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RESUMO 

Portugal, à imagem de outros países da Europa, apresenta um envelhecimento 

muito acentuado. Esta é uma realidade, que se tem verificado desde 1960 e que se 

tem vindo a agravar nos últimos anos. 

Sendo o envelhecimento entendido como um processo dinâmico, progressivo, 

acompanhado de mudanças biológicas, funcionais, psicológicas e cognitivas, as 

alterações a ele associadas, podem determinar a perda da capacidade funcional, 

ao nível físico e cognitivo, conduzindo a uma maior debilidade e, por conseguinte, 

a uma maior ocorrência de doenças crónico-degenerativas. Estas alterações, em 

consequência, poderão condicionar a institucionalização da pessoa idosa em 

Equipamentos Residenciais para Pessoas Idosas. 

A capacidade funcional é compreendida como a aptidão de executar atividades 

básicas e atividades instrumentais de vida diária, essenciais para a manutenção da 

independência e da autonomia. As limitações mais frequentemente associadas ao 

envelhecimento são por isso, os compromissos associados à capacidade funcional 

e à dependência, acarretando estes comprometimentos quer nas atividades de vida 

diária, quer nos autocuidados. 

Este projeto, pretendeu, numa amostra de idosos institucionalizados em 

Equipamentos Residenciais para Pessoas Idosas, descrever o nível e o tipo de 

dependência no autocuidado, bem como a identificação do perfil de autocuidado de 

cada idoso. Para o efeito foram levados a cabo dois estudos: o estudo piloto, 

conduzido em dois Equipamentos Residenciais para Pessoas Idosas, numa 

amostra total de 82 idosos, maioritariamente do género feminino (65,9%), com 

média etária de 81,8 anos. O segundo estudo, o estudo principal, decorreu em 25 

Equipamentos Residenciais para Pessoas Idosas, tendo sido estudado um efetivo 

de 313 idosos, também maioritariamente do género feminino (64,2%), com idades 

compreendidas entre os 65 e 104 anos. Na grande maioria os participantes eram 

viúvos (60,1%) e com baixas habilitações literárias (analfabetos = 47,9%). Ambos 

os estudos tiveram lugar num distrito do Norte de Portugal. 
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Os estudos são de natureza quantitativa, transversal e exploratória. Quanto à 

amostragem, no estudo piloto recorreu-se a uma amostra de conveniência, 

enquanto que no estudo principal foi construída uma amostra probabilística.  

Os resultados de ambos os estudos deram conta que os idosos institucionalizados, 

estudados, na sua grande maioria, são pessoas com dependência nas Atividades 

Básicas de Vida Diária e Atividades Instrumentais de Vida Diária, apresentando 

ainda perdas ao nível da autonomia pessoal. Mais ainda, a tomada de decisão pela 

institucionalização parece ser efetuada, maioritariamente, não pelo idoso e sim pelo 

sistema filial. Em termos demográficos, esta amostra apresenta, além das já 

referidas caraterísticas etárias, civis e de escolaridade, uma elevada prevalência 

de doenças crónicas associadas à perda de independência e autonomia. 

Foi ainda possível compreender que os idosos em estudo estavam limitados no que 

diz respeito à realização de atividades lúdicas, de estímulo, de entretenimento, de 

diversão e/ou relaxamento. Os idosos apresentavam ainda perturbações do sono, 

que se sabe favorecem, na ausência de estímulo, à descoordenação do ritmo 

circadiano. Também foram identificados elevados níveis de dificuldades na 

mastigação e deglutição, que por seu turno se espelham em problemas de 

malnutrição.  

Uma parte significativa dos idosos estudados, apresenta incontinência de esforço, 

o que leva as instituições a optar pelo recurso à utilização de fraldas, que estão na 

base da apresentação subsequente de problemas tegumentares. A não existência 

de uma resposta atempada à necessidade de eliminação, produz nos idosos a 

acomodação e habituação ao uso da fralda, sendo fatores que contrariam a 

motivação à autonomia e à independência. 

Os resultados do estudo sugerem ainda a existência de lacunas na formação e 

competências específicas dos profissionais dos Equipamentos Residenciais para 

Pessoas Idosas, sendo estas necessidades refletidas na ausência de programas 

de estimulação cognitiva e motora, que enquadrem as Atividades Básicas de Vida 

Diária e as Atividades Instrumentais de Vida Diária. O objetivo é o do incentivo e/ou 

preservação, por um período mais alargado, das capacidades cognitiva e funcional 

dos idosos institucionalizados. Face ao corpus do conhecimento, os enfermeiros 

constituem a resposta mais ajustada a este tipo de população com estas 
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necessidades, quer na orientação e implementação de ações de formação, quer no 

apoio específico e monotorização do estado físico e mental dos utentes dos 

Equipamentos Residenciais para Pessoas Idosas. 

Quanto aos perfis de autocuidado resultantes do enquadramento teórico suportado 

pelo estudo, a frequência mais elevada encontra-se no perfil abandonado, 

seguindo-se a do independente. Justamente porque esta abordagem teórica 

pressupõe o processo  e o desenvolvimento ao longo do ciclo vital como 

subjacentes à construção de uma organização pessoal espelhada num dado perfil, 

apontamos como explanação destes resultados, além da história de vida de cada 

um dos idosos, o facto da tomada de decisão pela institucionalização partir da 

família (alargada ou próxima) e não do idoso, podendo ter-se cristalizado a 

resignação e o conformismo já pré-existentes no perfil abandonado, ou o 

desenvolvimento de posturas associadas à revolta pela não aceitação de uma 

decisão que não terá levado em conta uma história de vida pautada pela liberdade 

extrema, no caso do perfil independente. Em qualquer um dos casos, supõe-se que 

daí resultará maior perda de autonomia, independência, saúde física e mental. 

Relativamente ao estudo de atividades específicas de autocuidado, o estudo 

indicou que a maior dependência se encontra no tomar banho, seguindo-se o 

alimentar-se, o virar-se, o uso do sanitário, o transferir-se, o elevar-se, o vestir-se e 

despir-se e ainda o andar. Tento em conta que quanto menor for o estímulo 

cognitivo maior a deterioração da função ‘autocuidados pessoais’, o que por seu 

turno conduz a maiores níveis de dependência de perda de autonomia, o processo 

resulta no agravamento da condição de saúde dos idosos e, consequentemente, 

na necessidade de contratação de maior número de colaboradores institucionais 

para responder às necessidades de cuidados dos idosos, que ao invés de 

autocuidados, passaram a cuidados prestados por outrem. Ao contrário, o estudo 

parece indicar uma associação positiva entre o estado cognitivo estimulado e 

adequado e a condição de saúde, o bem-estar, a qualidade de vida e a autoestima. 

Tendo em conta os elevados níveis de sedentarismo observados, que na maioria 

das vezes advém do declínio do equilíbrio corporal associado ao défice nutricional, 

conduzem à redução da capacidade funcional, sugere-se que 

desenvolvimentalmente estamos perante um conjunto de fatores de risco cujo 

impacto se faz sentir na falta de autonomia social, na ausência de motivação para 
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a prossecução das atividades de vida diária, no sentimento de insegurança física e 

psíquica e na autoconfiança. Por sua vez, estes fatores de risco apresentam um 

correlato negativo no bem-estar e autoestima dos idosos e, por isso mesmo, 

também no seu funcionamento cognitivo. O quadro é assim circular e altamente 

negativo. 

Os resultados do presente estudo conduzem, inevitavelmente, a uma reflexão 

crítica relativamente às políticas públicas em vigor para este setor. Considera-se 

que, mais do que linhas genéricas de intervenção ao nível da solução do problema 

da população idosa enquanto ‘encaixada’ numa sociedade caraterizada pela 

desvalorização ‘do que não é novo’, as políticas públicas deverão ter como 

desígnios fomentar a literacia em saúde das populações, desenvolver a 

implementação de programas cujo objetivo é a promoção e a reabilitação da 

funcionalidade, do autocuidado e da autonomia no processo de tomada de decisão 

pela institucionalização ou não, não numa perspetiva remediativa, mas sim de um 

ponto de vista autónomo e responsável. Dito de outro modo, a promoção de um 

funcionamento direcionado ao perfil responsável ao longo do ciclo vital, pode por 

um lado promover o adiamento da institucionalização e, por outro lado, quando (e 

se) a opção é tomada, permitir a cada um de nós prolongar na velhice uma 

qualidade de vida o mais positiva possível. 

 

Palavras-Chave: Envelhecimento; dependência; capacidade funcional; perfil de 

autocuidado    
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ABSTRACT 

Portugal, like other countries of Europe, has an increasing ageing in a high 

development. Actually, we have check since 1960 and the situation has worsening 

in the last year. 

Ageing is seen as a dynamic and progressive process, accompanied by biological, 

functional, psychological and cognitive changes. Therefore, the changes associated 

with it may determine the loss in functional capacity, both physical and cognitive, 

leading to a greater debility, which consequently may mean a higher incidence of 

chronic-degenerative diseases. These may cause the elderly person to become 

institutionalized in Elderly Care Centers.  

Functional capacity is understood as the ability to carry out activities of daily living, 

as well as instrumental activities of daily living, which are essential for maintaining 

an independent and autonomous life. The limitations most frequently associated 

with ageing are known to be related to their functional capacity and their 

dependence, having negative repercussions in their self-care and their activities of 

daily living. 

The aim of this study was to describe the type and level of dependence in relation 

to self-care for the institutionalized There were two studies that were carried out: a 

pilot study, which took place in two Elderly Care Centers, including a total of 82 

elderly people, majority of there was female (65.9%), with an average age of 81.8 

years old. A main study, which took place in 25 Elderly Care Centers, were studied 

313 elderly people, also majority of there were female (64.2%), with ages between 

65 and 104 years old. The majority of there were widows (60.1%) and with low 

academic qualifications (illiterate = 47.9%). Both studies took place in one of the 

northern districts of Portugal.  

The studies are quantitative, transversal and exploratory in nature. In what refers to 

the sampling of the pilot study consisted of a convenience sample, white the main 

study incorporated a probability sampling method. 

The results of the studies show that the institutionalized elderly consists largely of 

people who depend on others for their Activities of Daily Linving and Instrumental 

Activities of Daily Linving, and have decreased autonomy. Therefore, the decision 
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to institutionalize was made not by the elderly people but by the final system. In 

demographic terms like old age, widowhood, low level of schooling, chronic illnesses 

associated with loss of independence and decreased independence and autonomy. 

It was also possible understanding that elderly have limited free-time activities for 

fun, stimulation, entertainment and or relaxation. They exhibit sleep disorders, which 

when exacerbated by a lack of stimulus can lead to irregular sleep patterns. There 

was also identify high levels of chewing and swallowing which leads to issues of 

malnutrition problems. 

A significant number of elderly suffers from incontinence, causing the centers to 

resort to the use of diapers, which are linked to integumentary problems. The 

absence of a prompt response to their elimination needs results in the elderly 

accommodating themselves to using them, being factors that contradicting the 

notion of promoting autonomy and independence. 

