0% dos idosos institucionalizados entre 1 e 5 

anos, 20,5% entre 6 e 10 anos, 10,1% há mais de 10 anos e 10,4% há menos de 1 ano. 

Comparando o tempo de institucionalização por país de residência, verificamos que os idosos 

suíços estão institucionalizados, em média, há 5,0 anos e os idosos portugueses há 4,3 anos. 

Aplicando o teste de Mann-Whitney (Z= -1,167; p=0,243), concluímos que não existem 

diferenças estatisticamente significativas quanto ao tempo de institucionalização entre os 

idosos portugueses e suíços, sendo significativamente igual nos dois países.  

No que concerne à idade de entrada para a instituição, observamos que varia entre um mínimo 

de 54 anos e um máximo 99 anos, com a média de idades a situar-se em 80,6 anos (desvio 

padrão de 7,5 anos), tendo 58,8% dos idosos entrado com idades compreendidas entre 78 e 89 

anos. Aplicando o teste de Mann-Whitney (Z= -3,654; p<0,001), concluímos que a idade de 

ingresso dos idosos suíços é significativamente superior à idade de ingresso dos idosos 

portugueses (82,2 anos vs 79,0 anos).  Ao saber-se que um dos principais motivos de ingresso 

nas instituições está associado aos motivos de saúde e que os inquiridos suíços dizem ter 

menor número de doenças, era expectável que ingresso se verificasse em idades mais 

avançadas. No entanto é importante referir que os idosos suíços usufruem de respostas sociais 

de apoio domiciliário de elevada qualidade, podendo contribuir para retardar a entrada numa 

instituição. 
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Em relação à pessoa que tomou a decisão da institucionalização, observa-se que o decisor 

mais frequente é a própria pessoa (49,1%), enquanto em 31,3% dos idosos a decisão sobre o 

ingresso foi partilhada com outra pessoa (familiar ou não familiar) e 19,6% dos idosos 

referem que a decisão foi tomada por outras pessoas. Estes resultados são ligeiramente 

inferiores aos obtidos por Pereira (2012) e Matias (2010), com 58,7% e 51,0% 

respetivamente, a referirem que foram os próprios idosos a tomarem a decisão. Aplicando o 

teste de independência de Qui-Quadrado (
2

(1)=29,190; p<0,001), podemos concluir que a 

pessoa que tomou a decisão sobre a institucionalização é significativamente diferente em 

função do país de residência, estando a institucionalização dos idosos portugueses mais 

associada a outra pessoa (familiar ou não), e a institucionalização dos idosos suíços mais 

associada à decisão individual ou conjuntamente entre o residente e outra pessoa (familiar ou 

não familiar). As razões culturais podem explicar a participação dos diferentes intervenientes 

na tomada de decisão sobre a institucionalização, constatando-se da nossa inserção 

profissional e social que é frequente os idosos suíços desvincularem-se dos seus bens 

materiais e investirem na procura de melhores condições que assegurem anos de vida com 

qualidade.  

Quanto às razões que motivaram a escolha pela institucionalização, constata-se que se 

repartem entre motivos de saúde e familiares, processo de envelhecimento e conhecimento 

prévio da instituição, que se sumariam na Tabela 30. 
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Tabela 30.  
Frequência das razões associadas ao ingresso na instituição 

Razões Ingresso Portugal Suíça Total Teste 

1 - Motivos de Saúde 108(77,1%) 126(89,4%) 234(83,3%) p=0,006** 

 Acidente/Queda 8(5,8%) 14(10,1%) 22(7,9%) p=0,188 ns 

 Dificuldade de Realização AVD‟s 0(0,0%) 23(16,5%) 23(8,3%) p<0,001 *** 

 Doença do Cônjuge 9(6,5%) 4(2,9%) 13(4,7%) p=0,152 ns 

 Doença Própria 13(9,4%) 12(8,6%) 25(9,0%) p=0,820 ns 

 Necessidade de Apoio 8(5,8%) 25(18,0%) 33(11,9%) p=0,002 ** 

 Perda de Independência Funcional 27(19,4%) 48(34,9%) 75(27,0%) p=0,005 ** 

 Operação Cirúrgica/Tratamento 1(0,7%) 6(4,3%) 7(2,5%) p=0,061 ns $ 

 Recuperação 1(0,7%) 1(0,7%) 2(0,7%) p=0,749 ns $ 

 Solidão 73(52,5%) 77(55,4%) 150(54,0%) p=0,639 ns 

2 - Motivos Familiares 43(30,7%) 46(32,6%) 89(31,7%) p=0,731 ns 

 Acompanhar Cônjuge 5(3,6%) 11(7,9%) 16(5,8%) p=0,126 ns 

 Decisão do Filho (a) (os) (as) 3(2,2%) 0(0,0%) 3(1,1%) p=0,122 ns $ 

 Falta de Apoio Familiar 1(0,7%) 1(0,7%) 2(0,7%) p=0,749 ns $ 

 Falta de Tempo dos Filhos 15(10,8%) 9(6,5%) 24(8,6%) p=0,194 ns 

 Filhos Vivem Longe 6(4,3%) 10(7,2%) 16(5,8%) p=0,310 ns 

 Filho Dependente 1(0,7%) 3(2,2%) 1(0,4%) p=0,498 ns $ 

 Mau Relacionamento Familiar 3(1,4%) 0(0,0%) 3(1,1%) p=0,122 ns $ 

 Morte Cônjuge 4(1,9%) 11(7,9%) 15(5,4%) p=0,065 ns $ 

 Não Sobrecarregar os Filhos 5(2,4%) 4(2,9%) 9(3,2%) p=0,496 ns $ 

 Sem Filhos 2(1,4%) 3(2,2%) 5(1,8%) p=0,503 ns $ 

 Familiar já Institucionalizado 0(0,0%) 2(1,4%) 2(0,7%) p=0,251 ns $ 

3 - Processo de Envelhecimento 16(11,4%) 56(39,7%) 72(25,6%) p<0,001 *** 

 Autoconsciência do Envelhecimento 2(1,4%) 1(0,7%) 3(1,1%) p=0,497 ns $ 

 Casa Inadaptada 6(4,3%) 11(7,9%) 17(6,1%) p=0,216 ns 

 Consciência da Necessidade Ingresso no Lar 5(3,6%) 5(3,6%) 10(3,6%) p=0,621 ns $ 

 Desmotivação 0(0,0%) 1(0,3%) 1(0,4%) p=0,502 ns $ 

 Necessidade de Convívio 2(1,4%) 17(12,2%) 19(6,8%) p<0,001 *** 

 Preparar o Futuro 0(0,0%) 17(12,2%) 17(6,1%) p<0,001 *** 

 Procura de Novo Lar 2(1,4%) 0(0,0%) 2(0,7%) p=0,247 ns $ 

 Venda da Casa 0(0,0%) 7(5,0%) 7(2,5%) p=0,007 ** $ 

 Vontade Própria de Ingresso no Lar 1(0,7%) 5(3,6%) 6(2,2%) p=0,109 ns $ 

4 - Conhecimento da Instituição 8(5,7%) 6(4,3%) 14(5,0%) p=0,574 ns 

 Gosto pela Instituição 3(2,2%) 3(2,2%) 6(2,2%) p=0,655 ns $ 

 Localização Estratégica e Histórica 2(1,4%) 3(2,2%) 5(1,8%) p=0,503 ns $ 

 Paisagem 2(1,4%) 0(0,0%) 2(0,7%) p=0,247 ns $ 

Legenda: $ - Teste de Fisher; AVD‟s - Atividades da Vida Diária; ns – não significativo.  

Quanto ao(s) grande(s) motivo(s) impulsionadores da institucionalização, vemos que, 

globalmente, são para 83,3% dos idosos motivos de saúde, para 31,7% motivos familiares, 

para 25,6% motivos associados ao processo de envelhecimento e para 5,0% dos idosos 

motivos associados ao conhecimento acerca da instituição. No que respeita ao principal 

motivo impulsionador da institucionalização (motivos de saúde), comprova-se a sua 

consonância com os resultados apontados por Pereira (2012) e Matias (2010). De facto, os 

idosos tendem a adiar a institucionalização por diferentes razões, sendo, no entanto, esta 
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precipitada quando se instalam morbilidades que podem comprometer o exercício mais ou 

menos autónomo das AVD‟s.  

Comparando estes motivos por país de residência, as razões por ordem decrescente são para 

os idosos portugueses os motivos de saúde, motivos familiares, processo de envelhecimento e 

conhecimento da instituição, enquanto para os idosos suíços são motivos de saúde, processo 

de envelhecimento, motivos familiares e conhecimento da instituição. 

Realizando uma análise mais pormenorizada da razão associada a decisão de 

institucionalização, observa-se que entre os idosos portugueses e suíços, os 7 principais 

motivos explicativos da decisão de ingresso são: 1º – Solidão (54,0%); 2º – Perda de 

independência funcional/Perda de autonomia (27,0%); 3º – Necessidade de apoio (11,9%); 4º 

– Doença própria (9,0%); 5º – Falta de tempo dos filhos (8,6%); 6º – Dificuldade de 

realização das AVD‟s (8,3%) e 7º – Acidente/Queda (7,9%). É consensual que estes motivos 

se potenciam e que raramente apenas um único motivo concorra para a institucionalização, 

pelo que podemos considerar que esta decisão envolve múltiplas variáveis, muitas vezes, 

determinada por razões individuais, familiares, económicas e sociais.  

Para os idosos portugueses, destacam-se os sete principais motivos: 1º – Solidão (52,5%); 2º - 

Perda de independência funcional/Perda de autonomia (19,4%); 3º – Falta de tempo dos filhos 

(10,8%); 4º – Doença própria (9,4%); 5º – Doença do cônjuge (6,5%); 6º – Necessidade de 

apoio (5,8%); 7º – Acidente/Queda (5,8%).  

Para os idosos suíços, destacam-se os sete principais motivos: 1º – Solidão (55,4%); 2º – 

Perda de independência funcional/Perda de autonomia (34,9%); 3º – Necessidade de apoio 

(18,0%); 4º – Dificuldade de realização das AVD‟s (16,5%); 5º – Necessidade de convívio 

(12,2%); 6º – Preparar o futuro (12,2%); 7º – Acidente/Queda (10,1%).  

Assim, podemos afirmar que a solidão e a perda de independência funcional/perda de 

autonomia, são o binómio associado aos motivos da institucionalização, variando entre 71,9% 

para a amostra de idosos portugueses e 90,3% para a amostra de idosos suíços. Também 

podemos afirmar que os idosos suíços, justificaram a sua institucionalização, dando uma 

importância maior às dificuldades sentidas na realização das AVD´s, necessidade de apoio, 

perda de independência funcional, necessidade de convívio, preparar o futuro e a venda da sua 

habitação, que os idosos portugueses.  
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5.6. Análise da qualidade de vida do idoso  

No que respeita à QdV geral, observa-se que 44,1% dos utentes a avaliaram como “boa”, 

enquanto 33,1% como “nem boa nem má”, 11,7% como “muito boa”, 10,7% como “má” e 

0,4% como “muito má”. A avaliação “boa” da QdV em 44,1% dos participantes, está em 

linha com os resultados obtidos no estudo português de Pereira (2012) e no estudo suíço de 

Timotin (2012), apesar de apresentarem valores ligeiramente inferiores. Comparando a 

avaliação global por país de residência, observa-se que 39,3% dos idosos portugueses avaliam 

como positiva a sua QdV geral, aumentando esta proporção para 72,3% nos idosos suíços. 

Aplicando o teste de Mann-Whitney (Z= -5,352; p<0,001), concluímos que a perceção da 

QdV geral dos idosos suíços é significativamente superior à perceção da QdV dos idosos 

portugueses (165,18 vs 116,64).   

Tabela 31.  

Comparação da avaliação da QdV geral 

Avaliação da Qualidade de Vida Portugal Suíça Total Teste 

Muito Má 0(0,0%) 1(0,7%) 1(0,4%)  

2
(4)=37,574 

p<0,001 *** 

 

 

Z= -5,352 

p<0,001 *** 

Má 18(12,9%) 12(8,5%) 30(10,7%) 

Nem Boa, Nem Má 67(47,9%) 26(18,4%) 93(33,1%) 

Boa 48(34,3%) 76(53,9%) 124(44,1%) 

Muito Boa 7(5,0%) 26(18,4%) 33(11,7%) 

Média das Ordens 116,64 165,18 ----- 

No que respeita à satisfação com a saúde geral (Tabela 32), observa-se que 45,9% dos utentes 

afirmam que estão satisfeitos com a sua saúde geral, enquanto 27,0% nem está satisfeito nem 

insatisfeito, 21,7% insatisfeitos, 4,6% muito satisfeitos e 0,7% muito insatisfeitos, estando na 

mesma linha os resultados obtidos por Pereira (2012) e M. A. Fernandes (2012), sendo que a 

maior parte refere satisfação com a saúde que possui. Comparando a satisfação geral por país 

de residência, observa-se que 39,3% dos idosos portugueses estão satisfeitos ou muito 

satisfeitos com a sua saúde, aumentando esta proporção para 62,7% nos idosos suíços. 

Aplicando o teste de Mann-Whitney (Z= -4,178; p<0,001), concluímos que a satisfação com a 

saúde geral dos idosos suíços é significativamente superior à satisfação com a saúde dos 

idosos portugueses (159,86 vs 122,01). 
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Tabela 32.  

Comparação da satisfação com a saúde geral 

Satisfação com Saúde Geral Portugal Suíça Total Teste 

Muito Insatisfeito 1(0,7%) 1(0,7%) 2(0,7%)  

2
(4)=18,874 

p<0,001 *** 

 

 

Z= -4,178 

p<0,001 *** 

Insatisfeito 41(29,3%) 20(14,2%) 61(21,7%) 

Nem Satisfeito, Nem Insatisfeito 43(30,7%) 33(23,4%) 76(27,0%) 

Satisfeito 53(37,9%) 76(53,9%) 129(45,9%) 

Muito Satisfeito 2(1,4%) 11(7,8%) 13(4,6%) 

Média das Ordens 122,01 159,86 ----- 

A procura de compreensão sobre a perceção sobre a QdV e satisfação com a saúde, variáveis 

intricadas e que mutuamente se potenciam, levaram-nos a considerar que as condições de 

vida, a postura de cidadania, o comprometimento e envolvimento nas políticas sociais e 

seguros de vida e de saúde que caracteriza a população suíça distanciam-se substantivamente 

da população portuguesa, o que pode justificar uma melhor perceção da QdV e satisfação com 

a saúde, pois estão garantidas as condições para enfrentar um processo de envelhecimento 

com dignidade e respeito pelos valores humanos mais elementares. 