The results of these study presents how the institutions are after pound to implement 

politics of replacing the elderly in many tasks, which not only affect their autonomy 

but also aggravates their dependence. The results appear to suggest gaps in the 

training and the skills of the professional staff at these Elderly Care Centers. It also 

highlights the need for implementing programmers of cognitive and functional 

capacities of the institutionalized elderly. Due to their “corpus” of knowledge, nurses 

can provide the most adequate response to these types of need and population, 

wither on orientation and implantation of their knowledge or in the specific support 

and supervise the physical and mental conditions of the elderly.  

The most frequent self-care type identified is the abandoned one, followed by the 

independent one. It`s important to highlight that among the majority of the people, 

the decision to institutionalize the elderly person came from the family (big or small 

and not from themselves, a factor which could promote the feeling of resignation 

and conformity (the abandoned profile) or the rebellion and non- acceptance (the 

independent profile). In both cases it is contacted the loss of their autonomy, 

independence, physical and mental health. 

This study leads us to conclude that the biggest independence was found on having 

a shower, followed by eating, turning, using the bathroom, moving, standing-up, 

dressing, undressing and even walking. When the cognitive stimulus is less, biggest 
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would be their health because it deteriorated day after day. This will translate a high 

level of dependence of losing independence, the process results on the worsening 

of the ageing`s health; then there is the necessity recruit more “people” to take care 

of the elderly persons. These people answer to their needs. 

After all, the results of the studies show a positive association between the best 

cognitive status and stimulate the health conditions, well-being, the life`s quality. 

There are detected high levels of sedentary that were observed, it will because a 

decline of the body`s balance many times is associated to a nutritional deficiency 

that remains to a weak functional capacity. All of this are risk factors which are found 

on no social autonomy and motivation for their daily routine because they`re not 

sure physical and psychologist view. This study leads us to conclude that public 

policies should aim to promote health literacy among the population, as well as to 

influence the implementation of programmers aimed at promoting and rehabilitating 

their functionality, self-care and autonomy in the decision making process. 

Finally, promoting stimulating activities both physically and mentally can contribute 

to the preservation of cognitive, physical and self- care functioned. In our days there 

are a devalue to “what was not young” the public politics must promote the health 

of the population. 

It will be better to put a responsable profile into operation during the vital cycle; that 

can promote the post ponement of the institution and when (and if) the option is 

taken, is allowed which other prolong an old age with more quality of live as positive 

as possible. 

 

Key Words: Ageing; dependence; functional capacity; self-care profile    
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1. INTRODUÇÃO 

 

Envelhecimento humano 

O envelhecimento é um processo desenvolvimental normativo sujeito a fatores 

biológicos, sociais, económicos, culturais, ambientais e históricos, podendo ser 

definido como uma crescente mudança biopsicossocial do indivíduo durante todo o 

período de vida (World Health Organization [WHO] 1999, 2015).  

Segundo a WHO, o aumento do período do envelhecimento resulta de um triunfo 

do desenvolvimento socioeconómico e da saúde pública que, em simultâneo, deve 

adequar a respetiva adaptação social (WHO, 2015a). A este propósito, Tamer e 

Petriz (2007) afirmam que os avanços inscritos no domínio das ciências respondem 

a modificações que se traduzem em alterações profundas que influenciam os seres 

humanos, originando alterações em diferentes dimensões da vida. Porém, é 

importante dizer-se que o envelhecimento é influenciado por fatores exógenos que 

o podem acelerar/antecipar, ou retardar (expandindo o período adulto ou 

aumentando a senescência), caso esses sejam favoráveis à saúde e ao bem-estar 

individual e social, sendo predominantes relativamente aos fatores de riscos 

biológicos. 

Uma das alterações mais conhecidas na história da humanidade, é o aumento do 

número e proporção das pessoas idosas em relação à restante população. De 

acordo com Costa e colaboradores (2017), o envelhecimento populacional coletivo 

define-se com base na proporção da população de pessoas idosas face à 

população total, tendência que consideravelmente se intensificou a partir da 

segunda metade do século XX. 

Do ponto de vista evolucionista, sugere-se que o envelhecimento deve ser 

analisado de uma perspetiva histórica, isto é, no contexto da diversidade e evolução 

da espécie humana. Conforme o estádio atual da evolução, os seres humanos que 

pertencem atualmente à espécie Homo sapiens, são descendentes de outras 

espécies do género Homo cujas origens datam de há cerca de 2,5 milhões de anos. 

Durante esta evolução, a morfologia e o funcionamento corporal sofreu uma 
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sucessão de adaptações ao ambiente condicionadas pelo estilo de vida da espécie, 

promovendo deste modo a sua sobrevivência. A evolução biológica foi morosa e as 

suas alterações manifestaram-se apenas paulatinamente. Do ponto de vista 

morfológico, o ser humano conservou a grande maioria das características dos 

seus antepassados do período paleolítico. As modificações maiores foram as que 

ocorreram nas condições de vida humanas e das quais resultaram um 

extraordinário processo de seleção natural (Vargas, 2012). Sabe-se que a 

manutenção, deste o nascimento, de condições de vida e estilos de vida saudáveis 

são o melhor investimento para a concretização do potencial de saúde, prevenção 

de doenças crónicas e maximização das capacidades internas do indivíduo, o que 

promove a funcionalidade, a independência e a autonomia na etapa 

desenvolvimental da velhice (Costa et al., 2017). As transformações na estrutura 

demográfica humana demonstram que a natureza biológica se revela apenas sob 

determinadas condições externas, principalmente nas que se associam à 

alimentação, higiene e saúde.  

A perspetiva antropológica por seu turno, considera a existência de um processo 

biocultural do envelhecimento humano uma vez, que às limitações e oportunidades 

biológicas, se sobrepõem as limitações ambientais que incluem o estilo de vida, a 

organização social e a cultura envolvente. Esta abordagem permite compreender 

as diferentes formas de envelhecer de acordo com as características corporais, de 

personalidade e biográficas, mas apenas desta quando em interação com o meio 

ambiente. Pode assim dizer-se que cada pessoa constrói a sua própria velhice a 

partir da forma como o seu genoma interage com o ambiente ao longo do ciclo vital. 

Cada indivíduo tem um percurso de vida que se desenrola de acordo com a sua 

dotação genética, mas que se manifesta diferencialmente de acordo com a 

interação que com ela faz com o meio. Assim sendo, cada indivíduo é o resultado 

das suas disposições inatas e de contextos de vida onde se manifestam a sua forma 

de ser e de agir (Tamer & Petriz, 2007; Vargas, 2012). Azeredo (2011) afirma que 

todos os acontecimentos de vida afetarão o desenrolar do envelhecimento e, 

Imaginário (2008), corrobora esta perspetiva ao dizer que cada indivíduo envelhece 

de um modo particular e distinto, tendo por base os fatores geográficos, sociais, 

culturais, económicos e os estilos de vida que lhe estão associados.  
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Também biologicamente o corpo humano envelhece de modo diferenciado, 

existindo variabilidade no processo tendo em conta os diferentes órgãos. Oliveira 

(2010) diz que para se compreender o processo de envelhecimento é necessário 

entender de forma holística os aspetos individuais e coletivos da vida. De acordo 

com o autor, o envelhecimento é um processo biopsicossocial onde as 

modificações morfofisiológicas e psicológicas se repercutem socialmente. O 

envelhecimento acarreta perdas progressivas e irreversíveis na capacidade de 

adaptação do organismo às condições inconstantes do meio ambiente. Trata-se de 

um processo complexo, diferencial, contínuo e irreversível e que de acordo com o 

autor, pode representar diferentes naturezas etárias, e apresenta, justamente, 

referências à idade cronológica, à biológica, à psicológica, à social e ainda à 

cultural.  

No que se refere à idade cronológica, Spirduso (2005) refere que esta é a forma 

mais simples de referir o envelhecimento, isto é, categorizá-lo em faixas etárias que 

corresponde a divisões da idade cronológica. Assim, considera idosos jovens as 

pessoas com idade maior ou igual a 65 anos e menor ou igual a 74, idosos com 

idade maior ou igual a 75 anos e menor ou igual 84, idosos-idosos com idade maior 

ou igual a 85 anos e menor ou igual a 99 e Idosos muito idosos com idade maior 

ou igual a 100 anos. Já Tamer e Petriz (2007) abordam a velhice através das 

condições físicas, funcionais, mentais e de saúde, podendo observar-se diferentes 

faculdades biológicas e subjetivas em indivíduos com a mesma idade cronológica, 

uma vez que o percurso de envelhecimento é pessoal e cada indivíduo pode 

apresentar involuções em níveis e em graus diferenciados, decorrentes de um 

declínio mais ou menos acelerado de determinadas funções e capacidades. Por 

seu turno, Arca (2007) refere que na sua maioria, a investigação aborda a velhice 

de acordo com quatro critérios relevantes, nomeadamente o cronológico, o 

psicobiológico, o psicoafectivo e o social. A perspetiva adotada neste estudo é 

eclética, observando-se este período desenvolvimental como não dependente 

unicamente da idade do sujeito, mas do seu estado de saúde, da sua condição 

económica e nível de instrução, bem como do seu género e do grupo cultural e 

étnico a que pertence.  
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A idade física e biológica indica as transformações da velhice, na sua maioria 

ligadas à perda ou degeneração de faculdades. Adicionalmente, as diferenças 

individuais podem ainda ser observadas do ponto de vista da saúde, do poder 

económico e do suporte social da pessoa idosa, que são determinantes para a 

qualidade da vivência da velhice. A idade psicoafectiva encontra-se associada aos 

acontecimentos de vida relevantes ao longo do ciclo vital, com predominância, a 

partir da meia idade, entre eles, a reforma e a morte do cônjuge ou de outros 

significativos, cujo impacto se faz sentir no funcionamento cognitivo e afetivo de 

cada sujeito. A idade social por seu turno, sinaliza os papéis que se podem, se 

devem, se pretendem, se ambicionam ou se têm que executar em Sociedade e 

que, até dado ponto, expõem o modelo de conduta que é expectável da parte dos 

idosos. Mais ainda, as perceções sociais da velhice afetam a forma como os idosos 

vivenciam esta fase do desenvolvimento. Costa e colaboradores (2017) chamam a 

atenção para o reconhecimento de variações distintas no estado de saúde, nos 

níveis de independência, na autonomia e na participação social entre as pessoas 

idosas que apresentam uma mesma idade cronológica. Os autores defendem que 

estas variações devem ser consideradas aquando da elaboração de políticas e 

programas orientadores para a abordagem do processo de envelhecimento. Um 

envelhecimento saudável torna-se assim num desafio quer para a pessoa idosa, 

quer para os profissionais que atuam nesta área, quer ainda para o poder 

legislativo. Este trabalho está em linha com a perspetiva que uma política 

direcionada para os idosos deve contemplar três objetivos principais: a) 

conservação e desenvolvimento das capacidades para superar a dependência; b) 

expansão e melhoria das medidas de reabilitação, de modo a que os idosos 

readquiram capacidades que lhes permitam potenciar uma vida independente; c) 

resolução dos problemas dos idosos dependentes de outrem (Tamer & Petriz, 

2007). 

Não se quis deixar de parte nesta tese as teorias que abordam a própria motivação 

evolutiva do envelhecimento. Schroots (1996, citado em Oliveira, 2010) distingue 

três períodos nas teorias do envelhecimento, nomeadamente, o clássico (dos anos 

40 a 70 do século XX); o moderno (dos anos 70 a 90 do século XX) e o recente 

(iniciado nos anos 80 do século vinte e que se estende até hoje). Passamos a 

nomear cada uma das teorias que predominaram em cada um destes períodos. 
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No período clássico destacam-se a teoria das tarefas de desenvolvimento, a teoria 

psicossocial do desenvolvimento da personalidade, a teoria da reprodução, a teoria 

do desinvestimento e ainda, a teoria da personalidade da idade e do 

envelhecimento. Já no período moderno destacam-se a teoria do desenvolvimento 

e do envelhecimento, a teoria dos recursos reduzidos de processamento, as teorias 

da personalidade e do envelhecimento segundo os modelos de estádios e as 

teorias da personalidade do envelhecimento segundo os traços. Finalmente, no 

período recente ganharam destaque a teoria gerotranscendência e a teoria 

gerodinâmica.  

Fernández-Ballesteros (2000) classifica as teorias explicativas do envelhecimento 

em teorias biológicas (genéticas, celulares, sistémicas, teorias dos sistemas vitais 

biológicos e outras teorias); teorias psicológicas (do desenvolvimento com enfoque 

no ciclo vital, atividade e continuidade) e teorias sociológicas (da desvinculação, 

subcultura e modernização). Por seu turno, Mailoux-Poirier (1995) identifica 

diferentes teorias para explicar o envelhecimento biológico e o psicossocial, sendo 

que no que concerne à abordagem biológica identificou as teorias imunitária, 

genética, do erro na síntese proteica, do desgaste, dos radicais livres e a teoria 

neuro-endócrina. Já no que respeita a teorias psicossociais reconheceu as da 

atividade, da desinserção e da continuidade.  

Carvalho (2013) faz referência a alguns modelos do envelhecimento considerados 

relevantes (envelhecimento saudável, envelhecimento bem-sucedido, 

envelhecimento produtivo e envelhecimento ativo), teorias que já que permitem 

compreender o próprio processo dinâmico do envelhecer. O modelo do 

envelhecimento saudável associa-se à condição de saúde, sendo visto como 

positivo quando saudável, mas negativo se na presença de doenças. O processo 

é, contudo, encarado como normativo quando o indivíduo tem a capacidade de 

antecipar o envelhecimento patológico. O modelo do envelhecimento bem-

sucedido considera que normal e patológico são percursos entrecruzados, 

determinados apenas pelos fatores biológicos, psicológicos e sociais. Neste 

contexto, o envelhecimento resulta da capacidade de prevenção das doenças, da 

maximização das funções cognitivas, da participação e da integração nas redes de 

suporte familiar e social, associando-se fortemente à aptidão dos indivíduos e da 
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sociedade se adequarem ao processo dinâmico do envelhecer. O modelo do 

envelhecimento produtivo aborda o envelhecimento com referência ao mercado de 

trabalho, ao sistema produtivo e ao acesso à reforma. Dito de outro modo, este 

modelo destaca o período que medeia a transferência da pessoa enquanto ativo 

profissional para o período da reforma. É um modelo que aborda a proteção da 

sustentabilidade do sistema de apoio social através de várias estratégias que 

incluem a participação dos mais velhos no sistema produtivo e o combate às 

reformas antecipadas. A ideia é a de promover a manutenção e a valorização dos 

idosos na sociedade produtiva e combater a discriminação associada à ideia de 

inutilidade. Por fim, o modelo do envelhecimento ativo defende uma confluência 

das abordagens anteriores, numa conceção integrativa que considera um conjunto 

de determinantes pessoais, comportamentais, económicas, sociais e de ambiente 

físico. O conceito de envelhecimento ativo conduz à otimização de oportunidades 

de saúde, participação e segurança, tendo no horizonte o fortalecimento da 

qualidade de vida positiva. Os desafios incidem em novas formas de tornar o 

indivíduo independente, recorrendo à valorização das suas capacidades pessoais 

através do trabalho, do voluntariado e da participação social. 

Até este ponto desta tese, tem vindo a abordar-se, mais ou menos claramente, o 

conceito de funcionalidade associado à velhice. Costa e colaboradores (2017), têm 

defendido que a maximização da capacidade funcional é decisiva para o prosseguir 

do desenvolvimento individual destacando o papel ativo nas sociedades no 

processo. Os autores destacam cinco áreas fundamentais à continuidade 

desenvolvimental do idoso, nomeadamente a capacidade de satisfazer as 

necessidades primárias, a capacidade de aprendizagem, as capacidades de 

crescimento e tomada de decisão informada, a capacidade de mobilização, a 

capacidade de construir e conservar relacionamentos e ainda, a capacidade de 

contribuir para as suas famílias e comunidades. Acresce ainda que os autores 

consideram que a continuidade da aprendizagem é essencial neste período, tanto 

quanto ao longo das fases anteriores do ciclo vital, devendo dar resposta a múltiplos 

domínios, entre as quais a literacia em saúde e o autocuidado.  

Na perspetiva de Lage (2005) embora na velhice seja observada a diminuição da 

capacidade de resposta a questões e problemas biopsicossociais, o 
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envelhecimento por si não é determinante de doença, pese embora a doença 

crónica em particular tenha efetivamente um impacto direto na capacidade de 

realização das atividades de vida diária (AVD) e na manutenção das condições de 

vida independente. Costa e colaboradores (2017) apoiam esta visão afirmando que 

a identificação precoce e o controlo apropriado das doenças crónicas e do declínio 

físico e mental dos indivíduos idosos, são fatores essenciais para a redução da 

prevalência das comorbilidades e para a conservação da capacidade funcional. 

Mais ainda, os autores referem que à medida que a pessoa vai envelhecendo, as 

necessidades com cuidados de saúde tendem a aumentar em resultado da 

complexidade da natureza crónica dos problemas de saúde e das incapacidades 

funcionais daí resultantes. Contudo, tal não significa desistir do desenvolvimento 

pessoal. Assim, urge enfrentar o problema da saúde, particularmente nas doenças 

crónicas do idoso, através da coordenação eficaz na prestação de cuidados de 

saúde e sociais, isto é, nos cuidados integrados em continuidade e proximidade, de 

modo a manter ativo, responsável e autónomo o idoso. 

Lage (2005) dá conta no seu trabalho que a dependência tende a aumentar no 

decurso da velhice: 3 a 5% das pessoas com mais de 65 anos são dependentes, 

10% com mais de 75 anos são muito dependentes e 25% são parcialmente 

dependentes. Vargas (2012) vai além das questões da dependência e conclui que 

os idosos podem ser afetados negativamente na vivência da sua velhice por um 

conjunto de situações que incluem o isolamento social, doenças, fragilidade, 

dependência, défice cognitivo, depressão, dificuldades no autocuidado, rigidez 

articular, incapacidade de enfrentar seus problemas, incapacidade de adquirir 

novas habilidades ou estratégias, necessidade de apoio económico, social e de 

apoio alimentar ou uso de ajudas técnicas. Na mesma linha, Cruz (2009) refere que 

a entrada no período da velhice é frequentemente vista como sinónimo de declínio 

inevitável das capacidades pessoais e na fragilidade a ele associada. Na realidade, 

a velhice gera uma diminuição na capacidade funcional, todavia, é absolutamente 

necessário combater o estereótipo de que tal é sinónimo de dependência.  

Em Portugal, a população idosa tem aumentado em número absoluto e em 

proporção face à população total (Carrilho & Gonçalves, 2004). O número de idosos 

institucionalizados, tem vindo também a aumentar. Aproximadamente 33% dos 
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utentes ligados à segurança social são idosos e 12% encontram-se em 

Equipamentos Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) (Instituto Nacional de 

Estatística [INE], 2001). Relativamente aos idosos em ERPI, a maioria (70%) tem 

mais de 80 anos, são maioritariamente do género feminino, estão 

institucionalizados há três ou mais anos e, a grande maioria são dependentes (20% 

autónomos; 30% parcialmente dependentes; 30% dependentes e 20% 

grandemente dependentes). Entre 2014 e 2015, os idosos com idade igual ou 

superior a 95 anos atingiu um percentual, respetivamente, de 4% e 5% (Ministério 

da Solidariedade e Segurança Social [MSSS], 2012, 2013, 2014, 2015). 

Se as alterações demográficas das últimas décadas não se reportam apenas ao 

aumento da população idosa, mas a uma população reformada mais saudável, com 

estatuto económico mais elevado, bem integrada socialmente e com um bom nível 

cultural e intelectual (Arca, 2007), brevemente nós, idosos futuros seremos 

intelectualmente e culturalmente mais desenvolvidos de acordo com os números 

estatísticos que decorrem da alfabetização e do nível mais elevado de formação e 

qualificação. Tal proporcionará uma participação mais ativa na sociedade e o exigir 

aos futuros responsáveis públicos de políticas sociais mais justas para com o idoso, 

no trabalho de cada um de nós (que hoje pertencemos etariamente à juventude ou 

à adultícia plena). Assim sendo, impõe-se olhar para as pessoas idosas, não 

somente como recetores de serviços, mas também como agentes sociais ativos. 

Pelo que um dos desafios que se coloca às atuais políticas sociais da terceira idade, 

é a necessidade de repensar o significado desta fase do ciclo vital, sendo que ela 

não é homogénea nem estática, mas sim dinâmica, relativa e é apenas mais uma 

etapa do desenvolvimento. 

 

Aspetos demográficos do envelhecimento  

O envelhecimento é um tema central do século XXI, já que as sociedades atuais 

estão envelhecidas e as projeções para 2050 indicam que três em cada dez 

pessoas terão 65 ou mais anos (Cabral, Ferreira, Silva, Jerónimo & Marques, 2013). 

Portugal, à semelhança de outros países da Europa, nas últimas décadas, tem 

sinalizado profundas transformações demográficas, entre elas, o aumento da 
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longevidade e da população idosa, mas também a redução da natalidade e da 

população jovem (Costa et al., 2017). O INE (2010; 2012; 2014; 2015) reforça esta 

perspetiva, apresentando números onde Portugal mantém a tendência de 

envelhecimento demográfico em consequência do aumento da esperança de vida 

à nascença e do declínio da natalidade. 