Os idosos foram também inquiridos acerca da frequência de sentimentos ocorridos nas 

últimas duas semanas cujos resultados constam da Tabela 33. 

Tabela 33.  
Frequência das respostas acerca de sentimentos ocorridos nas duas últimas semanas 

Itens País Nada Pouco NPNM Muito Muitíssimo 

Item 3 

“Em que medida as suas dores (físicas) o 

(a) impedem de fazer o que precisa de 

fazer?” 

Portugal 22(15,7%) 33(23,6%) 42(30,0%) 38(27,1%) 5(3,6%) 

Suíça 55(39,0%) 29(20,6%) 45(31,9%) 12(8,5%) 0(0,0%) 

Total 77(27,4%) 62(22,1%) 87(31,0%) 50(17,8%) 5(1,8%) 

Item 4 

“Em que medida precisa de cuidados 

médicos para fazer a sua vida diária?” 

Portugal 26(18,6%) 39(27,9%) 51(36,4%) 23(16,4%) 1(0,7%) 

Suíça 23(16,4%) 51(36,4%) 55(39,3%) 11(7,9%) 0(0,0%) 

Total 49(17,5%) 90(32,1%) 106(37,9%) 34(12,1%) 1(0,4%) 

Item 5 

“Até que ponto gosta da vida?” 

Portugal 3(2,1%) 14(10,0%) 57(40,7%) 58(41,4%) 8(5,7%) 

Suíça 3(2,1%) 8(5,7%) 75(53,2%) 49(34,8%) 6(4,3%) 

Total 6(2,1%) 22(7,8%) 132(47,0%) 107(38,1%) 14(5,0%) 

Item 6 

“Em que medida sente que a sua vida tem 

sentido?” 

Portugal 1(0,7%) 10(7,1%) 70(50,0%) 55(39,3%) 4(2,9%) 

Suíça 3(2,1%) 17(12,1%) 79(56,0%) 41(29,1%) 1(0,7%) 

Total 4(1,4%) 27(9,6%) 149(53,0%) 96(34,2%) 5(1,8%) 

Item 7 

“Até que ponto se consegue concentrar?” 

Portugal 0(0,0%) 14(10,0%) 33(23,6%) 86(61,4%) 7(5,0%) 

Suíça 0(0,0%) 5(3,5%) 43(30,5%) 91(64,5%) 2(1,4%) 

Total 0(0,0%) 19(6,8%) 76(27,0%) 177(63,0%) 9(3,2%) 

Item 8 

“Em que medida se sente em segurança no 

seu dia a dia?” 

Portugal 0(0,0%) 3(2,1%) 29(20,7%) 98(70,0%) 10(7,1%) 

Suíça 0(0,0%) 4(2,8%) 21(14,9%) 84(59,6%) 32(22,7%) 

Total 0(0,0%) 7(2,5%) 50(17,8%) 182(64,8%) 42(14,9%) 

Item 9 

“Em que medida é saudável o seu 

ambiente físico?” 

Portugal 0(0,0%) 3(2,1%) 30(21,4%) 106(75,7%) 1(0,7%) 

Suíça 0(0,0%) 4(2,8%) 20(14,2%) 90(63,8%) 27(19,1%) 

Total 0(0,0%) 7(2,5%) 50(17,8%) 196(69,8%) 28(10,0%) 

Legenda: NPNM - Nem Pouco Nem Muito 
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Constata-se que 39% dos idosos suíços afirmaram que as dores presentes, nada os impediu de 

fazer o que necessitavam, sendo esse valor de 15,7% para os idosos portugueses.   

No que diz respeito à necessidade de cuidados médicos para fazer a sua vida diária, verifica-

se que 46,5% dos idosos portugueses afirmaram que nada ou pouco precisam daqueles 

cuidados, sendo que esta proporção aumenta para 52,8% nos idosos suíços.  

Quanto ao gosto pela vida, 47,1% e 39,1% dos idosos portugueses e idosos suíços dizem 

gostar “muito” ou “muitíssimo”, respetivamente. Em relação ao facto de a vida ter sentido, a 

percentagem de idosos portugueses é bastante superior, 42,2%, enquanto nos idosos suíços 

esse valor é de 29,8%.  

Quando questionados sobre até que ponto conseguem concentrar-se, os valores são muito 

semelhantes, já que 66,4% e 65,9% dos idosos portugueses e suíços se conseguem concentrar 

“muito” ou “muitíssimo”.  

No que diz respeito ao sentimento de segurança no seu dia a dia, os valores são semelhantes já 

que 77,1% e 82,3% dos idosos portugueses e suíços, respetivamente, se sentiram “muito” ou 

“muitíssimo” em segurança nas últimas duas semanas.  

No que concerne à saúde do ambiente físico, 82,9% dos idosos suíços e 76,4% dos idosos 

portugueses afirmaram que o ambiente é “muito” ou “muitíssimo” saudável. 

No que concerne à capacidade para fazer certas coisas nas duas últimas semanas, a resposta 

aos cinco itens que compõem a sua avaliação constam da Tabela 34. 

Tabela 34.  
Frequência das respostas acerca da capacidade de fazer certas coisas nas duas últimas semanas 

Itens País Nada Pouco Moderadamente Bastante Completamente 

Item 10 

“Tem energia suficiente para a sua 

vida diária?”; 

Portugal 1(0,7%) 31(22,1%) 64(45,7%) 38(27,1%) 6(4,3%) 

Suíça 5(3,6%) 22(15,7%) 52(37,1%) 55(39,3%) 6(4,3%) 

Total 6(2,1%) 53(18,9%) 116(41,4%) 93(33,2%)  12(4,3%) 

Item 11 

“É capaz de aceitar a sua aparência 

física?” 

Portugal 0(0,0%) 8(5,7%) 66(47,1%) 63(45,0%) 3(2,1%) 

Suíça 0(0,0%) 12(8,5%) 64(45,4%) 65(46,1%) 0(0,0%) 

Total 0(0,0%) 20(7,1%)   130(46,3%) 128(45,6%) 3(1,1%) 

Item 12 

“Têm dinheiro suficiente para 

satisfazer as suas necessidades?” 

Portugal 2(1,4%) 40(28,6%) 82(58,6%) 16(11,4%) 0(0,0%) 

Suíça 0(0,0%) 5(3,5%) 84(59,6%) 52(36,9%) 0(0,0%) 

Total 2(0,7%) 45(16,0%) 166(59,1%) 68(24,2%) 0(0,0%) 

Item 13 
“Até que ponto têm fácil acesso às 

informações necessárias para 

organizar a sua vida diária?” 

Portugal 0(0,0%) 5(3,6%) 51(36,4%) 81(58,6%) 2(1,4%) 

Suíça 0(0,0%) 2(1,4%) 17(12,1%) 110(78,0%)   12(8,5%) 

Total 0(0,0%) 7(2,5%) 68(24,2%) 192(68,3%)   14(5,0%) 

Item 14 

“Em que medida tem oportunidade 

para realizar actividades de lazer?”.   

Portugal 0(0,0%) 4(2,9%) 16(11,4%) 92(65,7%)    28(20,0%) 

Suíça 0(0,0%) 1(0,7%)     9(6,4%)  72(51,1%)     59(41,8%) 

Total 0(0,0%) 5(1,8%)     25(8,9%) 164(58,4%)     87(31,0%) 
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Constata-se que 43,6% dos idosos suíços percecionam ter bastante ou completa energia, sendo 

que nos idosos portugueses esse valor é 31,4%.  

No que diz respeito à aceitação da aparência física, os valores percentuais são muito 

semelhantes, sendo que 47,1% e 46,1% nos idosos portugueses e suíços, são bastante ou 

completamente capazes de aceitá-la. 

No que concerne à informação sobre se o dinheiro é suficiente para as suas necessidades, 

36,9% dos idosos suíços classificam-no “bastante” ou “completamente suficiente”, sendo esta 

proporção para 11,4% no caso dos idosos portugueses.  

Quanto à facilidade de acesso às informações necessárias para organizar o seu dia a dia, 

86,5% dos idosos suíços referem acesso à informação enquanto 60% dos idosos portugueses o 

mencionam. 

Em relação à oportunidade para realizar atividades de lazer, 92,9% os idosos suíços 

responderam ter “bastantes” ou “completamente” oportunidades para as realizar, sendo 

referida por 85,7% dos idosos portugueses. 

No que diz respeito à capacidade de se movimentar nas últimas duas semanas (Tabela 35), 

esta é praticamente igual já que 38,6% e 38,3% dos idosos portugueses e suíços, dizem ter 

uma “boa” ou “muito boa” mobilidade, respetivamente.   

Tabela 35.  

Frequência das respostas acerca da capacidade de se movimentar nas duas últimas semanas 

Itens País 
Muito 

Má 
Má 

Nem Boa, 

Nem Má 
Boa 

Muito 

Boa 

Item 15 

“Como avaliaria a sua 

mobilidade (capacidade de se 

movimentar e deslocar por si 

próprio?” 

Portugal 7(5,0%) 40(28,6%) 64(45,7%) 41(29,3%)  13(9,3%) 

Suíça 9(6,4%) 33(23,4%) 52(37,1%) 36(25,5%) 18(12,8%) 

Total 16(5,7%) 73(26,0%) 116(41,4%) 77(27,4%) 31(11,0%) 

No que respeita à satisfação em relação a vários aspetos da vida como, por exemplo, sono, 

capacidade de desempenhar as AVD‟s, capacidade de trabalho, satisfação consigo próprio e 

com as suas relações pessoais e apoio que recebe dos seus amigos, satisfação com a vida 

sexual, com as condições do lugar onde vive, com o acesso aos serviços de saúde e com os 

transportes que utiliza, constam da Tabela 36. 
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Tabela 36.  
Frequência das respostas obtidas acerca da satisfação em relação a vários aspetos da vida nas duas últimas 

semanas 

Itens País 
Muito 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

Satisfeito, 

Nem 

Insatisfeito 

Satisfeito 
Muito 

Satisfeito 

Item 16 

“Até que ponto está satisfeito(a) com 

o seu sono?” 

Portugal 6(4,3%) 36(25,7%) 31(22,1%) 49(35,0%) 18(12,9%) 

Suíça 0(0,0%) 21(14,9%) 13(9,2%) 76(53,9%) 31(22,0%) 

Total 6(2,1%) 57(20,3%) 44(15,7%) 125(44,5%) 49(17,4%) 

Item 17 

“Até que ponto está satisfeito(a) com 

a capacidade de desempenhar as 

actividades do seu dia a dia?” 

Portugal 

 

2(1,4%) 30(21,4%) 34(24,3%) 67(47,9%) 7(5,0%) 

Suíça 

 

5(3,7%) 21(15,4%) 33(24,3%) 65(47,8%) 12(8,8%) 

Total 7(2,5%) 51(18,5%) 67(24,3%) 132(47,8%) 19(6,9%) 

Item 18 

“Até que ponto está satisfeito(a) com 

a sua capacidade de trabalho?” 

Portugal 4(2,9%) 46(32,9%) 40(28,6%) 47(33,6%) 3(2,1%) 

Suíça 3(2,2%) 64(46,7%) 65(47,4%) 5(3,6%) 0(0,0%) 

Total 7(2,5%) 110(39,7%) 105(37,9%) 52(18,8%) 3(1,1%) 

Item 19 

“Até que ponto esta satisfeito(a) 

consigo próprio(a)?” 

Portugal 0(0,0%) 9(6,5%) 53(38,1%) 67(48,2%) 10(7,2%) 

Suíça 1(0,7%) 18(12,8%) 40(28,4%) 75(53,2%) 7(5,0%) 

Total 1(0,4%) 27(9,6%) 93(53,0%) 142(50,7%) 17(6,1%) 

Item 20 

“Até que ponto está satisfeito(a) com 

as suas relações pessoais?” 

Portugal 0(0,0%) 5(3,6%) 27(19,3%) 99(70,7%) 9(6,4%) 

Suíça 0(0,0%) 3(2,1%) 36(25,5%) 90(63,8%) 12(8,5%) 

Total 0(0,0%) 8(2,8%) 63(22,4%) 189(67,3%) 21(7,5%) 

Item 21 

“Até que ponto está satisfeito(a)  com 

a sua vida sexual?” 

Portugal 1(0,8%) 54(44,3%) 62(50,8%) 4(3,3%) 1(0,8%) 

Suíça 2(1,9%) 49(45,8%) 54(50,5%) 2(1,9%) 0(0,0%) 

Total 3(1,3%) 103(45,0%) 116(50,7%) 6(2,6%) 1(0,4%) 

Item 22 

“Até que ponto está satisfeito(a) com 

o apoio que recebe dos seus amigos?” 

Portugal 1(0,7%) 7(5,0%) 34(24,5%) 87(62,6%) 10(7,2%) 

Suíça 0(0,0%) 6(4,3%) 55(39,0%) 78(55,3%) 2(1,4%) 

Total 1(0,4%) 13(4,6%) 89(31,8%) 165(58,9%) 12(4,3%) 

Item 23 

“Até que ponto está satisfeito(a) com 

as condições do lugar onde vive?” 

Portugal 1(0,7%) 1(0,7%) 19(13,7%) 88(63,3%) 30(21,6%) 

Suíça 0(0,0%) 4(2,8%) 14(9,9%) 71(50,4%) 52(36,9%) 

Total 1(0,4%) 5(1,8%) 33(11,8%) 159(56,8%) 82(29,3%) 

Item 24 

“Até que ponto está satisfeito(a) com 

o acesso que tem aos serviços de 

saúde?” 

Portugal 1(0,7%) 2(1,4%) 29(20,7%) 99(70,7%) 9(6,4%) 

Suíça 0(0,0%) 4(2,8%) 16(11,3%) 92(65,2%) 29(20,6%) 

Total 1(0,4%) 6(2,1%) 45(16,0%) 191(68,0%) 38(13,5%) 

Item 25 

 “Até que ponto está satisfeito(a) com 

os transportes que utiliza?” 