Segundo a Direção Geral de Saúde (DGS, 2014) o envelhecimento populacional é 

um fenómeno mundial, com tendência crescente ao agravamento. O fenómeno tem 

implicações significativas relativamente à resposta a necessidades sociais e na 

atividade económica e política associadas. De acordo com INE (2015) Portugal, no 

conjunto dos 28 Estados Membros da União Europeia (UE) teve um índice de 

envelhecimento1 em 2013 superior ao da UE (119 idosos por cada 100 jovens). 

Portugal registou um índice de 136, sendo o quinto país com um índice de 

envelhecimento mais elevado na UE. Portugal é também o terceiro país com valor 

mais baixo relativamente ao índice de renovação da população em idade ativa2 e o 

quarto pais com maior proporção de idosos. De acordo com a mesma fonte no 

mesmo ano, a proporção de jovens em toda a UE era de 15,6% e em Portugal de 

14,6%, a percentagem de pessoas com 65 e mais anos era de 18,5% na UE, 

comparativamente a uma proporção de 19,9% em Portugal. Através da análise da 

tabela 1 pode verificar-se, entre 1960 até 2016, um decréscimo no grupo etário dos 

(0-14 anos) e, em contrapartida, um aumento no grupo etário com idade superior 

ou igual a 65 anos. 

 

 

 

 

                                                           
1 Segundo o INE (2011), é a relação entre a população idosa e a população jovem, definida habitualmente 

como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades 

compreendidas entre 0 e os 14 anos (expressa habitualmente por 100 pessoas dos 0 aos 14 anos). 

2 Segundo o INE (2011), é a relação entre a população que potencialmente está e entrar e a que está a sair do 

mercado de trabalho, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com idades 

compreendidas entre os 20 e os 29 anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 55 e os 

64 anos (expressa habitualmente por 100 pessoas com 55-64 anos. 
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Tabela 1. 

Estrutura etária da população portuguesa (%): evolução 1960-2016 

Grupos 

etários 

Anos 

0-14 15-64 Maior ou igual 

a 65 

70 e mais 

anos 

Total (%) 

1960 29,16 62,87 7,97  100,0 

1970 28,47 61,86 9,67  100,0 

1981 25,51 63,04 11,45  100,0 

1991 19,99 66,40 13,61  100,0 

2001 16,0 67,6 16,4 11 100,0 

2011 

2012 

2014 

2015 

2016 

14,89 

14,9 

14,5 

14,2 

14 

66 

65,9 

65,5 

65,3 

65 

19,15 

19,2 

20,1 

20,5 

21 

14 

 

 

 

 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Fonte: INE (1991, 2001, 2011); Pordata (2014, 2015, 2016, 2017) 

Entre o período censitário de 1991 a 2001, a proporção de jovens foi ultrapassada 

pela dos idosos, sendo a diminuição dos jovens e o aumento dos idosos registado 

em todo o território nacional (INE, 2001). Os dados de 2011 revelam que os 

desequilíbrios na estrutura etária da população se acentuaram, agravando-se o 

fosso entre jovens e idosos.  

A população idosa tem assim vindo a aumentar de modo progressivo no território 

continental. Em 2015 este grupo etário representou 21,0% do total de residentes 

no território nacional. Nesse mesmo ano, apenas Braga, Porto, Setúbal e Faro e 

ainda, oitenta e dois concelhos maioritariamente localizados no litoral do país, 

registaram uma percentagem de população idosa inferior à média continental. Pelo 

contrário, os territórios do interior do país apresentavam, na sua generalidade, uma 

proporção de idosos mais elevada (MSSS, 2015). 

Outro dos indicadores que contribui para o envelhecimento da população 

portuguesa é o índice de longevidade3, ou seja, a relação dos indivíduos com 75 

ou mais anos para o total de idosos, que aumentou continuamente de 1960 até 

                                                           
3Segundo o INE (2011), é a relação entre a população mais idosa e a população idosa, definida habitualmente 

como o quociente entre o número de pessoas com 75 ou mais anos e o número de pessoas com 65 ou mais 

anos (expressa habitualmente por 100 pessoas com 65 ou mais anos). 
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2011. Este índice reflete o envelhecimento da própria população idosa (INE, 2001; 

2011), podendo ser analisado na tabela 2. 

Tabela 2. 

Índice de longevidade dos portugueses (%): evolução 1960-2014 

Anos Índice de longevidade 

1960 33,6 

1970 32,8 

1981 34,2 

1991 39,3 

2001 41,4 (homens 37,75; mulheres 44,05) 

2011 

2014 

47,86 (homens 43,79; mulheres 50,79) 

49,0 

Fonte: INE (2001, 2011); Pordata (2015) 

A esperança média de vida4 indica também o modo como a população idosa tem 

vindo a crescer nas últimas décadas (INE, 2001). Também o índice de 

envelhecimento da população portuguesa aumentou, sobretudo a partir da década 

de 80, como se pode visualizar na tabela 3. O envelhecimento é ainda mais elevado 

entre as mulheres, sendo esta diferença observável em todas as regiões do país 

(INE, 2001). 

 

Tabela 3. 

Índice de envelhecimento da população portuguesa: evolução 1960-2016 

Anos Índice de envelhecimento 

1960 27,3 

1970 34,0 

1981 44,9 

1991 68,1 

2001 102,2 (homens 83,56; mulheres 121,78) 

2011 

2012 

2014 

2015 

2016 

127,8 (homens 104,77; mulheres 151,98) 

129,4 

138,6 

143,9 

149 

Fonte: INE (2001, 2011); Pordata (2014, 2015, 2016, 2017) 

                                                           
4 Segundo INE (2011), é o número de anos que uma pessoa à nascença pode esperar viver. 
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O índice de dependência é também ele um indicador a ter em conta no estudo dos 

cuidados aos idosos. Através dos dados observa-se que este índice tem 

aumentado e, entre 1960 e 2011 mais que duplicou (vide tabela 4). 

 

Tabela 4. 

Índice de dependência: evolução 1960-2011 

Índice de 

dependência 

Anos 

Índice de 

dependência total5 

Índice de 

dependência 

Jovens6 

Índice de 

dependência 

idosos7 

1960 59,1 46,4 12,7 

1970 61,7 46,0 15,6 

1981 58,6 40,5 18,2 

1991 50,6 30,1 20,5 

2001 47,8 23,6 24,2 

2011 51,3 22,5 28,8 

Fonte: Pordata (2015) 

A evolução demográfica portuguesa apresenta uma diminuição clara na população 

geral, na taxa de natalidade, na taxa de crescimento natural, no índice sintético de 

fecundidade e um aumento na esperança de vida à nascença e aos 65 anos (vide 

tabela 5). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Segundo o INE (2011), é a relação entre a população jovem e idosa e a população em idade ativa, definida 

habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com idades compreendidas entre 0 e os 14 anos 

conjuntamente com as pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre 

os 15 e os 64 anos (expressa habitualmente por 100 pessoas com 15-64 anos). 

6 Segundo o INE (2011), é a relação entre a população jovem e a população ativa, definida habitualmente como 

o quociente entre o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos e o número de 

pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos (expressa habitualmente por 100 pessoas com 

15-64 anos. 

7 Segundo o INE (2011), é a relação entre a população idosa e a população em idade ativa, definida 

habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas 

com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos (expressa habitualmente por 100 pessoas com 15-64 

anos. 
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Tabela 5. 

Evolução demográfica portuguesa 1960-2016 

Anos 1960 1970 1981 1991 2001 2011 2012 2014 2015 2016 

População 8889392 8663252 9833014 9862540 10356117 10562178 10514844 10401062 10358076 10325452 

Taxa de 

natalidade 

./.. 

 

24,1 

 

20,9 

 

15,4 

 

11,8 

 

10,9 

 

9,2 

 

8,5 

 

7,9 

 

 

8,3 

 

8,4 

Taxa de 

mortalidade 

./.. 

 

10,7 

 

10,8 

 

9,7 

 

10,6 

 

10,2 

 

9,7 

 

10,2 

 

10,1 

 

10,5 

 

10,7 

Taxa de 

crescimento 

natural ./.. 

 

13,2 

 

9,58 

 

5,71 

 

0,13 

 

-0,06 

 

-0,06 

 

-0,17 

 

-0,22 

  

Índice 

sintético de 

fecundidade 

 

3,2 

 

3,0 

 

2,1 

 

1,6 

 

1,4 

 

1,35 

 

1,28 

 

1,23 

 

1,3 

 

1,36 

Esperança 

de vida à 

nascença 

H 60,7 

M 66,4 

H 64,2 

M 70,8 

H 69,3 

M 75,3 

H 70,3 

M 77,5 

H 73,5 

M 80,3 

H 76,47 

M 83,43 

H 79,8 

M 79,8 

H77,2 

M83 

H77,4 

M 83,2 

 

Esperança 

de vida aos 

65 anos 

H 13 

M 15,3 

H 12,1 

M 14,7 

H 13,3 

M 16,3 

H 14,1 

M 17,2 

H 16,92 

M 20,20 

H 16,92 

M 20,20 

H 16,94 

M 20,27 

H 17,23 

M 20,55 

H 17,4 

M 20,7 

 

Taxa de 

fecundidade 

./.. 

 

96,3 

 

81,5 

 

63,3 

 

46,6 

 

43,2 

 

38,6 

 

36,3 

 

34,3 

  

      Fonte: Pordata (2014, 2015, 2016); INE (2001, 2011, 2015a) 

 

Segundo as projeções, a população residente em Portugal tenderá a diminuir até 

ao ano de 2060. A diminuição será de 10,5 milhões em 2012 para 8,6 milhões de 

pessoas, em 2060. Também se esperam alterações da estrutura etária da 

população, resultando num forte envelhecimento demográfico, fruto do decréscimo 

da população jovem e do aumento da população idosa (INE, 2014a). 

Segundo a mesma fonte (INE, 2014b), entre 2012 e 2060 o índice de 

envelhecimento aumentará de 131 para 307 idosos por cada 100 jovens. Neste 

mesmo período, o índice de sustentabilidade potencial8 passará de 340 para 149 

pessoas em idade ativa por cada 100 idosos. Perante as projeções, a 

implementação de estratégias que contribuam para aumentar a robustez da 

                                                           
8 Segundo o INE (2011), é a relação entre a população em idade ativa e a população idosa, definida 

habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 

anos e o número de pessoas com 65 ou mais anos (expressa habitualmente por cada pessoa com 65 ou mais 

anos). 
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capacidade funcional das pessoas idosas é de grande pertinência sobretudo no 

que respeita à melhoria dos padrões de independência, autocuidado, saúde, 

participação e segurança pessoal que beneficiarão, em última instância, toda a 

população portuguesa (Costa et al., 2017).  

Além das questões demográficas este trabalho irá ainda refletir acerca das 

alterações ocorridas na estrutura e composição das famílias portuguesas. 

Tradicional e culturalmente têm sido, em Portugal, as famílias nucleares a apoiar 

os idosos na satisfação das suas necessidades mais elementares. Segundo Arca 

(2007) esta função social poderá estar comprometida devido ao processo de 

urbanização, à redução da extensão da família e da área habitacional, pelo 

surgimento de novos modelos familiares, pela baixa natalidade, pela entrada da 

mulher no mercado de trabalho e dado o aumento dos níveis educacionais na 

população portuguesa. 

 

Evolução da estrutura familiar e a suas transformações 

A família é uma instituição social ancestral, universal, de formação multivariada e 

culturalmente determinada. Tem tido a capacidade de a família reagir e adaptar-se 

a mudanças familiares e sociais que tem vindo a ser a base da sociedade e cultura 

humanas. A família é uma instituição que tem atravessado, com mais ou menos 

turbulência, épocas de profundas metamorfoses políticas, económicas e sociais 

(Leandro, 2006). Felippi e Itaqui (2015) deram conta que, desde o século XVI até à 

atualidade, o conceito de família tem sofrido importantes alterações, que incluem 

quer a sua configuração, quer a sua estrutura, quer ainda as funções e papéis 

atribuídos a cada um dos seus membros. É durante a Revolução Francesa que a 

família se apresenta enquanto estrutura de ‘família nuclear’, tornando-se numa 

organização mais exígua, que os avós deixam de incorporar.  

A evolução das estruturas familiares é essencial nas sociedades contemporâneas, 

levantando novos desafios à forma como se pensam as necessidades sociais e 

como se organizam as respostas públicas e privadas, com vista à promoção do 

bem-estar individual e coletivo dos elementos que as constituem (Nicola, 2011). 
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Em Portugal, a evolução da família assume uma relevância particular, quer pelo 

número das alterações ocorridas, quer pela rapidez das mesmas. Portugal é um 

país tipificado como familiarista, isto é, um conjunto de necessidades pessoais é 

garantido, em primeira linha, pelas redes familiares. Também se considera a família 

como o lugar apropriado para envelhecer. A atomização dos agregados domésticos 

pode assim colocar em causa a assistência e o cuidado pessoal dos idosos que 

deles necessitam (Arca, 2007; Nicola, 2011). Vasconcelos (2003) refere que a 

compreensão das modalidades da vida familiar, das dinâmicas sociais dos grupos 

familiares e das tendências estruturais dos modos de reprodução, assenta nas 

estruturas da coabitação doméstica, ou seja, na família. É ainda ele que afirma que 

o grupo ou agregado de coresidência é reconhecido a partir da sua estrutura 

doméstica, dos laços existentes entre os vários membros do agregado e ainda do 

número de núcleos familiares que constituem o grupo. Aboim (2003) por seu turno, 

define o agregado doméstico/família clássica9 como o grupo elementar de 

solidariedade quotidiana, assente na coresidência entre pessoas, implicando a 

partilha do mesmo teto, de recursos e mesmo de atividades que, na maioria dos 

casos, se apresenta em núcleos organizados em função de laços de parentesco.  

Em Portugal, nos últimos 50 anos, a dimensão média das famílias diminuiu de modo 

expressivo (INE, 2013). Os agregados domésticos são atualmente 

significativamente menores, passando a dimensão média da família de 3,8 

indivíduos em 1960, para 3,1, em 1991; para 2,8 em 2001, para 2,6 em 2011, e 

finalmente para 2,5 em 2015 (Aboim, 2003; Pordata, 2016, Rosa, 2015). 

No início dos anos 60 do século passado, cerca de 70% dos agregados domésticos 

eram constituídos por três ou mais pessoas, decaindo esta percentagem em 2011 

para 47%. A percentagem de agregados domésticos com mais de cinco pessoas 

diminui, representando 17% em 1960, 3,3% em 2001; e 2% do total dos agregados 

em 2011 (Aboim, 2003; Wall, Cunha & Ramos, 2014).  

                                                           
9 Segundo o INE (2011), é o conjunto de pessoas que residem no mesmo alojamento e que têm 

relações de parentesco (de direito ou de facto) entre si, podendo ocupar a totalidade ou parte do 

alojamento. Considera-se também família clássica qualquer pessoa independente que ocupa uma 

parte ou a totalidade de uma unidade de alojamento). 
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Wall e colaboradores (2014) e Aboim (2003) fazem referência ao aumento das 

pessoas que vivem sós, duplicando em cinquenta anos, e passando, no total dos 

agregados, de 11,5% em 1960 para 20,4% em 2011. Entre 1991 e 2001 este 

aumento terá ocorrido a um ritmo muito mais rápido do que no período entre a 

década de 1960 e o início da década de 1990. O aumento de agregados de pessoas 

sós na estrutura dos agregados domésticos foi, nesses 30 anos, menor que 0,9%, 

cifrando-se em 3,1% nos últimos anos. 

O incremento dos agregados de uma única pessoa marcou a década de 1990, 

significativamente na população jovem de ambos os géneros e na faixa etária dos 

20 aos 29 anos, com um aumento de 124%. entre 1991 e 2001. Também, no grupo 

dos idosos (maiores de 64 anos) a variação foi de 35% entre 1991 e 2001. O 

percentual de idosos (dos 65 aos 74 anos) a viver sós foi, respetivamente, de 18,2% 

em 1991 e 19,7% em 2001 e, com idade de 75 e mais anos, de 23,2% em 1991 e 

de 25,7% em 2001 (Wall et al., 2014; Aboim, 2003). 

Com base nos dados da Pordata (2015, 2016), o número de pessoas a viverem sós 

não tem deixado de aumentar. Em 2014 e 2016, foram reportados, respetivamente, 

52,1% e 54% de idosos nesta situação. Esta evolução pode ser o reflexo não só do 

progressivo envelhecimento da população portuguesa, mas também dos novos 

quadros de individualização presentes na organização da vida familiar entre as 

faixas etárias mais jovens. Além da questão da individualização, regista-se o 

decréscimo da família nuclear e dos agregados complexos10, concorrendo a 

diminuição destes últimos para a perda do peso das famílias numerosas11, com 

uma diminuição marcante entre 1991 e 2011 (Aboim, 2003; Wall et al., 2014). 

Nunes (2014) e Rosa (2015) afirmam que apesar de se registar um aumento da 

população adulta a viver só, também o envelhecimento demográfico conjugado ao 

prolongamento do tempo de vida, têm concorrido para o alargamento dos 

agregados unipessoais. Estes equivalem aproximadamente a um quinto do total 

                                                           
10 Segundo Vasconcelos (2003), são agregados que não se pautam pela existência de núcleos 

familiares simples, comportam ainda, para além do núcleo, outras pessoas ou mesmo outros 

núcleos). 

11 Segundo a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas (1999), entende-se por famílias 

numerosas, famílias com cinco ou mais elementos. 
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dos agregados domésticos, em mais de metade dos casos, em pessoas com 65 e 

mais anos. 

Rosa (2015) diz que no conjunto de países da UE, Portugal apresenta uma 

percentagem de agregados unipessoais em pessoas de 65 e mais anos, mais 

elevada que a média da UE. Guerreiro e Caetano (2014) referem que em 2011, 

46,9% das pessoas a viverem sós tinham 65 e mais anos de idade, tendo-se 

registado uma acentuada diferença entre mulheres (36,1%) e homens (10,8%). 

Esta tendência reforça-se quanto mais elevada a idade, com um padrão evidente 

de feminização. O perfil de pessoas com 65 e mais anos de idade que vivem sós 

apresentam um padrão demográfico de viuvez, baixos níveis de escolaridade, em 

situação de reforma e maioritariamente do género feminino (Guerreiro & Caetano, 

2014). 

Nunes (2014) refere que as taxas de natalidade baixas, a estabilização das taxas 

de mortalidade e o crescimento da esperança média de vida, têm ainda contribuído 

para o aumento do número de idosos a viver sozinhos. Entre 2001 e 2011, as 

famílias unipessoais de pessoas com 65 ou mais anos aumentou 

proporcionalmente, em todas as regiões do país, embora com prevalência no 

interior do país (Nunes, 2014). Todavia, verificam-se dois padrões de incidência, a 

saber, por um lado nas zonas rurais do interior centro e norte do país, decorrente 

do despovoamento e do processo de urbanização e por outro, no centro das 

grandes cidades, em resultado da suburbanização destes territórios (Rosa, 2015).  

Os agregados familiares complexos têm vindo a perder gradualmente peso na 

estrutura social. Este declínio resulta não só do aumento geral do número de 

agregados domésticos, em particular dos constituídos por pessoas sós e dos 

agregados domésticos de famílias simples, mas da real diminuição do número 

absoluto de agregados domésticos complexos. Esta tendência já se vem a 

desenhar desde 1960, contudo, o seu ritmo acentuou-se na década de 1990. Esta 

diminuição parece resultar das profundas alterações sociais ocorridas na sociedade 

portuguesa, entre elas a melhoria das condições de vida, os movimentos globais 

de urbanização, a autonomização e a individualização. São os agregados 
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domésticos alargados12 os que mais perdem peso na sociedade quando 

comparados aos múltiplos (Vasconcelos, 2003). 

Vasconcelos (2003), ao analisar o perfil familiar da complexidade doméstica, 

reporta que em 1991 e 2001 são os casais com filhos, o tipo de núcleo familiar mais 

comum na sociedade portuguesa. O aumento da monoparentalidade poderá 

associar-se a novas formas de coabitação doméstica que inclui, entre outras 

soluções, apenas a de um jovem progenitor e filhos. Por sua vez, a complexidade 

por alargamento indica, possivelmente, que se está perante novas formas de 

acolhimento de idosos sós. Assim, a complexidade doméstica está associada ao 

acolhimento de núcleos familiares monoparentais e não tanto ao acolhimento de 

pais idosos. Por sua vez, nos agregados domésticos alargados, verifica-se a 

presença da população com 65 ou mais anos, sugerindo-se apoio residencial 

coabitante a idosos (Vasconcelos, 2003). 

Aboim (2014) refere que em 2011 as famílias eram ainda menores que em 2001, 

ocorrendo um aumento das famílias monoparentais e de pessoas a viverem sós, 

mais 4,1% do que em 2001. A mesma tendência verificou-se nos agregados em 

conjugalidade, em particular com filhos, apresentando com menos 5,9% do que em 

2001. Esta tendência também afetou os agregados das famílias complexas, apesar 

de ter diminuído somente 1,7% face a 2001. 

Quanto ao crescimento do número de pessoas sós, Guerreiro e Caetano (2014) 

referem que em 2011 Portugal registou que 8,2% do total da população residente 

se encontrava em mono-residência. Desde 1960 assiste-se a um aumento 

percentual de pessoas em famílias unipessoais no conjunto dos agregados 

domésticos, contudo é a partir de 1991 que esse crescimento é mais visível, 

passando de 13,8% para 21,4%. Portugal é um dos países com valores mais baixos 

de pessoas a viverem sós, representando 7,2% da população em 2011, sendo este 

um percentual inferior à média europeia (Guerreiro & Caetano, 2014).  