Portugal 0(0,0%) 6(4,3%) 37(26,4%) 89(63,6%) 8(5,7%) 

Suíça 0(0,0%) 3(2,1%) 18(12,9%) 102(72,9%) 17(12,1%) 

Total 0(0,0%) 9(3,2%) 55(19,6%) 191(68,2%) 25(8,9%) 

No que diz respeito à satisfação em relação ao sono nas últimas duas semanas, 75,9% dos 

idosos suíços estão “satisfeitos” ou “muito satisfeitos” com o seu sono, enquanto somente 

47,9% dos idosos portugueses o referem.  

No que concerne à capacidade de desempenhar as atividades do seu dia a dia, o valor 

percentual para os dois grupos de idosos é muito semelhante, já que 52,9% e 56,6% dos 
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idosos portugueses e suíços, estão “satisfeitos” ou “muito satisfeitos” com a capacidade de 

desempenhar as diferentes atividades diárias. 

Em relação à capacidade de trabalho, 35,7% dos idosos portugueses estão “satisfeitos” ou 

“muito satisfeitos” para somente 3,6% dos idosos suíços. 

No que concerne à satisfação consigo próprio, também os valores são muito semelhantes já 

que 55,4% e 58,2% dos idosos portugueses e suíços, respetivamente, dizem estar satisfeitos 

ou muito satisfeitos consigo próprio.  

Quanto às relações pessoais que estabelecem, 77,1% dos idosos portugueses dizem estar 

“satisfeitos” ou “muito satisfeitos” e o mesmo é referido por 72,3% dos idosos suíços.  

Em relação à satisfação com a vida sexual, uma grande parte dos idosos menciona estar 

“muito insatisfeito” ou “insatisfeito”, expresso por 45,1% dos idosos portugueses 47,7% dos 

idosos suíços.  

No que diz respeito ao apoio recebido dos amigos, o valor percentual dos idosos portugueses 

é superior (69,8%) em relação aos idosos suíços (56,7%). 

No que concerne às condições do lugar onde vive, os valores percentuais são muito 

semelhantes, já que 84,9% e 87,3% dos idosos portugueses e suíços, estão “satisfeitos” ou 

“muito satisfeitos” com as condições do lugar onde vivem.  

Quanto à satisfação com o acesso aos serviços de saúde, 85,8% dos idosos suíços estão 

“satisfeitos” ou “muito satisfeitos” contra 77,1% dos idosos portugueses. 

Já no que respeita à satisfação com transportes que utilizam, 85% dos idosos suíços dizem-se 

“satisfeitos” ou “muitos satisfeitos”, sendo referido por apenas 69,3% dos idosos portugueses. 

Em relação ao último item da escala WHOQOL-Bref, “com que frequência tem sentimentos 

negativos (como tristeza, desespero, ansiedade ou depressão)”, como podemos constatar na 

Tabela 37, observamos que os idosos suíços apresentam menor frequência de sentimentos 

negativos, como tristeza, desespero, ansiedade ou depressão, dado que 84,4% diz ter sentido 

esses sentimentos negativos “nunca” ou “poucas vezes”, sendo que esta proporção foi 

somente expressa em 24,3% nos idosos portugueses.  

 

 



Apresentação, Análise e Discussão dos Resultados 

101 

Tabela 37. 

Frequência das respostas acerca de sentimentos negativos nas duas últimas semanas 

Itens País Nunca 
Poucas 

Vezes 

Algumas 

Vezes 
Frequentemente Sempre 

Item 26 

“Com que frequência tem 

sentimentos negativos, 

tais como tristeza, desepero, 

ansiedade ou depressão?”. 

Portugal 12(8,6%) 22(15,7%) 70(50,0%) 29(20,7%) 7(5,0%) 

Suíça 49(34,8%) 70(49,6%) 19(13,5%) 3(2,1%) 0(0,0%) 

Total 61(21,7%) 92(32,7%) 89(31,7%) 32(11,4%) 7(2,5%) 

5.7. Comparação da qualidade de vida em função das variáveis 

sociodemográficas e de contexto da institucionalização  

5.7.1. Estudo da relação entre a qualidade de vida e a idade dos idosos 

Para estudar a correlação entre a idade e a QdV dos idosos, vamos aplicar o teste de 

correlação de Spearman, já que nenhuma das variáveis em análise segue uma configuração 

normal padrão, enunciando as seguintes hipóteses: 

H1.1(0) = Não existe uma correlação entre a idade dos idosos e a QdV nos seus diferentes 

domínios. 

H1.1(a) = Existe uma correlação entre a idade dos idosos e a QdV nos seus diferentes 

domínios. 

 
 

Figura 17. Gráficos de dispersão da QdV nos seus diferentes domínios em função da idade dos idosos 

Da visualização dos gráficos de dispersão (Figura 17), observou-se uma relação inversa entre 

a idade e o domínio físico e social da QdV e uma relação direta entre a idade e o domínio 

geral, psicológico e ambiental. 
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Tabela 38.  

Estudo da correlação entre a idade e a QdV nos seus diferentes domínios 

Correlações N Rhó p 

Idade Domínio Geral 281 0,102 0,044 * 

Idade Domínio Físico 270 -0,135 0,013 * 

Idade Domínio Psicológico 280 0,063 0,145 ns 

Idade Domínio Social 229 -0,048 0,235 ns 

Idade Domínio Ambiental 279 0,110 0,034 *  

Legenda: ns – não significativo 

Recorrendo ao teste de correlação de Spearman (Tabela 38), como o p>0,05 aceita-se a 

hipótese nula e conclui-se que não existe uma correlação significativa entre a idade e a QdV 

do idoso, quer no domínio psicológico, quer no domínio social. Ao inverso, como p<0,05, 

rejeita-se a hipótese nula e conclui-se que existe uma correlação significativa entre a idade e a 

QdV no domínio geral, físico e ambiental. Como o coeficiente de correlação Rhó de 

Spearman é negativo (Rhó= -0,135), podemos afirmar que quanto maior a idade dos idosos, 

menor a QdV no seu domínio físico. Esta relação entre as variáveis vai ao encontro ao 

esperado, já que o incremento da idade tem em maior ou menor grau impacto na diminuição 

da funcionalidade e na vitalidade, diminuindo a QdV no que diz respeito ao domínio físico. 

Por outra forma, como os coeficientes de correlação são positivos (Rhó=0,102 e Rhó= 0,110), 

podemos deduzir que quanto maior a idade dos idosos melhor QdV no domínio geral e no 

domínio ambiental. Pode deduzir-se que, à medida que a idade aumenta, parece haver uma 

maior preocupação dos idosos com as questões relacionadas com a segurança, ambiente, 

recursos económicos, acesso à informação, prática de atividades de lazer, acesso aos cuidados 

de saúde, na medida em que os valorizam com importantes. 

5.7.2. Comparação da qualidade de vida em função do sexo 

Para comparar a QdV em função do sexo, recorre-se ao teste de Mann-Whitney, já que a 

distribuição da QdV não é significativamente normal qualquer que seja o domínio em análise, 

enunciando-se as seguintes hipóteses: 

H1.2(0) = A QdV dos idosos do sexo masculino é igual à QdV dos idosos do sexo feminino. 

H1.2(a) = A QdV dos idosos do sexo masculino não é igual à QdV dos idosos do sexo 

feminino. 
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Com base na observação do gráfico de linhas (Figura 18), visualiza-se que, em média, a QdV 

dos idosos do sexo masculino é superior à QdV dos idosos do sexo feminino, sobretudo no 

domínio geral, físico e psicológico, sendo esta constatação do encontrado na esmagadora 

maioria dos estudos dos últimos 10 anos (C. M. Correia, 2009; Caramelo, 2014; Maia, 2016; 

Pereira, 2012). 

 
 

Figura 18. Gráficos de linhas da QdV nos seus diferentes domínios em função do sexo dos idosos 

Utilizando o teste de Mann-Whitney (Tabela 39), como os p(s)>0,05 ((Z= -1,848, p=0,065),  

(Z= -1,747; p=0,081), (Z= -1,009; p=0,313)  aceita-se a hipótese nula e conclui-se que não 

existem diferenças significativas entre a QdV dos idosos do sexo masculino e idosos do sexo 

feminino, no domínio geral e domínios social e ambiental, corroborando os resultados 

encontrados por C. M. Correia (2009) e Caramelo (2014) e indo de acordo com o esperado, 

sobretudo na dimensão ambiental, já que pelo facto de residirem numa instituição têm acesso 

aos mesmos equipamentos e mesmas acessibilidades independentemente do sexo. 
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Tabela 39.  
Comparação da QdV em função do sexo 

Itens Sexo N Min-Máx X  S Normalidade 
Teste de 

Hipótese 

Domínio 

Geral 

M 74 0-87,5 63,7  18,1 KS=0,275; p<0,001***      Z=-1,848 

p=0,065 ns F 207 25-100 60,1  19,2 KS=0,177; p<0,001*** 

Domínio 

Físico 

M 73 21,4-96,4 61,2  17,0 KS=0,116; p=0,017* Z=-2,292 

p=0,022 * F 197 17,9-89,3 55,7  17,3 KS=0,097; p<0,001** 

Domínio 

Psicológico 

M 74 20,8-91,7 65,4  13,9 KS=0,144; p=0,001** Z=-3,035 

p=0,002 * F 206 20,8-91,7 60,1  13,1 KS=0,097; p<0,001*** 

Domínio 

Social 

M 65 25,0-83,3 59,4  10,8 KS=0,216; p<0,001*** Z=-1,747 

p=0,081 ns F 164 25,0-91,7 57,2  10,8 KS=0,171; p<0,001*** 

Domínio 

Ambiental 

M 74 31,3-96,9 71,5  10,8 KS=0,110; p=0,026* Z=-1,009 

p=0,313 ns F 205 37,5-96,9 70,7  9,6 KS=0,108; p<0,001*** 

Legenda: Min. - Mínima; Máx. – Máxima; ns – não significativo. 

Inversamente, como os p(s)<0,05 (Z= -2,292, p=0,022), (Z= -3,035; p=0,002), rejeita-se a 

hipótese nula e conclui-se que existem diferenças significativas entre a QdV dos idosos do 

sexo masculino e idosos do sexo feminino, tendo os idosos do sexo masculino melhor QdV 

que os do sexo feminino nos domínios físico (61,2 contra 55,7) e psicológico (65,4 vs 60,1) 

(Tabela 39). Estes resultados vão ao encontro dos verificados por M. A. Fernandes (2012) e 

Maia (2016) e poderão ser explicados pelo facto dos idosos do sexo masculino terem menor 

idade média e consequentemente, maior funcionalidade e mais independência para AVD‟s.  

5.7.3. Comparação da qualidade de vida em função do estado civil 

Para comparar a QdV em função do estado civil, recorre-se ao teste da ANOVA caso a QdV 

nos grupos em análise cumpra os pressupostos da normalidade e da homocedasticidade ou ao 

teste de Kruskal-Wallis, em caso de não cumprimento da normalidade, enunciando as 

seguintes hipóteses: 

H1.3(0) = A QdV dos idosos é igual nos quatro estados civis.  

H1.3(a) = Existe pelo menos um estado civil com QdV dos idosos diferente dos outros estados 

civis.  

Com base na observação do gráfico de linhas (Figura 19), visualiza-se que, em média, a QdV 

dos idosos divorciados ou separados é inferior à dos outros estados civis, tendo os idosos 

casados uma QdV superior, sobretudo no domínio psicológico.  
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Figura 19. Gráficos de linhas da QdV nos seus diferentes domínios em função  

do estado civil dos idosos 

Havendo normalidade em todos os estados civis (p>0,05), (Tabela 40), e cumprindo-se a 

existência da homocedastidade (Levene=0,104; gl1=3; gl2=266; p=0,958), recorre-se ao teste 

da ANOVA para comparar a QdV no domínio físico, e recorre-se ao teste de Kruskal-Wallis 

nos outros domínios.  

Aplicando o teste da ANOVA (F=0,491; gl1=3; gl2=266; p=0,689) e os testes de Kruskal-

Wallis (2=1,844; gl=3; p=0,605); (2=3,961; gl=3; p=0,266); (2=7,139; gl=3; p=0,068); 

(2=3,466; gl=3; p=0,328) (Tabela 40), como os p(s)>0,05 aceitamos a hipótese nula e 

concluímos que a QdV dos idosos é significativamente igual nos quatro estados civis. Desta 

forma, verificamos que o estado civil não influencia significativamente a QdV, estando em 

concordância com os resultados de C. M. Correia (2009), Silva (2011), Pereira (2012), 

Caramelo (2014) e Maia (2016), apesar dos idosos casados apresentarem pontuações 

superiores.  
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Tabela 40.  
Comparação da QdV em função do estado civil 

Itens Sexo N Min-Máx X  S Normalidade Teste de Hipótese  

Domínio 

Geral 

S 26 25-100 58,7  19,9 SW=0,953; p=0,271ns 
2=1,844 

g.l.=3 

p=0,605 ns 

C 59 25-100 61,7  16,7 KS=0,194; p<0,001*** 

V 180 0-100 61,6  19,6 KS=0,214; p<0,001*** 

D/S 16 25-75 56,3  18,3 SW=0,826; p=0,006** 

Domínio 

Físico 

S 25 28,6-96,4 57,0  18,2 SW=0,960; p=0,411ns F=0,491 

gl1=3; 

gl2=266 

p=0,689ns 

C 57 25-89,3 59,0  17,3 KS=0,101; p=0,200ns 

V 172 17,9-92,9 56,3  17,7 KS=0,116; p=0,200ns 

D/S 16 35,7-89,3 60,0  17,6 SW=0,941; p=0,359ns 

Domínio 

Psicológico 

S 26 33,3-79,2 60,1  11,1 SW=0,962; p=0,435ns 
2=3,961 

g.l.=3 

p=0,266 ns 

C 59 41,7-91,7 64,8  11,7 KS=0,118; p=0,039ns 

V 179 20,8-91,7 60,9  14,0 KS=0,116; p<0,001*** 

D/S 16 33,3-91,7 57,8  15,9 SW=0,968; p=0,803ns 

Domínio 

Social 

S 22 41,7-75,0 59,8  8,4 SW=0,889; p=0,018* 
2=7,139 

g.l.=3 

p=0,068 ns 

C 49 41,7-83,3 60,0  8,8 KS=0,209; p<0,001*** 

V 146 25-91,7 57,2  11,5 KS=0,181; p<0,001*** 

D/S 12 41,7-66,7 51,4  9,9 SW=0,833; p=0,023* 

Domínio 

Ambiental 

S 26 53,1-84,4 68,3  8,0 SW=0,951; p=0,241ns 
2=3,446 

g.l.=3 

p=0,328 ns 

C 59 50-96,9 72,2  9,1 KS=0,123; p=0,027* 

V 178 31,3-93,8 71,0  10,3 KS=0,192; p=0,001** 

D/S 16 50-87,5 68,6  11,9 SW=0,955; p=0,565 ns 

Legenda: Min. - Mínima; Máx. – Máxima; S – Solteiro; C – Casado; V – Viúvo: D/S – Divorciado/Separado; ns – não significativo. 

 5.7.4. Estudo da relação entre a qualidade de vida e as habilitações literárias 

dos idosos 

Para estudar a correlação entre as habilitações literárias e a QdV dos idosos, aplicou-se o teste 

de correlação de Spearman, já que a variável independente em análise é de carácter ordinal, 

enunciando as seguintes hipóteses: 

H1.4(0) = Não existe uma correlação entre as habilitações literárias dos idosos e a QdV nos 

seus diferentes domínios. 

H1.4(a) = Existe uma correlação entre as habilitações literárias dos idosos e a QdV nos seus 

diferentes domínios. 
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Figura 20. Gráficos de dispersão da QdV nos seus diferentes domínios em função das  

habilitações literárias dos idosos 

Da visualização dos gráficos de dispersão (Figura 20), observou-se uma relação direta entre as 

habilitações literárias e a QdV no que concerne ao domínio geral, físico, psicológico e 

ambiental, parecendo não haver qualquer relação com o domínio social e o nível de estudos.  

 

Tabela 41.  
Estudo da correlação entre as habilitações literárias e a QdV nos seus diferentes domínios 

Correlações N Rhó p 

Habilitações Literárias Domínio Geral 279 0,294 p<0,001 *** 

Habilitações Literárias Domínio Físico 268 0,162 p=0,004 ** 

Habilitações Literárias Domínio Psicológico 278 0,146 p=0,008 ** 

Habilitações Literárias Domínio Social 227 -0,020 p=0,385 ns 

Habilitações Literárias Domínio Ambiental 277 0,373 p<0,001 *** 

Legenda: ns – não significativo. 

Recorrendo ao teste de correlação de Spearman (Tabela 41), como o p>0,05 aceita-se a 

hipótese nula e conclui-se que não existe uma correlação significativa entre as habilitações 

literárias e a QdV do idoso no que concerne ao domínio social, estando de acordo com os 

resultados obtidos por M. A. Fernandes (2012), Gonçalves (2015) e Maia (2016), 

demonstrando que o nível de relações sociais é idêntico, qualquer que seja o nível literário dos 

institucionalizados.  Ao inverso, como os p(s)<0,05, rejeita-se a hipótese nula e conclui-se 

que existe uma correlação significativa entre as habilitações literárias e a QdV no domínio 

geral, físico, psicológico e ambiental, resultado não verificado em alguns estudos. Sendo os 

coeficientes de correlação Rhó de Spearman positivos, podemos afirmar que quanto maior o 

grau de habilitações literárias dos idosos, melhor QdV naqueles domínios, estando em 

consonância com os resultados obtidos por Pereira (2012). A literatura aponta para o facto de 

as habilitações literárias incrementarem diferentes experiências e oportunidades de 

desenvolvimento pessoal e, consequentemente, influenciarem de forma positiva a QdV.  
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5.7.5. Estudo da relação entre a qualidade de vida e o grau profissional dos 

idosos 

Para estudar a correlação entre o grau profissional e a QdV dos idosos, aplicou-se o teste de 

correlação de Spearman, já que a variável independente em análise é de carácter ordinal, 

enunciando as seguintes hipóteses: 

H1.5(0) = Não existe uma correlação entre o grau profissional dos idosos e a QdV nos seus 

diferentes domínios. 

H1.5(a) = Existe uma correlação entre o grau profissional dos idosos e a QdV nos seus 

diferentes domínios. 

 

Figura 21. Gráficos de dispersão da QdV nos seus diferentes domínios em função do 

 grau profissional dos idosos 

Da visualização dos gráficos de dispersão (Figura 21), observou-se uma relação inversa entre 

o grau profissional e a QdV no que concerne sobretudo ao domínio físico e ambiental.  

Tabela 42.  
Estudo da correlação entre o grau profissional e a QdV nos seus diferentes domínios 

Correlações N Rhó p 

Grau Profissional Domínio Geral 281 -0,178 p=0,001 ** 

Grau Profissional Domínio Físico 270 -0,162 p=0,004 ** 

Grau Profissional Domínio Psicológico 280 -0,193 p=0,001 ** 

Grau Profissional Domínio Social 229 -0,077 p=0,123 ns 

Grau Profissional Domínio Ambiental 279 -0,232 p<0,001 *** 

Legenda: ns – não significativo. 

Recorrendo ao teste de correlação de Spearman (Tabela 42), como o p>0,05 aceita-se a 

hipótese nula e conclui-se que não existe uma correlação significativa entre o grau 

profissional e a QdV do idoso no que concerne ao domínio social, demonstrando que as 

relações com outras pessoas interna ou externamente são independentes do grupo profissional 

a que os idosos pertenciam antes de se reformarem. 
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Ao inverso, como os p(s)<0,05, rejeita-se a hipótese nula e conclui-se que existe uma 

correlação significativa entre o grau profissional e a QdV no domínio geral, físico, 

psicológico e ambiental.  Sendo os coeficientes de correlação Rhó de Spearman negativos, 

podemos afirmar que quanto maior o grau profissional (profissões menos qualificadas) pior é 

a QdV naqueles domínios. Apesar dos estudos encontrados não relacionarem a QdV com a 

profissão ou grupo profissional, era expectável que os idosos que exerceram profissões com 

maior qualificação profissional tivessem desenvolvido mais estratégias que, mobilizadas para 

esta etapa de vida, lhes permitiram melhor adaptação e gestão das adversidades e ter uma 

melhor perceção da QdV. 

5.7.6. Comparação da qualidade de vida em função da existência de filhos 

Para comparar a QdV em função da existência de filhos, recorre-se ao teste de Mann-Whitney, 

já que a distribuição da QdV não é significativamente normal nos grupos, qualquer seja o 

domínio em análise, enunciando-se as seguintes hipóteses: 

H1.6(0) = A QdV dos idosos sem filhos é igual à QdV dos idosos com filhos. 

H1.6(a) = A QdV dos idosos sem filhos não é igual à QdV dos idosos com filhos. 

 

Figura 22. Gráficos de linhas da QdV nos seus diferentes 

 domínios em função da existência de filhos 

Com base na observação do gráfico de linhas (Figura 22), visualiza-se que, em média, a QdV 

dos idosos com filhos é superior à QdV dos idosos sem filhos, em todos os domínios, mas 

maior no domínio psicológico.  
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Tabela 43.  

Comparação da QdV em função da existência de filhos 

Itens Filhos N Min-Máx X  S Normalidade 
Teste de 

Hipótese 

Domínio 

Geral 

Não 60 0-100 60,8  20,3 KS=0,225; p<0,001*** Z=-0,202 

p=0,840 ns Sim 221 25-100 61,1  18,6 KS=0,198; p<0,001*** 

Domínio 

Físico 

Não 59 25-82,1 57,9  16,5 KS=0,160; p=0,001** Z=-0,402 

p=0,687 ns Sim 211 17,9-96,4 58,5  18,0 KS=0,085; p=0,001** 

Domínio 

Psicológico 

Não 59 20,8-83,3 58,8  13,3 KS=0,114; p=0,055ns Z=-1,770 

p=0,077 ns Sim 221 25-91,7 62,2  13,5 KS=0,109; p<0,001*** 

Domínio 

Social 

Não 51 25,0-83,3 56,4  12,5 KS=0,170; p=0,001*** Z=-0,648 

p=0,517 ns Sim 178 33,3-91,7 58,2  10,2 KS=0,185; p<0,001*** 

Domínio 

Ambiental 

Não 60 31,3-87,5 68,8  10,5 KS=0,166; p<0,001*** Z=-1,245 

p=0,213 ns Sim 219 43,8-96,9 71,4  9,7 KS=0,090; p<0,001*** 

Legenda: Min. - Mínima; Máx. – Máxima; ns – não significativo. 

Utilizando o teste de Mann-Whitney (Tabela 43), como os p(s)>0,05 aceita-se a hipótese nula 

e conclui-se que não existem diferenças significativas entre a QdV dos idosos com filhos e a 

QdV dos idosos sem filhos, em todos os domínios, podendo ser sobreponível aos resultados 

do estudo de Caramelo (2014), em relação à existência de família.   

5.7.7. Estudo da relação entre a qualidade de vida e o número de filhos dos 

idosos 

Para estudar a correlação entre o número de filhos e a QdV dos idosos, aplicou-se o teste de 

correlação de Spearman, já que nenhuma das variáveis em análise segue uma configuração 

normal padrão, enunciando as seguintes hipóteses: 

H1.7(0) = Não existe uma correlação entre o número de filhos dos idosos e a QdV nos seus 

diferentes domínios. 

H1.7(a) = Existe uma correlação entre o número de filhos dos idosos e a QdV nos seus 

diferentes domínios. 

Da visualização dos gráficos de dispersão (Figura 23), observou-se uma relação inversa entre 

o número de filhos e a QdV no que concerne sobretudo ao domínio ambiental. 
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Figura 23. Gráficos de dispersão da QdV nos seus diferentes  

domínios em função do número de filhos dos idosos 

Recorrendo ao teste de correlação de Spearman (Tabela 44), como o p>0,05 aceita-se a 

hipótese nula e conclui-se que não existe uma correlação significativa entre o número de 

filhos e a QdV do idoso para todos os domínios com exceção do domínio ambiental. 

Tabela 44.  
Estudo da correlação entre o número de filhos e a QdV nos seus diferentes domínios 

Correlações N Rhó p 

Número de Filhos Domínio Geral 217 -0,075 p=0,136 ns 

Número de Filhos Domínio Físico 207 -0,076 p=0,137 ns 

Número de Filhos Domínio Psicológico 217 -0,055 p=0,211 ns 

Número de Filhos Domínio Social 176 -0,006 p=0,467 ns 

Número de Filhos Domínio Ambiental 215 -0,236 p<0,001 *** 

Legenda: ns – não significativo. 

Ao inverso, como o p<0,05, rejeita-se a hipótese nula e conclui-se que existe uma correlação 

significativa entre o número de filhos e a QdV no que diz respeito ao domínio ambiental.  

Sendo o coeficiente de correlação Rhó de Spearman negativo (Rhó= -0,236), podemos 

afirmar que quanto maior o número de filhos, menor é a QdV no domínio ambiental. No 

entanto, C. M. Correia (2009) e Timotin (2012), referem que um maior número de filhos está 

relacionado com uma melhor perceção de QdV.  

5.7.8. Comparação da qualidade de vida em função do recebimento de visitas de 

amigos e familiares  

Para comparar a QdV em função do recebimento de visitas de amigos e familiares, recorreu-

se ao teste de Mann-Whitney, já que a distribuição da QdV não é significativamente normal 

em pelo menos um dos grupos em análise, qualquer que seja o domínio em análise, 

enunciando-se as seguintes hipóteses: 
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H1.8(0) = A QdV dos idosos que não recebem vistas é igual à QdV dos idosos que recebem 

visitas. 

H1.8(a) = A QdV dos idosos que não recebem vistas não é igual à QdV dos idosos que 

recebem visitas. 

Com base na observação do gráfico de linhas (Figura 24), visualiza-se que, em média, a QdV 

dos idosos que dizem receber visitas de amigos e familiares é superior à QdV dos idosos que 

dizem não receber visitas, no que diz respeito aos domínios psicológico, social e ambiental, 

tendo um comportamento inverso no domínio físico.   

 
 

Figura 24. Gráficos de linhas da QdV nos seus diferentes domínios em  

função do recebimento de visitas 

Tabela 45. 
Comparação da QdV em função do recebimento de visitas 

Itens Visitas N     Min-Máx X  S Normalidade 
Teste de 

Hipótese 

Domínio 

Geral 

Não 19 25-87,5 63,2  20,2 SW=0,880; p<0,022 * Z=-0,709 

p=0,478 ns Sim 262 0-100 60,9  18,9 KS=0,200; p<0,001*** 

Domínio 

Físico 

Não 18 32,1-89,3 65,1  15,2 SW=0,971; p=0,813ns Z=-1,938 

p=0,053 ns Sim 252 17,9-96,4 56,6  17,7 KS=0,101; p<0,001*** 

Domínio 

Psicológico 

Não 19 20,8-79,2 57,0  17,9 SW=0,911; p=0,077ns Z=-0,804 

p=0,422 ns Sim 261 20,8-91,7 61,8  13,1 KS=0,096; p<0,001*** 

Domínio 

Social 

Não 15 25,0-66,7 50,6  12,0 SW=0,926; p=0,234ns Z=-2,349 

p=0,019 * Sim 214 25,0-91,7 58,3  10,5 KS=0,179; p<0,001*** 

Domínio 

Ambiental 

Não 19 37,5-87,5 68,7  15,0 SW=0,934; p=208ns Z=-0,382 

p=0,702 ns Sim 260 31,3-96,9 71,0  9,5 KS=0,091; p<0,001*** 

Legenda: Min. - Mínima; Máx. – Máxima; ns – não significativo. 
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Utilizando o teste de Mann-Whitney (Tabela 45), como os p(s)>0,05, aceita-se a hipótese nula 

e conclui-se que não existem diferenças significativas entre a QdV dos idosos que não 

recebem visitas e idosos que recebem visitas, no domínio geral, físico, psicológico e 

ambiental. Inversamente, como o p<0,05 (Z= -2,349, p=0,019), rejeita-se a hipótese nula e 

conclui-se que existem diferenças significativas entre a QdV dos idosos que não recebem 

visitas e dos idosos que recebem vistas, tendo o idosos que recebem visitas melhor QdV no 

domínio social que os idosos que não recebem visitas (58,3 vs 50,6), em concordância com os 

resultados obtidos por Pereira (2012) e Caramelo (2014), pois é  consensual que sendo o 

homem um ser eminentemente social, é natural que as visitas desempenhem um papel 

importante no bem-estar psicológico e social e na QdV.    

5.7.9. Estudo da relação entre a qualidade de vida e a frequência das visitas 

Para estudar a correlação entre a frequência das visitas e a QdV dos idosos, aplicou-se o teste 

de correlação de Spearman, já que a variável independente em análise é de carácter ordinal, 

enunciando as seguintes hipóteses: 

H1.9(0) = Não existe uma correlação entre a frequência das visitas aos idosos e a QdV nos 

seus diferentes domínios. 