Uma vertente importante do envelhecimento está, pois, associada à evolução da 

família. A família assumia no passado um papel relevante no fornecer um conjunto 

                                                           
12 Segundo Saraceno (1997) são compostos, não só pelos membros da família, simples, mas 

também por parentes ascendentes, descendentes ou colaterais). 
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de serviços para satisfazer as necessidades dos seus membros (Carneiro, Chau, 

Soares, Fialho & Sacadura, 2012). Estes autores afirmam que esta evolução é um 

dos fatores determinantes nas sociedades contemporâneas, colocando novos 

desafios no que concerne a necessidades sociais e à organização das respostas 

públicas e privadas no contexto do envelhecimento. Na sociedade pré-moderna os 

filhos adultos cuidavam dos seus pais idosos, constituindo-se como um sistema de 

ajuda intergeracional. A mudança de uma economia rural para uma economia pós-

industrial, caracterizada pela urbanização, pela nuclearização da família, pela 

mobilidade geográfica e pela erosão das tradicionais regras de prestação de 

cuidados familiares e reciprocidade, quebrou esta organização ancestral, atingindo-

se atualmente situações em que os filhos não têm nem tempo, condições ou 

mesmo vontade para estar com os seus pais. 

Pimentel e Albuquerque (2010) referem a importância de compreender até que 

ponto as redes primárias possuem recursos/possibilidades para garantir o bem-

estar aos seus elementos, se têm espaço para assumirem mais obrigações e se é 

tolerável impor-lhe novas readaptações. Referem ainda que a capacidade de 

encontrar respostas para as necessidades dos idosos no seio da rede de relações 

é cada vez mais reduzida. Esta crescente incapacidade decorre de um conjunto de 

fatores, entre eles, a fragmentação familiar, a diminuição do tempo disponível para 

a prestação de cuidados, o aumento da taxa de participação das mulheres 

portuguesas no mercado de trabalho e a sua recusa em restringir a sua esfera de 

ação e de realização às atividades domésticas. Todos estes fatores acarretam a 

falta de disponibilidade para assegurar os cuidados aos familiares mais 

dependentes, entre os quais os idosos se incluem (Carneiro, et al., 2012; Pimentel 

& Albuquerque, 2010). 

O Conselho Económico e Social (2013) declarou que se deve olhar para a pessoa 

idosa numa perspetiva dual da realidade: por um lado os idosos ativos e 

independentes, por outro, os idosos dependentes, com evidentes e progressivas 

vulnerabilidades. A situação da dependência vai-se deteriorando e colocando 

problemas específicos que impõem esse olhar duplo acerca dos idosos. A mesma 

fonte afirma que nos últimos 30 anos tem-se assistido a uma mudança no perfil das 

doenças em Portugal, atingindo as demências 2% da população com 65 ou mais 
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anos, 30% da população com 80 ou mais anos e ainda, 45% da população com 90 

ou mais anos. A DGS (2015) refere que as doenças crónicas são responsáveis por 

88% dos anos vividos com incapacidade, com destaque para as perturbações 

músculo-esqueléticas (31%), seguindo-se as doenças mentais e do 

comportamento (21%). 

Em 2013 os resultados do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (ICVR) 

revelaram que no grupo etário dos 65 aos 74 anos, 65% referiu ter alguma doença 

crónica ou problema de saúde prolongado, sendo que a percentagem foi mais 

elevada nas mulheres (66%) do que nos homens (62%). No que se refere à 

limitação na realização de atividades devido a problemas de saúde, cerca de 44% 

das pessoas no grupo etário dos 65 aos 74 anos manifestou restrições à sua 

atividade (16% apresentaram manifestações severas, existindo um predomínio no 

género feminino). Segundo o Eurostat (2016), em Portugal as mulheres vivem mais 

tempo que os homens, mas em pior estado de saúde. O ICVR também deu conta 

que no grupo etário dos 75 ou mais anos, 75% referiu ter alguma doença crónica 

ou problemas de saúde prolongados, com ocorrência mais elevada nas mulheres 

(77%) do que nos homens (71%). Relativamente à limitação de atividades 

decorrente de problemas de saúde, 59% mencionou alguma limitação e 28% 

relatou ter restrições severas à sua atividade (DGS, 2015). Segundo a mesma fonte 

(2015), o contributo para as limitações nas atividades é, naturalmente, a elevada 

prevalência relatada de doenças crónicas.  

Face à panorâmica do aumento do tempo de vida com elevados níveis de 

dependência as permutas familiares tendem a modificar o seu sentido. O modo 

como se prestam cuidados é tão diversificado como as dinâmicas e estruturas 

familiares da sociedade atual (Pimentel, 2015). De acordo com a autora, o tipo de 

cuidados tem-se alterado, sendo mais exigentes e desgastantes que outrora. O 

aumento da longevidade, aliado a prolongados períodos de dependência sem 

perspetiva de reabilitação e a exigência de atenção e dedicação permanente, 

originam novos problemas aos familiares cuidadores. Nestas circunstâncias, muitos 

deles sentem não estar preparados, sentindo-se obrigados a recorrer a instituições 

de apoio social ou de saúde, para darem resposta eficaz às necessidades destes 

familiares, afetados muitas vezes por doenças crónico-degenerativas. 



INTRODUÇÃO 

 
21 

 

A propósito da construção das redes de apoio informal, Pimentel e Albuquerque 

(2010) concluem que a montante é comum verificar-se alguns constrangimentos 

nas famílias cuidadoras, quer após a constituição das redes de cuidados, quer no 

itinerário do seu funcionamento. Essas dificuldades podem inclusivamente 

inviabilizar a constituição da rede devido a dificuldades de antecipação ou de 

reconhecimento de falta de capacidade para o assumir responsabilidades de 

prestação de cuidados ou ainda, pela dificuldade de organização pessoal que tais 

cuidados acarretam. Para as autoras são obstáculos à constituição da rede de 

apoio informal as transformações dos papéis assumidos pelas mulheres nas 

sociedades contemporâneas e as suas expectativas de participação laboral, social 

e política; a inserção dos familiares adultos no mercado de trabalho, obstaculizando 

a continuação dos cuidados, dado que à maioria dos agregados familiares não é 

possível viver com apenas um salário, a mobilidade geográfica que concorre para 

o afastamento físico e o isolamento dos idosos relativamente às redes de apoio; a 

valorização da privacidade e da intimidade dos núcleos familiares; a disponibilidade 

decorrente dos constrangimentos materiais, a falta de espaço nas habitações, as 

dificuldades económicas que poderão determinar a dedicação da rede familiar na 

assistência ao idoso; os conflitos familiares ou o distanciamento afetivo, a ausência 

de competência para cuidar, os constrangimentos do processo subjacente à 

constituição das redes de apoio (por exemplo, se a rede de solidariedade do idoso 

é composta por vários elementos) e a insuficiência de apoios formais. 

São José, Wall e Correia (2002) concluíram que atualmente existem mais idosos 

com probabilidade de dependência. Por sua vez, dada a realidade política, social e 

económica das famílias, existem hoje menos agregados com disponibilidade para 

prestar cuidados aos seus idosos. As dificuldades que as famílias enfrentam na 

conciliação da vida familiar com o trabalho concorre, seguramente, para a 

institucionalização como solução para a prestação de cuidados aos idosos. 

No que se refere às políticas sociais, Gil (2009) refere alguns países europeus que 

têm desenvolvido um conjunto de políticas de apoio às famílias que visam a 

melhoria das condições de trabalho e de gestão do tempo, em ordem a uma melhor 

articulação entre a vida profissional e familiar. O autor refere ainda que, na 

atualidade, a conciliação assume grande importância ao englobar outro tipo de 
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dependentes, destacando-se os ascendentes com deficiência ou doença crónica. 

Todavia as políticas de conciliação têm enfatizado a etapa da infância e não a da 

velhice. 

São José e colaboradores (2002) referem que os cuidadores de familiares idosos 

não têm os mesmos direitos, em termos de benefícios, que os cuidadores de 

familiares em linha descendente. Os autores referem ainda que a legislação permite 

aos cuidadores o direito de faltar ao trabalho, até 30 dias por ano para prestar 

assistência a filhos doentes menores de 10 anos ou a filhos com deficiência de 

qualquer idade e, apenas até 15 dias por ano para assistência a cônjuges, filhos 

com mais de 10 anos ou a familiares em linha ascendente. Por sua vez, apenas as 

faltas para assistência a filhos menores ou deficientes de qualquer idade são pagas 

pela Segurança Social no valor de 65% da remuneração. As faltas para assistência 

a cônjuges, a familiares ascendentes ou a filhos com mais de 10 anos não são 

pagas. Só os trabalhadores com descendentes a cargo (filhos com menos de 12 

anos ou filhos com deficiência de qualquer idade) têm o direito de solicitar um 

horário de trabalho em regime de tempo parcial ou em regime de jornada contínua. 

Quanto aos subsídios para idosos ou adultos que dependem de cuidados 

permanentes de terceiros mantem-se modestos, sendo o complemento por 

dependência atribuído em função do grau de dependência do idoso. Em 2000 

correspondia a 90% do valor da pensão social de invalidez e velhice do regime não 

contributivo. 

Quanto a medidas de proteção social, Gil (2009) chama a atenção para os 

desequilíbrios para com os cuidadores de descendentes e de ascendentes. No que 

diz respeito à harmonização entre vida familiar e profissional para apoiar adultos ou 

idosos, Portugal tem privilegiado o acesso a equipamentos sociais, tendo-se dado 

pouca importância à solução da conciliação da profissão com a vida familiar. Os 

benefícios fiscais de apoio às famílias que institucionalizam os seus ascendentes 

em ERPI, conduzem a situações de descriminação negativa para com as famílias 

que optam pelos cuidados em contexto familiar (Gil, 2009). A este propósito, Jacob 

(2012) refere: 

as nossas políticas sociais de apoio ao idoso olvidam-se totalmente da 
família. A ausência quase total de ajudas eficazes destinadas às pessoas 
que cuidam dos familiares encontram-se no centro dos problemas relativos 
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às famílias dos idosos e é a principal razão pela qual as famílias muitas 
vezes são obrigadas a recorrer às instituições de apoio aos idosos. (p.131) 

Gil (2009) dá como exemplo as medidas de apoio à dependência existentes em 

Espanha, suportando a ideia que nesse país existem, de facto, condições para a 

proteção da dependência, que incluem medidas como subtrações fiscais a 

familiares com obrigações com pessoas dependentes, medidas que favorecem a 

conciliação entre vida familiar e profissional; a redução do horário de trabalho; o 

direito a licença sem vencimento até um ano; a existência de prestações 

económicas compreendendo serviços, cuidados familiares e assistência pessoal e 

ainda, a gratuitidade de fraldas e medicamentos. 