H1.9(a) = Existe uma correlação entre a frequência das visitas aos idosos e a QdV nos seus 

diferentes domínios. 

Da visualização dos gráficos de dispersão (Figura 25), observou-se uma relação inversa entre 

a frequência das visitas e a QdV do idoso, em todos os domínios com exceção do domínio 

social. 

 
 

Figura 25. Gráficos de dispersão da QdV nos seus diferentes domínios  

em função da frequência das visitas aos idosos 
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Tabela 46. 

Estudo da correlação entre a frequência das visitas e a QdV nos seus diferentes domínios  

Correlações N Rhó p 

Frequência das Visitas Domínio Geral 261 -0,083 p=0,090 ns 

Frequência das Visitas Domínio Físico 251 -0,098 p=0,060 ns 

Frequência das Visitas Domínio Psicológico 260 -0,004 p=0,472 ns 

Frequência das Visitas Domínio Social 213 +0,010 p=0,443 ns 

Frequência das Visitas Domínio Ambiental 259 -0,064 p=0,152 ns 

Legenda: ns – não significativo. 

Recorrendo ao teste de correlação de Spearman (Tabela 46), dado os valores de p(s)>0,05, 

aceita-se a hipótese nula e conclui-se que não existe uma correlação significativa entre a 

frequência das visitas e a QdV dos idosos para todos os domínios, em oposição ao que era 

expectável. 

5.7.10. Estudo da relação entre a qualidade de vida e a relação com a família 

Para estudar a correlação entre a qualidade da relação com a família e a QdV dos idosos, 

aplicou-se o teste de correlação de Spearman, já que a variável independente em análise é de 

carácter ordinal, enunciando as seguintes hipóteses: 

H1.10(0) = Não existe uma correlação entre a qualidade da relação com a família e a QdV nos 

seus diferentes domínios. 

H1.10(a) = Existe uma correlação entre a qualidade da relação com a família e a QdV nos seus 

diferentes domínios. 

Da visualização dos gráficos de dispersão (Figura 26), observou-se uma relação direta entre a 

relação com a família e a QdV do idoso, em todos os domínios.  

 
 

Figura 26. Gráficos de dispersão da QdV nos seus diferentes domínios  

em função da relação com a família  
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Tabela 47.  
Estudo da correlação entre a relação com a família e a QdV nos seus diferentes domínios 

Correlações N Rhó p 

Relação com a Família Domínio Geral 260 +0,262 p<0,001 *** 

Relação com a Família Domínio Físico 250 +0,094 p<0,001 *** 

Relação com a Família Domínio Psicológico 259 +0,220 p<0,001 *** 

Relação com a Família Domínio Social 213 +0,129 p=0,031 * 

Relação com a Família Domínio Ambiental 258 +0,315 p<0,001 *** 

Recorrendo ao teste de correlação de Spearman (Tabela 47), dado os valores de p(s)<0,05, 

rejeitamos a hipótese nula e conclui-se que existe uma correlação significativa entre a 

qualidade da relação com a família e a QdV dos idosos para todos os domínios, sendo a 

relação de carácter direto ou positivo (Rhó>0), significando que quanto melhor for a 

qualidade da relação com a família melhor será a QdV do idoso em todos os domínios,  em  

consonância com as conclusões de C. S. Correia (2012) ao verificar que os idosos que 

mantêm convívio social têm uma perceção da QdV superior nas dimensões física e 

psicológica. 

5.7.11. Estudo da relação entre a qualidade de vida e a relação com os outros 

residentes 

Para estudar a correlação entre a qualidade da relação com os outros residentes e a QdV dos 

idosos, aplicou-se o teste de correlação de Spearman, já que a variável independente em 

análise é de carácter ordinal, enunciando as seguintes hipóteses: 

H1.11(0) = Não existe uma correlação entre a qualidade da relação com os outros residentes e 

a QdV nos seus diferentes domínios. 

H1.11(a) = Existe uma correlação entre a qualidade da relação com os outros residentes e a 

QdV nos seus diferentes domínios. 

Da visualização dos gráficos de dispersão (Figura 27), observou-se uma relação direta entre a 

relação com os outros residentes e a QdV do idoso, em todos os domínios.  
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Figura 27. Gráficos de dispersão da QdV nos seus diferentes domínios  

em função da relação com outros residentes   

Tabela 48.  
Estudo da correlação entre a relação com os outros residentes e a QdV nos seus diferentes domínios 

Correlações N Rhó p 

Relação com os outros residentes Domínio Geral 279 +0,265 p<0,001 *** 

Relação com os outros residentes Domínio Físico 268 +0,136 p=0,013 * 

Relação com os outros residentes Domínio Psicológico 278 +0,250 p<0,001 *** 

Relação com os outros residentes Domínio Social 227 +0,271 p<0,001 *** 

Relação com os outros residentes Domínio Ambiental 277 +0,257 p<0,001 *** 

Recorrendo ao teste de correlação de Spearman (Tabela 48), dado os valores de p(s)<0,05, 

rejeitamos a hipótese nula e conclui-se que existe uma correlação significativa entre a 

qualidade da relação com os outros residentes e a QdV dos idosos para todos os domínios, 

sendo a relação de caráter direto ou positivo (Rhó>0), significando que quanto melhor for a 

qualidade da relação com os outros residentes melhor será a QdV do idoso em todos os 

domínios. Estes resultados vão ao encontro do esperado, já que os residentes podem, pelo 

tempo de interação e partilha de vivências, serem considerados família, e nesse sentido um 

melhor relacionamento potenciará uma melhor perceção da sua QdV.  

5.7.12. Estudo da relação entre a qualidade de vida e a relação com os 

funcionários 

Para estudar a correlação entre a qualidade da relação com os funcionários e a QdV dos 

idosos, aplicou-se o teste de correlação de Spearman, já que a variável independente em 

análise é de carácter ordinal, enunciando as seguintes hipóteses: 

H1.12(0) = Não existe uma correlação entre a qualidade da relação com os funcionários e a 

QdV nos seus diferentes domínios. 

H1.12(a) = Existe uma correlação entre a qualidade da relação com os funcionários e a QdV 

nos seus diferentes domínios. 
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Da visualização dos gráficos de dispersão (Figura 28), observou-se uma relação direta entre a 

relação com os funcionários e a QdV do idoso, em todos os domínios.  

 

Figura 28. Gráficos de dispersão da QdV nos seus diferentes domínios  

em função da relação com os funcionários   

Tabela 49.  
Estudo da correlação entre a relação com os funcionários e a QdV nos seus diferentes domínios  

Correlações N Rhó p 

Relação com os funcionários Domínio Geral 262 +0,254 p<0,001 *** 

Relação com os funcionários Domínio Físico 252 +0,128 p=0,021 * 

Relação com os funcionários Domínio Psicológico 261 +0,188 p=0,001 ** 

Relação com os funcionários Domínio Social 214 +0,078 p=0,129 ns 

Relação com os funcionários Domínio Ambiental 260 +0,413 p<0,001 *** 

Legenda: ns – não significativo. 

Recorrendo ao teste de correlação de Spearman (Tabela 49), como os valores de p(s)<0,05, 

rejeitamos a hipótese nula e conclui-se que existe uma correlação significativa entre a 

qualidade da relação com os funcionários e a QdV dos idosos para todos os domínios com 

exceção do domínio social, sendo a relação de carácter direto ou positivo (Rhó>0), 

significando que quanto melhor for a qualidade da relação com os funcionários, melhor será a 

QdV do idoso em todos nos domínios referidos.  Sendo os funcionários das instituições, os 

cuidadores dos residentes, era esperado que um melhor relacionamento com os funcionários 

fosse benéfico para a uma melhor perceção QdV dos idosos.  

5.7.13. Estudo da relação entre a qualidade de vida e o tempo de 

institucionalização  

Para estudar a correlação entre o tempo de institucionalização e a QdV dos idosos, aplicou-se 

o teste de correlação de Spearman, já que nenhuma das variáveis em análise segue uma 

configuração normal padrão, enunciando as seguintes hipóteses: 
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H1.13(0) = Não existe uma correlação entre o tempo de institucionalização e a QdV nos seus 

diferentes domínios. 

H1.13(a) = Existe uma correlação entre o tempo de institucionalização e a QdV nos seus 

diferentes domínios. 

Da visualização dos gráficos de dispersão (Figura 29), observou-se uma relação direta entre o 

tempo de institucionalização e a QdV do idoso, no que diz respeito ao domínio ambiental, e 

uma relação inversa ínfima nos restantes domínios.  

 
 

Figura 29. Gráficos de dispersão da QdV nos seus diferentes domínios  

em função do tempo de institucionalização   

 

Tabela 50.  
Estudo da correlação entre o tempo de institucionalização e a QdV nos seus diferentes domínios 

Correlações N Rhó p 

Tempo de Institucionalização Domínio Geral 278 -0,033 p=0,293 ns 

Tempo de Institucionalização Domínio Físico 267 -0,062 p=0,156 ns 

Tempo de Institucionalização Domínio Psicológico 277 -0,024 p=0,348 ns 

Tempo de Institucionalização Domínio Social 227 -0,010 p=0,439 ns 

Tempo de Institucionalização Domínio Ambiental 276 +0,036 p=0,276 ns 

Legenda: ns – não significativo. 

Recorrendo ao teste de correlação de Spearman (Tabela 50), como os valores de p(s)>0,05, 

aceita-se a hipótese nula e conclui-se que não existe uma correlação significativa entre o 

tempo de institucionalização e a QdV dos idosos para todos os domínios.  

5.7.14. Comparação da qualidade de vida em função da existência de doenças 

Para comparar a QdV em função da existência ou não de doenças, recorreu-se ao teste de 

Mann-Whitney, já que a distribuição da variável QdV não é significativamente normal em 

todos os grupos em análise e em todos os domínios em análise, enunciando-se as seguintes 

hipóteses: 
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H1.14(0) = A QdV dos idosos sem doenças é igual à QdV dos idosos com doenças. 

H1.14(a) = A QdV dos idosos sem doenças não é igual à QdV dos idosos com doenças. 

Com base na observação do gráfico de linhas (Figura 30), visualiza-se que, em média, a QdV 

dos idosos com doenças é inferior, sobretudo nos domínios geral, físico e psicológico. 

 
 

Figura 30. Gráficos de linhas da QdV nos seus diferentes domínios  

em função da existência de doenças 

Tabela 51.  
Comparação da QdV em função da existência de doenças 

Itens Doença N Min-Máx X  S Normalidade 
Teste de 

Hipótese 

Domínio 

Geral 

Não 105 25-100 71,7  15,2 KS=0,310; p<0,001*** Z=-7,639 

p<0,001*** Sim 174 0-100 54,5  18,0 KS=0,136; p<0,001*** 

Domínio 

Físico 

Não 96 17,9-96,4 67,2  14,8 KS=0,112; p=0,005** Z=-7,066 

p<0,001*** Sim 172 17,9-89,3 51,5  16,6 KS=0,100; p<0,001*** 

Domínio 

Psicológico 

Não 105 33,3-91,7 67,1  11,0 KS=0,124; p<0,001*** Z=-5,498 

p<0,001*** Sim 173 20,8-91,7 58,1  13,8 KS=0,081; p=0,008** 

Domínio 

Social 

Não 78 33,3-91,7 59,3  9,9 KS=0,205; p<0,001*** Z=-1,533 

p=0,125 ns Sim 150 25,0-83,3 56,9  11,1 KS=0,172; p<0,001*** 

Domínio 

Ambiental 

Não 103 50,0-96,9 74,5  8,8 KS=0,091; p=0,036* Z=-4,637 

p<0,001*** Sim 174 31,3-93,8 68,6  10,0 KS=0,111; p<0,001*** 

Legenda: Min. - Mínima; Máx. – Máxima; ns – não significativo. 

Utilizando o teste de Mann-Whitney (Tabela 51), como o p>0,05 (Z=1,533; p=0,125), aceita-

se a hipótese nula e conclui-se que não existem diferenças significativas entre a QdV dos 

idosos sem doenças e a QdV de idosos com doenças, no que diz respeito ao domínio social. 

Inversamente, dado os valores de p(s)<0,05, rejeita-se a hipótese nula e conclui-se que 

existem diferenças significativas entre a QdV dos idosos com doenças e os idosos sem 
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doenças, no domínio geral, físico, psicológico e ambiental, tendo os idosos sem doenças 

melhor QdV que os idosos com doenças (71,7 vs 54,5; 67,2 vs 51,5; 67,1 vs 58,1 e 74,5 vs 

68,6). A literatura considera que frequentemente a presença de doenças, e sobretudo na 

população idosa em que as diferentes doenças se instalam, é natural que possam ocorrer mais 

limitações e perda de independência funcional e social, que desta forma contribuem para a 

diminuição da QdV, como aliás corrobora os estudos de Timotin (2012) e Gonçalves (2015). 

5.7.15. Estudo da relação entre a qualidade de vida e o tempo de duração da 

doença 

Para estudar a correlação entre o tempo de duração da doença e a QdV dos idosos, aplicou-se 

o teste de correlação de Spearman, já que nenhuma das variáveis em análise segue uma 

configuração normal padrão, enunciando as seguintes hipóteses: 

H1.15(0) = Não existe uma correlação entre o tempo de duração da doença e a QdV nos seus 

diferentes domínios. 

H1.15(a) = Existe uma correlação entre o tempo de duração da doença e a QdV nos seus 

diferentes domínios. 

Da visualização dos gráficos de dispersão (Figura 31), observou-se uma relação inversa fraca 

entre o tempo de duração da doença e a QdV do idoso, em todos os domínios.  

 

Figura 31. Gráficos de dispersão da QdV nos seus diferentes domínios  

em função do tempo de duração da doença  
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Tabela 52.  
Estudo da correlação entre o tempo de duração da doença e a QdV nos seus diferentes domínios 

Correlações N Rhó p 

Tempo de Duração da Doença Domínio Geral 168 -0,044 p=0,285 ns 

Tempo de Duração da Doença Domínio Físico 166 -0,095 p=0,111 ns 

Tempo de Duração da Doença Domínio Psicológico 167 -0,028 p=0,362 ns 

Tempo de Duração da Doença Domínio Social 145 -0,012 p=0,445 ns 

Tempo de Duração da Doença Domínio Ambiental 168 -0,033 p=0,336 ns 

Legenda: ns – não significativo. 

Recorrendo ao teste de correlação de Spearman (Tabela 52), como os p(s)>0,05, aceita-se a 

hipótese nula e conclui-se que não existe uma correlação significativa entre o tempo de 

duração da doença e a QdV dos idosos para todos os domínios. 

5.7.16. Comparação da qualidade de vida em função de quem tomou a decisão 

da institucionalização 

Para comparar a QdV em função de quem tomou a decisão da institucionalização, recorre-se 

ao teste da ANOVA caso a QdV nos grupos em análise cumpra os pressupostos da 

normalidade e da homocedasticidade ou ao teste de Kruskal-Wallis em caso de não 

cumprimento da normalidade, enunciando as seguintes hipóteses: 

H16(0) = A QdV dos idosos é igual independentemente do decisor sobre a institucionalização. 

H16(a) = Existe pelo menos um decisor sobre a institucionalização com QdV diferente dos 

outros decisores.   

Com base na observação do gráfico de linhas (Figura 32), visualiza-se que, em média, a QdV 

dos idosos que tomaram a decisão sobre a institucionalização, em conjunto com outra(s) 

pessoa(s), têm melhor QdV que os idosos cuja decisão foi unicamente tomada por outra 

pessoa. 
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Figura 32. Gráficos de linhas da QdV nos seus diferentes domínios  

em função do responsável pela decisão da institucionalização 

Não havendo normalidade em pelo menos um decisor para todas as dimensões da QdV, 

recorreu-se ao teste de Kruskal-Wallis para comparar a QdV dos idosos pelas três tipologias 

de decisores sobre a institucionalização.  

Aplicando o teste de Kruskal-Wallis ((
2
=0,068; gl=2; p=0,716) (Tabela 53), como o p>0,05, 

aceitamos a hipótese nula e concluímos que a QdV dos idosos no domínio físico e social é 

significativamente igual, independentemente da tipologia de decisor sobre  

institucionalização. De forma inversa, como p<0,05, rejeita-se a hipótese nula e conclui-se 

que a QdV para o domínio geral, psicológico e ambiental é significativamente diferente e 

condicionada pela tipologia do decisor sobre a institucionalização. Constata-se que a QdV é 

melhor quando a decisão da institucionalização é conjunta. Estes resultados reforçam a ideia 

de que um ingresso numa instituição residencial deverá ser partilhado com a pessoa idosa e 

raramente deve ser uma decisão unilateral, pois poderá ter implicações negativas na adaptação 

à instituição e na perceção da QdV. 
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Tabela 53.  
Comparação da QdV em função do decisor da institucionalização 

Itens Decisão N Min-Máx X  S Normalidade 
Teste de 

Hipótese 

Domínio 

Geral 

Residente 138 25-100 60,8  18,3 KS=0,230; p<0,001*** 2=7,137 

g.l.=2 

p=0,028 * 

Outro 55 0-100 55,7  19,8 KS=0,148; p=0,004** 

Conjunta 88 25-100 64,8  18,7 KS=0,196; p<0,001*** 

Domínio 

Físico 

Residente 132 17,9-89,3 57,3  17,5 KS=0,095; p=0,005** 2=0,668 

g.l.=2 

p=0,716 ns 

Outro 54 17,9-89,3 55,5  18,2 KS=0,147; p=0,005** 

Conjunta 84 17,9-96,4 58,0  17,7 KS=0,092; p=0,075ns 

Domínio 

Psicológico 

Residente 137 29,1-91,7 61,7  13,0 KS=0,115; p<0,001*** 2=7,396 

g.l.=2 

p=0,025 * 

Outro 55 20,8-91,7 57,2  15,5 KS=0,111; p=0,087ns 

Conjunta 88 20,8-91,7 63,9  12,4 KS=0,111; p=0,009ns 

Domínio 

Social 

Residente 113 25-83,3 57,4  10,1 KS=0,207; p<0,001*** 2=0,334 

g.l.=2 

p=0,846 ns 

Outro 49 25-91,7 57,7  12,0 KS=0,196; p<0,001*** 

Conjunta 67 33,3-83,3 58,5  11,1 KS=0,173; p<0,001*** 

Domínio 

Ambiental 

Residente 138 37,5-93,8 71,2  10,0 KS=0,100; p=0,002** 2=12,678 

g.l.=3 

p=0,002 ** 

Outro 55 31,3-87,5 66,8  10,1 KS=0,118; p=0,052ns 

Conjunta 86 53,1-96,9 73,0  9,1 KS=0,102; p=0,027* 

Legenda: Min. - Mínima; Máx. – Máxima; ns – não significativo. 

5.7.17. Estudo da relação entre a qualidade de vida e a tipologia de razões 

associadas à decisão da institucionalização 

Para estudar a correlação entre a tipologia de razão associada à decisão da institucionalização 

e a QdV dos idosos, aplicou-se o teste de correlação de Spearman, já que nenhuma das 

variáveis em análise segue uma configuração normal padrão, enunciando as seguintes 

hipóteses: 

H1.17(0) = Não existe uma correlação entre a tipologia de razão associada à decisão da 

institucionalização e a QdV nos seus diferentes domínios. 

H1.17(a) = Existe uma correlação entre a tipologia de razão associada à decisão da 

institucionalização e a QdV nos seus diferentes domínios. 

Recorrendo ao teste de correlação de Spearman (Tabela 54), como os p(s)>0,05, aceita-se a 

hipótese nula e conclui-se que não existe uma correlação significativa entre o ingresso por 

motivos de saúde, motivos familiares e conhecimento da instituição e a QdV nos seus 

diferentes domínios. Ao inverso, como os p(s)<0,05, rejeita-se a hipótese nula e conclui-se 

que existe uma correlação significativa entre o ingresso por processo de envelhecimento e a 

QdV nos seus diferentes domínios, com exceção do domínio social. Tendo um coeficiente de 

correlação positivo, significa que os idosos que ingressam na instituição por motivos 
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associados ao processo de envelhecimento, têm uma melhor QdV em todos os domínios com 

exceção do social. Parece constatar-se, que os idosos ao tomarem maior consciencialização 

das limitações e défices funcionais decorrentes do processo de envelhecimento, tem a 

perceção que a sua QdV poderá ser melhorada nas instituições pelo facto de terem uma 

melhor acessibilidade e mais diferenciada assistência no atendimento das suas necessidades.  

Tabela 54.  
Estudo da correlação entre a tipologia de razões associadas à decisão da institucionalização e a QdV nos seus 

diferentes domínios 

Correlações N Rhó   p 

Motivos de Saúde Domínio Geral 281 +0,040 p = 0,252 ns 

Motivos de Saúde Domínio Físico 270 -0,094 p = 0,061 ns 

Motivos de Saúde Domínio Psicológico 280 +0,004 p = 0,476 ns 

Motivos de Saúde Domínio Social 229 -0,087 p = 0,095 ns 

Motivos de Saúde Domínio Ambiental 279 +0,029 p = 0,313 ns 

Motivos Familiares Domínio Geral 281 +0,018 p = 0,384 ns 

Motivos Familiares  Domínio Físico 270 +0,005 p = 0,467 ns 

Motivos Familiares Domínio Psicológico 280 -0,017 p = 0,390 ns 

Motivos Familiares Domínio Social 229 +0,019 p = 0,386 ns 

Motivos Familiares Domínio Ambiental 279 +0,048 p = 0,212 ns 

Processo de Envelhecimento Domínio Geral 281 +0,247 p < 0,001 *** 

Processo de Envelhecimento Domínio Físico 270 +0,147 p = 0,008 ** 

Processo de Envelhecimento Domínio Psicológico 280 +0,142 p = 0,009 ** 

Processo de Envelhecimento Domínio Social 229 -0,059 p = 0,187 ns 

Processo de Envelhecimento Domínio Ambiental 279 +0,280 p < 0,001 *** 

Conhecimento da Instituição Domínio Geral 281 +0,072 p = 0,116 ns 

Conhecimento da Instituição Domínio Físico 270 +0,068 p = 0,132 ns 

Conhecimento da Instituição Domínio Psicológico 280 +0,044 p = 0,231 ns 

Conhecimento da Instituição Domínio Social 229 +0,081 p = 0,110 ns 

Conhecimento da Instituição Domínio Ambiental 279 +0,091 p = 0,065 ns 

Legenda: ns – não significativo. 

5.8. Comparação da qualidade de vida em função do país 

Para comparar a QdV em função do país, recorre-se ao teste de Mann-Whitney, já que a 

distribuição da QdV não é significativamente normal qualquer que seja o domínio em análise, 

enunciando-se as seguintes hipóteses: 

H2.(0) = A QdV dos idosos residentes em Portugal é igual à QdV dos idosos residentes na 

Suíça. 
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H2(a) = A QdV dos idosos residentes em Portugal não é igual à QdV dos idosos residentes na 

Suíça. 

Pela observação Figura 33 e das médias, observa-se que os idosos suíços têm, em média, uma 

melhor QdV geral (66,8 vs 52,2) e melhor QdV nos domínios físico (59,1 vs 55,3), 

psicológico (63,1 vs 59,9) e ambiental (74,5 vs 67,2), em comparação com os idosos 

portugueses que têm, em média, melhor QdV somente no domínio social (58,6 vs 56,9). Estes 

resultados estão em consonância com os resultados obtidos no Eurostat, em 2017, que 

demonstraram a existência de uma melhor QdV dos suíços em comparação com os 

portugueses.  

 
 

Figura 33. Gráfico de linhas da QdV do idoso em função do país 

Utilizando o teste de Mann-Whitney (Tabela 55), como os p(s)>0,05, aceita-se a hipótese nula 

e conclui-se que não existem diferenças significativas entre a QdV dos idosos portugueses e 

dos idosos suíços no domínio físico e social. Inversamente, como os p(s)<0,05, rejeita-se a 

hipótese nula e conclui-se que existem diferenças significativas entre a QdV dos idosos 

portugueses e dos idosos suíços, tendo os idosos suíços significativamente melhor QdV que 

os idosos portugueses no domínio geral, psicológico e ambiental. 
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Tabela 55.  

Comparação da QdV em função do país  

Itens País N  Min-Máx  X  S Normalidade 
Teste de 

Hipótese 

Domínio 

Geral 

Portugal 140 25,0-87,5 55,2  17,0 KS=0,156; p<0,001*** Z=-5,386 

p<0,001*** Suíça 141 0-100 66,8  19,1 KS=0,259; p<0,001*** 

Domínio 

Físico 

Portugal 140 17,9-96,4 55,3  17,0 KS=0,096; p=0,008** Z=-1,828 

p=0,068 ns Suíça 130 17,9-89,3 59,1  16,6 KS=0,121; p=0,001** 

Domínio 

Psicológico 

Portugal 139 25,0-91,7 59,9  13,7 KS=0,098; p=0,006** Z=-2,217 

p=0,027 * Suíça 141 20,8-91,7 63,1  13,1 KS=0,119; p=0,001** 

Domínio 

Social 

Portugal 122 25,0-91,7 58,6  11,5 KS=0,195; p<0,001*** Z=-1,201 

p=0,230 ns Suíça 107 25,0-75,0 56,9  9,9 KS=0,176; p<0,001*** 

Domínio 

Ambiental 

Portugal 139 37,5-87,5 67,2  7,8 KS=0,139; p<0,001*** Z=-6,978 

p<0,001*** Suíça 140 31,3-96,9 74,5  10,5 KS=0,137; p<0,001*** 

Legenda: Min. - Mínima; Máx. – Máxima; ns – não significativo. 

5.9. Comparação da qualidade de vida em função da instituição 

Pela observação da Figura 34, observa-se que os domínios, geral, físico, psicológico e 

ambiental, estão associados ao fator 1 (horizontal), tendo a instituição “Domaine de la 

Gracieuse” idosos com QdV percebida melhor que nas outras instituições, enquanto em 

oposição, temos a ERPI Lar Nossa Senhora da Misericórdia de Chaves, com menores níveis 

de QdV naquelas dimensões. Em relação ao domínio social, associado ao fator, vemos que a 

ERPI Lar Nossa Senhora da Conceição - Vidago e ERPI Lar de São José - Valpaços, são as 

instituições que apresentam melhor QdV no domínio social. Observando a proximidade das 

instituições no mapa fatorial, visualiza-se que a ERPI Lar Hotel da Misericórdia - Vila Real e 

a ERPI Lar de São José - Valpaços estão próximos quanto à perceção sobre a QdV, tendo 

valores acima da média em todas os domínios da QdV dos idosos.  
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Figura 34. Biplot dos Domínios da QdV do Idoso em Função da Instituição 

Para comparar a QdV em função das instituições em estudo, recorreu-se ao teste de Kruskal-

Wallis, já que a distribuição da QdV não é significativamente normal em pelo menos uma 

instituição, qualquer que seja o domínio em análise, enunciando-se as seguintes hipóteses: 

H3(0) = A QdV dos idosos é igual nas dez instituições.  

H3(a) = Existe pelo menos uma instituição em que a QdV dos idosos é significativamente 

diferente das outras. 

Tabela 56.  

Comparação da QdV do domínio geral em função da instituição 

Instituições N Min-Máx X  S Normalidade 
Média das 

Ordens 

Teste de 

Hipótese 

I.1 15 25,0-75,0 53,3  16,0 SW=0,914; p=0,155ns 106,07 

2=40,338 

g.l.=9 

p<0,001 

I.2 18 37,5-75,0 54,2  12,9 SW=0,877; p=0,024* 107,06 

I.3 17 25,0-75,0 48,5  15,9 SW=0,908; p=0,094ns 86,62 

I.4 18 25,0-87,5 53,5  20,9 SW=0,876; p=0,023* 113,00 

I.5 32 25,0-75,0 53,1  16,5 KS=0,169; p=0,021* 106,75 

I.6 20 25,0-75,0 61,9  16,0 SW=0,787; p=0,001** 144,55 

I.7 20 25,0-87,5 61,3  18,1 SW=0,930; p=0,157ns 141,90 

I.8 100 25-100,0 68,8  17,6 KS=0,268; p<0,001*** 174,08 

I.10 27 0,0-100,0 61,6  23,5 SW=0,938; p=0,112ns 146,89 

I.11 14 25,0-100,0 63,4  18,6 SW=0,933; p=0,335ns 148,39 

TOTAL 281 0,0-100,0 61,0  18,9 -----  

Legenda:   Min. - Mínima; Máx. – Máxima; ns – não significativo; .I.1 – Lar Hotel Misericórdia – Vila Real; I.2 – Lar Santa Isabel – Vilar de 
Nantes; I.3 – Lar Nossa Srª da Misericórdia – Chaves; I.4 – Lar Nossa Srª da Conceição – Vidago; I.5 – Lar Imaculada Conceição 

– Vila Real;  I.6 – Lar de São José – Valpaços; I.7 – Lar Maria Ribeiro e Ricardo Mourão – Valpaços; I.8 – “Domaine de la 

Gracieuse” - Lonay; I.9 – “Les Lusiades” - Lussy-sur-Morges; I.10 – “Les Preyades” - Lussy-sur-Morges.  