 

Institucionalização em Equipamentos Residenciais para Pessoas Idosas 

O envelhecimento caracteriza-se pela perda progressiva de capacidades na 

execução de atividades funcionais de vida diária, em associação a condições 

socioeconómicas adversas (Barbosa, Almeida, Barbosa & Rossio-Barbosa, 2014; 

Ferreira, Maciel, Costa, Silva & Moreira, 2012). 

O envelhecimento associa-se mais à redução da funcionalidade do que 

propriamente com a idade cronológica. O sentimento de velhice acontece 

normalmente quando o idoso se confronta com o declínio das suas capacidades, 

sobretudo em atividades que valorizavam e nas quais eram autónomas (Fonseca, 

2014). Faria e Macedo (2015) referem que o envelhecimento, enquanto processo, 

integra mudança e continuidade e que os acontecimentos de vida são centrais em 

todo este processo.  

A institucionalização em ERPI pode apresentar-se como um acontecimento de vida 

de difícil adaptação. Faria e Macedo (2015) referem que a institucionalização pode 

constituir-se numa transição de vida e que, por isso mesmo, apresenta forte impacto 

no funcionamento pessoal. A este propósito, Monteiro e colaboradoes (2015) dão 

conta que a institucionalização em ERPI terá maior probabilidade de sucesso, 

quanto mais respeitados forem os direitos humanos da pessoa idosa (direito à 

escolha, à privacidade, à integração, à participação ativa nas singularidades da sua 
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vida), contribuindo, deste modo para ganhos significativos na qualidade dos 

cuidados prestados e na qualidade de vida da pessoa idosa. 

Como já anteriormente abordado nesta tese, as mudanças na estrutura familiar 

associadas à separação, à viuvez, à diminuição dos elementos do agregado familiar, 

à redução da taxa de fecundidade, à entrada da mulher no mercado de trabalho, ao 

baixo rendimento familiar, à migração dos jovens para os centros urbanos (litoral e 

estrangeiro), às dificuldades de entendimento entre os membros da família, às 

morbilidades e comorbilidades que comprometem a autonomia e a independência 

do idoso impedem, cada vez mais, que se encontre na família a resposta à 

necessidade de prestação de cuidados e deste modo, a institucionalização passa a 

ser a resposta mais frequente às necessidade da família e do idoso (Lima et al., 

2013; Perlini, Leite & Furini, 2007; Silva & Figueiredo, 2012).  

A investigação tem demonstrado que entre as principais razões que desencadeiam 

a institucionalização dos idosos se destacam:  a dependência, a perda de autonomia, 

o agravamento do estado de saúde, a ineficácia da rede de interação, a 

conflitualidade nas relações familiares, a divergência de interesses, a morte do 

cônjuge, o isolamento e a solidão, as dificuldades financeiras, a degradação da 

habitação ou ainda, a incompatibilidade das características arquitetónicas da 

habitação com as perdas funcionais e de mobilidade (Faria & Macedo, 2015; 

Pimentel, 2005; Sousa, Figueiredo & Cerqueira, 2004). 

Pereira (2012) dá conta que a institucionalização ocorre em substituição à rede 

informal de apoio, dada a inexistência de suporte por parte da rede formal e ainda 

em situação onde o idoso requer cuidados gerontológicos. Em consequência 

observa-se uma maior procura de ERPI. A institucionalização é, de acordo com 

Cardão (2009), percebida como um processo duplo, ou seja, como um recurso a 

serviços sociais de internamento onde o idoso recebe assistência e ainda, como 

vivência de perdas, traduzindo o modo como o idoso sente e vive o ambiente 

institucional. Se perspetivarmos a família como fonte básica de cuidados, o optar 

pela institucionalização, a tomada da decisão reveste-se, em princípio, de uma 

intenção que visa proporcionar melhores condições de vida, de cuidado e de conforto 

e de cuidados, prestados, mais adequados e especializados do que os que podem 

ser disponibilizados pela família.  
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No seu estudo Perlini e colaboradores (2007), verificaram que os familiares 

percecionam que os ERPI poderão disponibilizar, além de estrutura física adequada, 

cuidados prestados por profissionais, satisfação das necessidades básicas e 

possibilidade de convívio social. No que se refere à qualificação dos profissionais, é 

expectável para a família que estes apresentem competências técnicas, 

conhecimentos e vocação para trabalhar com esta população. Também é esperado 

que o convívio social permita ao idoso manter ou aumentar a sua autoestima e ainda 

que seja fator de minimização da solidão (Perlini et al., 2007). 

Faria e Macedo (2015) referem que o ERPI se organiza para assegurar a guarda de 

pessoas em situação de dependência ou limitação e que, dada essa filosofia, induz 

à perda de autonomia, à rotura com as rotinas de vida prévia e com muitos laços 

afetivos significativos para o idoso. 

Com a maior participação da mulher na vida social e profissional, a disponibilidade 

de prestar cuidados aos idosos no seio familiar ficou ainda mais comprometida, 

sendo um fator para o aumento do recurso às redes formais de apoio, 

nomeadamente aos ERPI (Vicente et al., 2005). 

Duarte e Paúl (2006-2007) defendem que a institucionalização de idosos em ERPI 

não é a opção mais benéfica, mas poderá ser uma opção necessária em muitos 

casos. Refere-se que a institucionalização é a terceira resposta social mais solicitada 

entre os vários equipamentos sociais disponíveis que são reconhecidos pela 

segurança social. O cuidado ao idoso em ERPI tem vindo paulatinamente a tornar-

se numa tradição dentro da realidade portuguesa. Este tipo de equipamento social 

vai assim responder à falta que a família tem no assegurar das necessidades dos 

idosos, seja pela escassez de condições socioeconómicas, seja por exigências e 

incompatibilidades das sociedades atuais no que se refere à organização laboral e 

da família (políticas amigas da família), quer ainda pela falta de políticas públicas de 

apoio aos idosos e seus familiares, necessidades que se providas poderiam retardar 

ou mesmo evitar a institucionalização (Fragoso, 2008). 

A nível Europeu, a tendência para o recurso aos ERPI apresenta diferenças entre o 

Norte e o Sul da Europa, Duarte e Pául (2006- 2007) referem que:  
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…os estados membros a Norte da Europa, como Bélgica, Dinamarca, 
França, Luxemburgo, Holanda e Reino Unido, continuam a estar mais 
desenvolvidos em termos de resposta social do tipo Lar do que em relação 
aos cuidados comunitários. Por outro lado, a institucionalização é 
considerada um tipo de resposta escassa, nos países a Sul da Europa, como 
Grécia, Itália, Espanha e Portugal, isto porque, são países que ainda 
envolvem bastante a família na prestação de cuidados aos mais velhos. 
(p.18) 

Com o crescimento da população idosa, na maioria das vezes dependente de 

cuidados especiais, as instituições destinadas a prestar-lhes assistência tornam-se 

cada vez mais necessárias. Segundo Pimentel (2005):  

até ao século XIX, (…) eram poucos os que atingiam a idade avançada e, 
como tal a velhice não se tornava um problema social digno de reflexão (…) 
O apoio de que os idosos necessitavam, era garantido pela solidariedade 
familiar ou pela caridade de alguns particulares ou instituições religiosas. Na 
pior das hipóteses, os idosos eram votados ao abandono, morrendo na 
miséria. (p. 64) 

De acordo com a autora, é a partir dos meados do século XIX que o problema da 

velhice começa a ser objeto de discursos, donde resulta o aparecimento das 

primeiras instituições (asilos) para atender às necessidades específicas das pessoas 

consideradas “velhas”. Surgem então os primeiros esquemas de proteção social em 

diferentes países da Europa, mas apenas após a II Guerra Mundial verifica-se a 

generalização dos seguros obrigatórios e dos sistemas de segurança social. O 

Estado assume um papel cada vez mais ativo neste domínio, criando ou apoiando a 

criação de todo o tipo de serviços e equipamentos para a população carenciada em 

geral e em particular para os idosos. 

Historicamente conhecidos como asilos, as instituições destinadas a idosos 

desprotegidos, numa sociedade atual marcada pelo envelhecimento, passam a ter 

uma nova missão, a prestação de cuidados a idosos necessitados de assistência 

multiprofissional, decorrente das perdas funcionais que tornaram problemática a vida 

do idoso a sós ou com a família. A diminuição do apoio familiar associa-se a uma 

maior mobilidade das famílias e à diminuição do agregado familiar, pelo que estas 

instituições devem fazer parte da rede de atendimento integral institucional (Pereira, 

Brito, Pertence, Cavalcante & Guerra, 2005; Tier, Fontana & Soares, 2004). Casadei, 

Silva e Justo (2011) referem que os asilos continuam a ter presença relevante no 

panorama social português e, embora se verifiquem avanços e conquistas 

relativamente à longevidade e qualidade de vida da população em geral, a falta de 
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proteção à velhice está longe de deixar de ser um problema. Durante o período do 

Estado Novo, o amparo aos idosos em situação de necessidade recaía sobretudo 

na ‘caridade’ dos mais abastados, sendo que os asilos separavam da população 

geral pessoas consideradas, de algum modo, ameaças sociais. Estas 

particularidades sociais ainda estão presentes em muitas instituições asilares, 

apresentando-se muitas delas com uma forte visão caritativa e exibindo práticas que 

incentivam o isolamento, a dependência e o aniquilar do indivíduo, numa imagem de 

utente-indigente. 

Etimologicamente a palavra asilo tem raízes no grego Àylos e no latino Asylu, ou 

seja, casa de assistência social onde são recebidas, para sustento ou para 

educação, pessoas pobres e desabrigadas, como mendigos, crianças abandonadas, 

órfãos e velhos. Propaga-se assim a ideia da ‘guarda de’, de abrigo e proteção a 

quem se encontra a viver em estado de vulnerabilidade ou de desproteção resultante 

de problemas sociais, políticos ou de uma condição de dependência física e/ou 

mental que exige cuidados especiais (Pimentel, 2005). 

Lima e colaboradores (2013) salientam a importância da valorização das mudanças 

do perfil etário da população já que ao crescente número de idosos na população 

geral, se acrescenta o aumento da longevidade. Deste modo, compreende-se que 

os ERPI ofereçam assistência no domínio da saúde, embora não devem deixar de 

exercer o seu papel social de sempre, ou seja oferecer algo mais que um refúgio: 

“… à medida que os idosos adoecem e fragilizam-se durante a institucionalização. 

(…), as instituições vêm assumindo a dupla função: social e de saúde” (Aires, Paz & 

Perosa, 2006, p.81). Aires e colaboradores (2006) defendem ainda que os cuidados 

de saúde devem ter como matriz uma visão holística, devendo por isso estimular o 

autocuidado, a autodeterminação, a independência, a minimização de sequelas 

decorrentes de situações patológicas, o desenvolvimento de ações educativas de 

autocuidado e de promoção da saúde aos idosos. Mais ainda, devem promover a 

formação permanente dos profissionais não qualificados que diretamente prestam 

cuidados e contactam com os idosos, no intuito da melhoria dos cuidados prestados 

e por essa via, aumentarem a qualidade de vida da população idosa. 