Apresentação, Análise e Discussão dos Resultados 

 

128 

Tabela 57.  
Comparação da QdV no domínio físico em função da instituição 

Instituições N Min-Máx X  S Normalidade 
Média das 

Ordens 

Teste de 

Hipótese 

I.1 15 28,6-82,1 59,0  20,0 SW=0,852; p=0,019*  146,13 

2=9,825 

g.l.=9 

p=0,365 ns 

I.2 18 28,6-96,4 61,3  14,8 SW=0,924; p=0,155ns 149,92 

I.3 17 32,1-89,3 52,3  18,3 SW=0,912; p=0,108ns 112,06 

I.4 18 21,4-92,9 53,0  19,3 SW=0,967; p=0,739ns 115,64 

I.5 32 17,9-89,3 54,8  20,0 KS=0,125; p=0,200ns 125,80 

I.6 20 17,9-85,7 52,5  17,0 SW=0,981; p=0,944ns 115,55 

I.7 20 25,0-82,1 55,4  19,4 SW=0,890; p=0,027* 129,33 

I.8 96 21,4-89,3 60,6  16,0 KS=0,133; p<0,001*** 150,91 

I.10 22 17,9-85,7 54,2  18,8 SW=0,959; p=0,468ns 123,64 

I.11 12 28,6-82,1 56,5  16,5 SW=0,958; p=0,758ns 131,50 

TOTAL 270 17,9-96,4 57,2  17,6 -----  

Legenda: Min. - Mínima; Máx. – Máxima; ns – não significativo;  I.1 – Lar Hotel Misericórdia – Vila Real; I.2 – Lar Santa Isabel – Vilar de 

Nantes; I.3 – Lar Nossa Srª da Misericórdia – Chaves; I.4 – Lar Nossa Srª da Conceição – Vidago; I.5 – Lar Imaculada Conceição 
– Vila Real;  I.6 – Lar de São José – Valpaços; I.7 – Lar Maria Ribeiro e Ricardo Mourão – Valpaços; I.8 – “Domaine de la 

Gracieuse” - Lonay; I.9 – “Les Lusiades” - Lussy-sur-Morges; I.10 – “Les Preyades” - Lussy-sur-Morges.  

Tabela 58.  
Comparação da QdV no domínio psicológico em função da instituição 

Instituições N Min-Máx X  S Normalidade 
Média das 

Ordens 

Teste de 

Hipótese 

I.1 15 37,5-87,5 63,3  13,4 SW=0,978; p=0,958ns 147,53 

2=10,974 

g.l.=9 

p=0,278 ns 

I.2 18 33,3-70,8 57,4  12,4 SW=0,881; p=0,027* 115,58 

I.3 17 33,3-91,7 58,1  14,6 SW=0,954; p=0,530ns 114,74 

I.4 18 25,0-91,7 58,3  18,2 SW=0,947; p=0,381ns 123,09 

I.5 32 29,2-91,7 58,7  14,3 KS=0,094; p=0,200ns 123,33 

I.6 19 37,5-75,0 62,7  11,1 SW=0,867; p=0,013* 148,76 

I.7 20 41,7-75,0 61,5  11,6 SW=0,867; p=0,011* 139,40 

I.8 100 33,3-91,7 64,5  12,2 KS=0,110; p<0,005** 158,02 

I.10 27 20,8-83,3 59,9  15,5 SW=0,953; p=0,247ns 134,26 

I.11 14 20,8-79,2 59,8  14,1 SW=0,846; p=0,020* 134,14 

TOTAL 281 20,8-91,7 61,5  13,5 -----  

Legenda:   Min. - Mínima; Máx. – Máxima; ns – não significativo; I.1 – Lar Hotel Misericórdia – Vila Real; I.2 – Lar Santa Isabel – Vilar de 
Nantes; I.3 – Lar Nossa Senhora da Misericórdia – Chaves; I.4 – Lar Nossa Senhora da Conceição – Vidago; I.5 – Lar Imaculada 

Conceição – Vila Real;  I.6 – Lar de São José – Valpaços; I.7 – Lar Maria Ribeiro e Ricardo Mourão – Valpaços; I.8 – “Domaine 

de la Gracieuse” - Lonay; I.9 – “Les Lusiades” - Lussy-sur-Morges; I.10 – “Les Preyades” - Lussy-sur-Morges. 

Pela aplicação do teste de Kruskal-Wallis (Tabela 56), como p<0,05, rejeitamos a hipótese 

nula e concluímos que existe pelo menos uma instituição, em que a perceção da QdV dos 

idosos é significativamente diferente das outras no domínio geral. Com base na média das 

ordens (174,08), é na instituição “Domaine de la Gracieuse” que os idosos percecionam 
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melhor QdV no domínio geral e no Lar Nossa Senhora da Misericórdia em Chaves (86,62) é 

onde os idosos percecionam uma menor QdV geral.   

Pela aplicação do teste de Kruskal-Wallis (Tabelas 57 e 58) como p>0,05, aceitamos a 

hipótese nula e concluímos que a QdV é significativamente igual nas 10 instituições em 

estudo no que diz respeito ao domínio físico e psicológico.  

Tabela 59.  
Comparação da QdV no domínio social em função da instituição 

Instituições N Min-Máx X  S Normalidade 
Média das 

Ordens 

Teste de 

Hipótese 

I.1 15 50,0-75,0 58,9  7,4 SW=0,968; p=0,031* 118,30 

2=31,229 

g.l.=9 

p<0,001*** 

I.2 18 41,7-75,0 58,8  8,3 SW=0,924; p=0,154ns 119,75 

I.3 17 25,0-75,0 54,4  12,2 SW=0,934; p=0,258ns 98,09 

I.4 18 41,7-91,7 65,3  14,7 SW=0,937; p=0,255ns 145,58 

I.5 22 33,3-75,0 54,6  14,3 SW=0,936; p=0,039* 101,30 

I.6 17 50,0-66,7 63,2  5,2 SW=0,678; p<0,001*** 153,41 

I.7 15 33,3-66,7 55,6  10,3 SW=0,871; p=0,035* 103,87 

I.8 79 41,7-75,0 59,2  8,7 KS=0,210; p<0,001*** 123,91 

I.10 17 25,0-66,7 47,6  9,2 SW=0,895; p=0,056ns 53,76 

I.11 11 33,3-75,0 54,6  10,8 SW=0,910; p=0,246ns 92,68 

TOTAL 229 25,0-91,7 57,8  10,8 -----  

Legenda: Min. - Mínima; Máx. – Máxima; I.1 – Lar Hotel Misericórdia – Vila Real; I.2 – Lar Santa Isabel – Vilar de Nantes; I.3 – Lar Nossa 

Senhora da Misericórdia – Chaves; I.4 – Lar Nossa Senhora da Conceição – Vidago; I.5 – Lar Imaculada Conceição – Vila Real;  

I.6 – Lar de São José – Valpaços; I.7 – Lar Maria Ribeiro e Ricardo Mourão – Valpaços; I.8 – “Domaine de la Gracieuse” - 

Lonay; I.9 – “Les Lusiades” - Lussy-sur-Morges; I.10 – “Les Preyades” - Lussy-sur-Morges.  

Pela aplicação do teste de Kruskal-Wallis (Tabela 59), como p<0,05, rejeitamos a hipótese 

nula e concluímos que existe pelo menos uma instituição em que os idosos percecionam uma 

QdV significativamente diferente das outras, no domínio social. Com base na média das 

ordens (153,41), a ERPI Lar de São José - Valpaços é onde os idosos percecionam melhor 

QdV no domínio social.  

Pela aplicação do teste de Kruskal-Wallis (Tabela 60), como p<0,05, rejeitamos a hipótese 

nula e concluímos que existe pelo menos uma instituição onde os idosos percecionam uma 

QdV significativamente diferente das outras no domínio ambiental. Com base na média das 

ordens (189,47), a instituição “Domaine de la Gracieuse” é onde os idosos percecionam uma 

melhor QdV no domínio ambiental e na ERPI Lar Nossa Senhora da Misericórdia - Chaves 

(54,15), uma menor perceção da QdV no domínio ambiental. 
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Tabela 60.  

Comparação da QdV no domínio ambiental em função da instituição 

Instituições N Min-Máx X  S Normalidade 
Média das 

Ordens 

Teste de 

Hipótese 

I.1 15 59,4-78,1 68,3  5,6 SW=0,929; p=0,265ns 110,50 

2=77,922 

g.l.=9 

p<0,001*** 

I.2 18 53,1-81,3 65,1  7,7 SW=0,937; p=0,262ns 86,03 

I.3 17 37,5-75,0 59,4  9,5 SW=0,966; p=0,747ns 54,15 

I.4 18 43,8-75,0 66,5  7,3 SW=0,807; p=0,002** 100,28 

I.5 31 56,3-87,5 67,9  6,8 SW=0,941; p=0,089* 107,23 

I.6 20 53,1-84,4 70,0  6,9 SW=0,918; p=0,093ns 132,68 

I.7 20 65,6-87,5 71,7  5,3 SW=0,833; p=0,003** 143,78 

I.8 100 46,9-96,9 76,6  8,8 KS=0,108; p=0,006** 189,47 

I.10 26 31,3-87,5 69,2  13,2 SW=0,923; p=0,053ns 137,19 

I.11 14 50,0-93,8 69,2  12,0 SW=0,975; p=0,939ns 125,86 

TOTAL 279 31,3-96,9 70,9  9,9 -----  

Legenda:  Min. - Mínima; Máx. – Máxima; I.1 – Lar Hotel Misericórdia – Vila Real; I.2 – Lar Santa Isabel – Vilar de Nantes; I.3 – Lar 

Nossa Senhora da Misericórdia – Chaves; I.4 – Lar Nossa Senhora da Conceição – Vidago; I.5 – Lar Imaculada Conceição – Vila 
Real;  I.6 – Lar de São José – Valpaços; I.7 – Lar Maria Ribeiro e Ricardo Mourão – Valpaços; I.8 – “Domaine de la Gracieuse” - 

Lonay; I.9 – “Les Lusiades” - Lussy-sur-Morges; I.10 – “Les Preyades” - Lussy-sur-Morges. 
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6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTUROS ESTUDOS 

“As conclusões de um estudo exigem da parte do investigador, que faça a síntese do conjunto 

dos resultados discutidos e que coloque em evidência os elementos novos que o estudo 

permitiu descobrir” (Fortin et al., 2009, p.484). 

Assim, produzir as conclusões de uma investigação é uma tarefa que se pauta pela realização 

de uma síntese das principais evidências, complementada pela apresentação de sugestões para 

futuras investigações. Desta forma, iremos numa primeira etapa apresentar uma síntese da 

investigação, destacando o seguinte:  

 A amostra de idosos é composta maioritariamente (31,7%) por idosos com idades 

compreendidas entre 66 e 101 anos, média de 85,3 anos, do sexo feminino (73,7%), 

viúvos (64,1%), com estudos ao nível de 1º ciclo do ensino básico (24,0%), com 

profissões não qualificadas (23,1%) antes da reforma, com filhos (78,6%) sendo a 

média de dois filhos (34,1%); 

 A amostra de idosos suíços, tem uma média de idade significativamente superior em 

3,9 anos em relação à amostra de idosos portugueses, habilitações literárias superiores 

e maioritariamente de nível superior (35,3%), com uma profissão mais qualificada 

(pertencente ao grupo de especialistas de atividades intelectuais e científicas) (21,3%) 

e com número médio de filhos inferior em 1,2 filhos, não havendo diferenças 

significativas em relação ao sexo, estado civil e a existência de filhos; 

 Na sua globalidade, a maioria dos idosos diz receber visitas de amigos e familiares 

(93,2%), predominando as visitas semanais (40,2%), sendo que os idosos portugueses 

recebem significativamente visitas mais frequentes que os idosos suíços;   

 O relacionamento com a família e com os outros residentes foi classificado de “bom” 

(48,9% e 56,3%, respetivamente) e o relacionamento com os funcionários de “muito 

bom” em 44,1% dos idosos, apresentando os idosos suíços valores significativamente 

superiores no relacionamento com os familiares e funcionários em relação aos idosos 

portugueses;  

 A maioria dos idosos diz ter, pelo menos, alguma enfermidade (62,4%), em média há 

11,5 anos, sendo as mais frequentes as doenças do sistema osteomuscular e do tecido 

conjuntivo (43,9%) e as doenças do aparelho circulatório (33,5%), tendo a amostra 



Conclusões e Sugestões para Futuros Estudos 

 

132 

portuguesa significativamente maior prevalência de doenças (72,9 vs 51,8%) e há mais 

tempo (13,6 anos vs 8,6 anos) e a amostra suíça menor prevalência de doenças 

endócrinas, nutricionais e metabólicas; 

 Os idosos encontram-se institucionalizados, em média, há 4,6 anos, sendo que 49,1% 

dos idosos são responsáveis pela tomada da decisão da institucionalização. Os idosos 

portugueses, ingressam nas instituições com idades significativamente inferiores aos 

idosos suíços (79,0 e 82,2 anos). A tomada decisão nos idosos portugueses está mais 

associada a outra pessoa, enquanto nos idosos suíços a decisão é tomada pelo próprio 

ou em conjunto com outra pessoa (32,1% vs 7,1%); 

 Os principais motivos associados ao ingresso na instituição foram os motivos de saúde 

(83,3%), destacando-se a solidão (54%) e a perda de independência funcional (27,0%), 

mencionando a amostra de idosos suíços significativamente mais motivos ligados ao 

processo de envelhecimento (39,7% vs 11,4%);  

 No que diz respeito aos domínios da QdV, o domínio ambiental é o que apresenta 

melhor QdV, com uma pontuação de 70,8 pontos, seguida do domínio psicológico 

(61,5) e do domínio geral (61,0), tendo o domínio físico a menor pontuação (57,0); 

 No que concerne às variáveis explicativas da QdV no domínio geral, este é 

significativamente explicado pela idade, habilitações literárias, grau profissional, 

relacionamento com familiares, relacionamento com residentes, relacionamento com 

funcionários, existência de doença, responsável pela decisão da institucionalização, 

motivo relacionado com o processo de envelhecimento, país e instituição; 

 Em relação às variáveis explicativas da QdV no domínio físico, este é 

significativamente explicada pela idade, sexo, habilitações literárias, grau profissional, 

relacionamento com familiares, relacionamento com residentes, relacionamento com 

funcionários, existência de doença, motivo relacionado com o processo de 

envelhecimento; 

 No que concerne às variáveis explicativas da QdV no domínio psicológico, este é 

significativamente explicado pelo sexo, habilitações literárias, grau profissional, 

relacionamento com familiares, relacionamento com residentes, relacionamento com 

funcionários, existência de doença, responsável pela decisão da institucionalização, 

motivo relacionado com o processo de envelhecimento; 
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 Quanto às variáveis explicativas da QdV no domínio social, este é significativamente 

explicado pela existência de visitas de amigos e familiares, relacionamento com 

familiares, relacionamento com residentes e instituição de acolhimento; 

 No que concerne às variáveis explicativas da QdV no domínio ambiental, este é 

significativamente explicado pela idade, habilitações literárias, grau profissional, 

número de filhos, relacionamento com familiares, relacionamento com residentes, 

relacionamento com funcionários, existência de doença, responsável pela decisão da 

institucionalização, motivo relacionado com o processo de envelhecimento, país e 

instituição de acolhimento; 

 Os idosos suíços têm uma perceção da QdV significativamente melhor que os idosos 

portugueses no domínio geral, psicológico e ambiental. Apesar de não se verificar 

diferenças estatisticamente significativas no domínio físico e social, a QdV é melhor 

para os idosos portugueses no domínio social e melhor para os idosos suíços no 

domínio físico. 

Uma das limitações desta investigação poderá estar na seleção dos contextos institucionais de 

ambos os países, sugerindo-se numa futura investigação o incremento do tamanho da amostra 

obtido através do alargamento a mais instituições de Portugal e da Suíça, permitindo a 

possibilidade de inferir conclusões mais abrangentes sobre o estudo da QdV na população 

idosa. 

Outra sugestão para futuras pesquisas nesta temática, consistiria em incluir outras variáveis 

que possam contribuir para o poder explicativo da QdV, tais como variáveis relativas às 

atividades, funcionamento, fluxo de circulação, interação com a comunidade envolvente. 

Também seria pertinente equacionar a validação de uma escala de QdV para idosos em 

ambientes institucionalizados.  

Como nota final, gostaria de partilhar um singular sentimento de privilégio, por ter tido esta 

oportunidade de beber um pouco da sabedoria de todas e cada uma das pessoas idosas 

institucionalizadas com as quais tive o prazer de interagir aquando da aplicação dos 

questionários, tanto em Portugal como na Suíça. Este contacto com as pessoas 

institucionalizadas, se teve como objetivo a recolha de dados para o estudo, superou as 

minhas expectativas, pois considero que foram momentos únicos de interação e partilha de 

experiências.  
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Cada vez mais vinculo a ideia de que os idosos são uma fonte de sabedoria, conseguindo 

muitos deles reter uma enorme quantidade de informação e vivências. São testemunhos reais 

de factos históricos marcantes, e que revivendo o passado, partilharam com entusiasmo 

passagens das suas vidas e, falando na primeira pessoa, conseguem precisar datas, estando 

muitos deles repletos de experiências incríveis e de grande valor histórico e cultural. 

Em Portugal, pessoas que viveram durante a ditadura e que dada a proximidade geográfica de 

Chaves com Espanha, contam histórias, sobre a PIDE (Polícia Internacional e de Defesa do 

Estado), sobre os “bufos” (informadores da polícia do estado), sobre o contrabando de 

produtos alimentares e outros, entre Portugal e Espanha, nesta época com as fronteiras 

fechadas e altamente policiadas. O suborno dos guardas fronteiriços e os “passadores” que 

ajudavam as pessoas (muitas vezes para emigrarem) a passar as fronteiras, em troca de 

dinheiro, e os riscos que corriam por estarem a infringir a lei. As nossas ex-colónias e pessoas 

que estiveram em teatro de guerra durante a ocupação colonial na década de 1960, o posterior 

golpe de estado de abril de 1974 e o processo de descolonização, foram também temas de 

interesse e discussão que muitas pessoas abordaram.  

Na Suíça, dada a sua condição geográfica e a diversidade de nacionalidades existentes nesse 

país, os temas de conversa que surgiam eram diferentes. De pessoas que, durante a Segunda 

Guerra Mundial, habitaram em Paris e viveram a ocupação da cidade pela Alemanha Nazi, em 

1940, de outras que testemunharam o horrível desembarque na Normandia, em 1944, e de 

outras ainda, que foram presas pela Gestapo (polícia secreta do estado) em França, que foram 

deportadas do país e que viveram em campos de concentração e que além do testemunho 

presente, deixam também o seu testemunho escrito.  

Outras pessoas falam, ainda, orgulhosamente da ajuda sigilosa dada a crianças judias na 

mesma época histórica e ainda outras que, por motivos políticos, viveram em países como a 

Holanda, escondidas, em condições miseráveis, num clima de tensão até a guerra terminar e 

que guardam memórias… E que memórias!… 

Tantas outras histórias interessantes foram partilhadas e outros assuntos abordados, como a 

descoberta da estreptomicina e o tratamento da tuberculose em pessoas que dizem ter sido as 

primeiras a receber o tratamento a título experimental na década de 1940, ou temas 

relacionados com a economia, com a sociedade e com a política de outrora e a sua evolução 

ao longo dos tempos.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Internacional_e_de_Defesa_do_Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Internacional_e_de_Defesa_do_Estado
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Assim, ao longo de quatro meses aproximadamente, aquando da aplicação dos questionários, 

de uma forma informal, fui ouvindo, conversando e registando alguns momentos que ficaram 

inscritos nas suas vidas.  

Com a plena consciência de que com a morte destes testemunhos, se perderá também grande 

parte da informação que estes detêm, penso que seria importante, em próximos estudos com 

pessoas idosas, primar por uma abordagem destas pessoas, numa vertente mais antropológica 

que permitisse a utilização de uma metodologia que possibilitasse, paralelamente, fazer o 

registo mais pormenorizado de informações de modo a dar voz à história e à riqueza do 

conteúdo e das vivências que estas pessoas possuem.  
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Apêndice A 

Categorização e operacionalização das variáveis 

 

Variáveis Operacionalização Categorização 

Idade 
Intervalo de tempo que decorre entre a data 

de nascimento até à data de referência. 

≥ 65 anos. 

Sexo 
Conjunto de pessoas que têm morfologia 

idêntica relativamente ao aparelho sexual. 

- Feminino; 

- Masculino. 

Estado civil Situação jurídica da pessoa. 

- Solteiro; 

- Casado; 

- União de facto; 

- Separado; 

- Divorciado; 

- Viúvo. 

Grau de escolaridade 
Nível de instrução completo mais elevado 

que o individuo atingiu. 

- Saber ler e escrever; 

- Não sabe ler nem escrever; 

- Ensino primário; 

- Ensino secundário; 

- Ensino universitário. 

Filhos Descendentes diretos do progenitor. 
- Tem filhos; 

- Não tem filhos. 

Visitas 
Ação ou efeito de visitar; ato de visitar algo 

ou alguém. 

- Recebe visitas; 

- Não recebe visitas. 

Relação com a família 
Como caracteriza o tipo de ralação que possui 

com a família. 

- Muito má; 

- Má; 

- Razoável; 

- Boa; 

- Muito boa. 

Relação com os restantes 

utentes 

 

Como caracteriza o tipo de ralação que possui 

com os restantes utentes. 

- Muito má; 

- Má; 

- Razoável; 

- Boa; 

- Muito boa. 

Relação com os 

funcionários 

Como caracteriza o tipo de ralação que possui 

com os funcionários. 

- Muito má; 

- Má; 

- Razoável; 

- Boa; 

- Muito boa. 

Tempo de 

institucionalização 

A quanto tempo a pessoa reside na 

instituição. 

- Dias; 

- Meses; 

- Anos. 

Perceção do estado de saúde 
Se o utente considera estar doente. 

 

- Considera ter doenças 

-Não considera ter doenças. 

Decisão da 

institucionalização 

 

Quem tomou a decisão da institucionalização.  

- O Próprio 

- Outro 

- Próprio e Outro 

Razões da 

institucionalização 
Que razões o levaram à institucionalização.  

- Motivos de saúde; 

- Processo de envelhecimento; 

- Motivos familiares; 

- Conhecimento da Instituição. 

Perceção da QdV  

(Domínio Geral) 

Qual a perceção que a pessoa tem sobre a sua 

Qualidade de Vida. 

- Muito má; 

- Má; 

- Nem boa nem má; 

- Boa; 
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- Muito boa. 

Perceção da QdV  

(Domínio Físico) 

Qual a perceção que a pessoa tem sobre a dor 

e desconforto, energia e fadiga, sono e 

repouso, mobilidade, atividades de vida, 

dependência da medicação e capacidade de 

trabalho.  

Somatório das questões 3 e 4 

recodificadas e das questões 10, 

15, 16, 17 e 18. 

Perceção da QdV  

(Domínio Psicológico) 

Qual a perceção que a pessoa tem sobre os 

sentimentos, memória, concentração, 

autoestima e imagem corporal. 

Somatório das questões 5, 6, 7, 11, 

19 e da questão 26 recodificada 

Perceção da QdV  

(Domínio Social) 

Qual a perceção que a pessoa tem sobre as 

relações pessoais, suporte social e atividade 

sexual. 

Somatório das questões 20, 21 e 22 

Perceção da QdV  

(Domínio Ambiental) 

Qual a perceção que a pessoa tem sobre a 

segurança física e proteção, ambiente no lar, 

recursos financeiros, cuidados de saúde e 

sociais, participação em atividades de lazer, 

satisfação com os transportes utilizados.  

Somatório das questões 8, 9, 12, 

13, 14, 23, 24 e 25.  
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Apêndice B 

Instrumentos de recolha de dados (Questionário sociodemográfico + WOQOLQ- Bref em português 

e francês) 

 

QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO 

O seguinte questionário tem como objetivo efetuar a avaliação sociodemográfica e avaliar a perceção 

sobre a Qualidade de Vida das pessoas idosas no âmbito da Dissertação de Mestrado em Enfermagem 

Comunitária da Escola Superior de Saúde da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.  

Será garantida a confidencialidade e o anonimato de todos os dados obtidos. Agradecemos desde já a 

sua participação. 

 

1.Idade ____ anos  

2.Sexo □ Masculino □ Feminino    

3. Estado civil: □ Solteiro(a) □ Casado(a) □ Viúvo(a) □ Divorciado(a) □  Separado(a) □ União de facto 

4. Habilitações literárias: □ Não sabe ler nem escrever □ 1ºciclo □ 2ºciclo □ 3ºciclo □ Ensino Secundário  

    □ Ensino Superior   

5. Profissão________________________. 

6. Tem filhos? □ Sim □ Não 

7. Se sim quantos? ____ 

8. Recebe visitas de amigos e familiares? □ Sim □ Não 

9. Se sim com que frequência? ____________________________.  

10. Se não porque razão? ________________________________________________________________ 

11. Como considera a sua relação com a família? □ Muito má □ Má □ Nem boa nem má □ Boa  

     □ Muito boa 

12. Como considera a sua relação com os outros residentes? □ Muito má □ Má □ Nem boa nem má  

     □ Boa □ Muito boa. 

13. Como considera a sua relação com os funcionários? □ Muito má □ Má □ Nem boa nem má □ Boa 

      □ Muito boa 

14. Há quanto tempo se encontra institucionalizado? ___________________. 

15. Está atualmente doente? □ Sim □ Não  

16. Se sim que doenças é que tem? __________________________________________________________ 

17. Há quanto tempo? _______________. 

18. Quem tomou a decisão da institucionalização? ___________________________________________ 

19. Que razões levaram à decisão? _________________________________________________________ 
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QUESTIONNAIRE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE 

 

Le questionnaire suivant vise à réaliser l'évaluation sociodémographique des résidents de cette 

l’institution. La confidentialité et l'anonymat de toutes les données obtenues seront garantis.  Merci 

d'avance pour votre participation. 

 

1. Age____ ans. 

2. Sexe : □ Homme □ Femme 

3. Etat civil : □ Célibataire □ Marié(e) □ Veuf(ve) □ Divorcé(e) □ Séparé(e) □ En concubinage. 

4. Etudes/Formations :□ Ne sait ni lire ni écrire □ 1er cycle □ 2ème cycle □ 3ème cycle                   

     □ Enseignement secondaire □ Enseignement supérieur. 

5. Profession :________________________ 

6. Avez-vous des enfants ? □ Oui □ Non 

7. Si oui, combien ? ____ 

8. Recevez-vous des visites de vos amis et de votre famille ? □ Oui □ Non 

9. Si oui, à quelle fréquence ? ____________________________ 

10. Si non, pourquoi ? ____________________________________________________________________ 

11. Comment considérez-vous votre relation avec votre famille ?  

      □ Très mauvaise □ Mauvaise  □ Ni bonne ni mauvaise □ Bonne □ Très bonne. 

12. Comment considérez-vous votre relation avec les autres résidents ? 

      □ Très mauvaise □ Mauvaise □ Ni bonne ni mauvaise □ Bonne □ Très bonne. 

13. Comment considérez-vous votre relation avec les employés ? 

      □ Très mauvaise □ Mauvaise □ Ni bonne ni mauvaise □ Bonne □ Très bonne. 

14. Depuis combien de temps êtes-vous institutionnalisé(e) ? ___________________ 

15. Êtes-vous actuellement malade ? □ Oui □ Non 

16. Si oui, quelles maladies avez-vous ? ________________________________________________ 

17. Depuis combien de temps ? _______________ 

18. Qui a pris la décision de l’institutionnalisation ? _________________________ 

19. Quelles raisons ont conduit à prendre cette décision ? ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Un grand merci pour votre aide et collaboration. 
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Apêndice C 

Pedido de autorização aos responsáveis das instituições onde decorreu o estudo, para 

aplicação do instrumento de recolha de dados 
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Apêndice D 

Consentimento livre e esclarecido 
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