Pode afirmar-se que o aumento expressivo do número de idosos acarreta 

consequências no domínio social e não menos importância, no domínio da saúde. 
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No estudo realizado por Mello, Piccinini, Rosa, Rosa e Garcês (2008) conclui-se que 

os cuidadores de idosos institucionalizados não possuem, em grande maioria, 

formação técnico-científica adequada a responder às necessidades dos seus 

utentes, nomeadamente: “... as concepções dos cuidadores em relação ao 

envelhecimento são constituídas, principalmente, por ideias de dependência dos 

idosos, sendo que o cuidado é descrito através da experiência de vida que cada 

cuidador ganha, e não como um trabalho profissional” (p.270). Mais ainda, Katz em 

1996, estudou 1,3 milhões de idosos que viviam em ERPI, verificando que entre 

40,3% a 91% apresentavam algum tipo de dificuldade na realização de AVD (citado 

em Mello et al., 2008). Contudo, refere o mesmo estudo que, contrariamente à sua 

função assistencial e de abrigo, atualmente os ERPI disponibilizam acesso e 

atendimento oferecido por profissionais de saúde capacitados. Perante esta 

realidade objetiva parece-nos que os ERPI devem ter nos seus quadros maior 

número de técnicos qualificados no âmbito da saúde (equipas multidisciplinares), 

respondendo deste modo às necessidades de saúde e apoio social dos idosos a que 

eles recorrem. Mesmo assim, Mello e colaboradores (2008) dão conta que os idosos 

institucionalizados recebem cuidados de profissionais que não detêm qualificações 

suficientes e adequadas às necessidades dos idosos que ‘cuidam’. A garantia de um 

envelhecimento ativo e de qualidade nos ERPI, requere uma adequada preparação 

e especialização dos recursos humanos, em particular dos cuidadores formais 

(Monteiro et al., 2015), remetendo para a formação de cuidadores com 

conhecimentos específicos e adequados à área da gerontologia e geriatria, podendo 

deste modo, ser veículos para mudar consciências, deixar de lado preconceitos e 

alterar as representações de que todos os idosos institucionalizados são 

necessariamente dependentes (Sampaio, Rodrigues, Pereira, Rodrigues & Dias, 

2011).  

Atualmente os ERPI surgem como instituições cuja finalidade é o 

atendimento/acompanhamento total a idosos, com dependência ou não, sem 

situações de prejuízo das relações familiares ou domiciliárias relativamente à sua 

estadia fora do seu contexto étnico-cultural (Pimentel, 2005). Conformes a esta ideia, 

Vicente e colaboradores (2005) afirmam que o idoso institucionalizado, desinserido 

do seu meio natural de vida, exige da parte dos responsáveis e cuidadores um maior 

empenho e maiores competências, para que as necessidades física, psíquica, 
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intelectual, espiritual, emocional, cultural e social possam ser providas no utente, 

sem limitações aos seus direitos fundamentais, à sua identidade e à sua autonomia. 

Guedes (2012) alerta de que os ERPI existem para dar resposta a necessidades 

sociais e humanas, mas que na realidade a experiência da velhice é problematizada 

de acordo com um modelo onde o idoso é retratado como invariavelmente incapaz 

e fisicamente dependente, dando oportunidade a que os responsáveis pelos 

cuidados ignorem a individualidade, capacidades e potencialidades de cada idoso. 

Por outro lado, alguns dos efeitos da regulamentação vigente nos ERPI podem 

impedir o idoso de organizar as atividades habituais de vida com base no seu livre 

arbítrio, limitando-o assim em relação à sua autonomia e práticas. Muitos idosos 

percecionam os ERPI como ‘prisões’, principalmente pela perda de independência 

e de autonomia que lhes é proporcionada, referindo por vezes que a 

institucionalização lhes oferece um padrão de rutura negativa com a vida anterior à 

institucionalização e com a sua história de vida. Em contrapartida é-lhes oferecida 

uma situação de confinamento que os afasta de convívio social e familiar (ibidem). 

A este propósito Cardão (2009) afirmou: 

(…) a dependência de como é organizado o seu tempo e o seu espaço de 
vida acaba por deixar-lhe pouca ou nenhuma motivação para planear por si 
próprio como as suas horas diárias podem ser vividas. Esta perda de 
autonomia própria impele a pessoa a recapitular as vivências do passado, 
feitas de histórias que se repetem, porque não há nada de novo a contar. 
(p.13) 

A autora refere que a institucionalização apresenta um ambiente coletivo de regras 

que não consideram a individualidade e a história de vida do idoso, funcionando 

numa lógica geral e abstrata, onde a vida se apresenta monótona, num espaço e 

num tempo organizados estaticamente pela instituição, onde as regras e os horários 

são idênticos, sem participação na sua determinação de quem deles ‘usufrui’. Entre 

várias regras, pode observar-se com frequência a restrição de frequência a certas 

áreas na instituição, como por exemplo não poder estar no quarto fora das horas de 

sono, onde também não é possível, na maioria das vezes, receber visitas de 

familiares ou amigos, a não ser que o idoso esteja acamado. A estas regras associa-

se a perda do direito à privacidade, já que todos os espaços são compartilhados com 

outros que não se conhece e com os quais, excecionalmente, se estabelecem laços 

sociais, íntimos e/ou profundos. Por isso mesmo ocorrem muitas situações de 
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desadaptação, desencadeando sentimentos de sofrimento e de tristeza que 

conduzem ao isolamento, que por sua vez reconduzem o idoso institucionalizado à 

situação de ausência de convívio social e de apoio de pares que, inicialmente, os 

levaram a optar justamente pela opção da institucionalização.  

A institucionalização pode assim ser um fator de risco para sentimentos de 

abandono, baixa autoestima e de privação da autonomia. Neste sentido os 

profissionais de saúde têm um papel determinante no minorar dos sentimentos de 

abandono, de tristeza, de solidão e de privação da liberdade que os utentes podem 

apresentar, contribuindo para adaptações mais positivas e céleres à nova situação 

de vida (Martins, Borges, Silva, Erdmann & Pereira, 2011). 

A UE tem vindo a apresentar indícios de apreensão acerca da questão da 

institucionalização de idosos, elaborado algumas diretivas que vão no sentido de 

proporcionar maior proteção dos direitos e condições de vida ao idoso, incentivar a 

construção de serviços complementares, envolver potenciais utentes no processo 

de tomada de decisão pela institucionalização e nos cuidados de que necessitam, 

no melhoramento da qualidade dos serviços prestados de acordo com um quadro 

de necessidades individuais e ainda, no fomentar do investimento na formação 

profissional dos cuidadores formais (Carvalho, 2009). Por outro lado, e dando força 

a estas diretrizes, Fuente Sanz, Bayona Marzo, Fernández de Santiago, Martinez 

León e Navas Cámara (2012) concluíram que a submissão obrigatória às normas de 

funcionamento da instituição do tipo ERPI, associada a fatores como o abandono da 

sua casa e a perda do ambiente social e a substituição pelos cuidadores na 

execução de tarefas que os idosos sentem ser capazes de executar, podem conduzir 

os utentes a percecionar o processo de integração e vivência institucionais como 

negativas, já que, paulatinamente, sentem que vão perdendo o controlo da sua vida. 

Corroborando estas afirmações estão as conclusões de Pavan, Meneghel e Junges 

(2008) no seu estudo com idosas institucionalizadas, onde verificaram que “sentir-

se útil e produtivo torna a institucionalização menos dolorosa (…) o tempo livre é em 

grande parte consumido na forma de lazer passivo, principalmente assistir à 

televisão” (p. 2189). 

Fonseca (2014) afirma, a propósito do sedentarismo, que as pessoas idosas passam 

cerca de 75% do dia, se acordadas, sentadas e quanto mais idade, maior tempo de 
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permanência sentadas. O prolongamento da posição sentada, é conhecido estar 

associada a situações de maior fragilidade de saúde física e mental. Permanecer 

sentado mais que três horas por dia pode reduzir a esperança de vida até dois anos, 

pelo que é inadiável combater o sedentarismo. É ainda Fonseca (2014) que refere a 

necessidade da prática regular de exercícios de estimulação psicomotora e a 

participação social, ou a existência de uma rede alargada de suporte social ao idoso, 

que conduzam a benefícios físicos, mentais, bem-estar e na preservação ou reforço 

da autoestima.  

Ao nível das diretrizes legais e de acordo com o Despacho Normativo nº 12/98, ERPI 

é o equipamento em que se desenvolvem atividades de apoio social a pessoas 

idosas através de alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, 

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

proporcionando animação social e a ocupação dos tempos livres dos idosos (Martin, 

Gonçalves, Silva, Paúl & Cabral, 2007). Contudo, os mesmos autores referem que 

os ERPI devem adequar os serviços que prestam às necessidades específicas dos 

utentes, visando a melhoria da qualidade de vida subjetiva e deixando de lado uma 

lógica de intervenção genérica que lhes está subjacente na maioria das vezes. Com 

Carvalho e Dias (2011), afirma-se que o Estado Providência se converte no 

responsável pelo bem-estar dos idosos desprotegidos e desenquadrados de uma 

estrutura familiar. Assim, decorrente deste princípio houve o delinear de um conjunto 

de políticas sociais e programas integrados para apoiar a população idosa 

recorrendo a instituições diversas em natureza, delas decorrendo o Programa de 

Apoio Integrado a Idosos (PAII), o Programa Idosos em Lar (PILAR) e o Programa 

de Apoio à Iniciativa Privada Social (PIPS).  

A política de cuidados na velhice está associada às alterações sociodemográficas, 

às transformações na estrutura e dinâmica familiar e à individualização das relações 

sociais (Carvalho, 2009). Atualmente, e com aumento do número de idosos, em 

particular das pessoas muito idosas, em associação com as alterações acima 

mencionadas, impõe-se a elaboração e a implementação de políticas de cuidados 

aos idosos direcionados a essas realidades, ampliando deste modo a diversidade 

das respostas sociais destinadas, dentro da população idosa, àquelas que mais 

fragilizadas se encontram.    
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Rocha e Ribeiro (2011) chamam a atenção para a necessidade dos idosos 

institucionalizados terem acesso a cuidados e acompanhamentos efetuados por 

profissionais de saúde qualificados em específico para o efeito. No seu estudo de 

2011 concluíram da necessidade de encontrar estratégias urgentes de promoção do 

bem-estar e saúde aos idosos institucionalizados. Por seu turno, Duarte e Paúl 

(2006-2007) verificaram que os ERPI apresentavam défices em termos de oferta de 

serviços de apoio à saúde, bem como no desenvolvimento de atividades recreativas 

e culturais. No que concerne a atividades sociais, Faria e Macedo (2015) afirmam 

que os contactos com o exterior e o controlo exercido sobre as vidas e o dia-a-dia 

do idoso dependem, quer das políticas organizacionais adotadas pelas instituições, 

quer de características subjetivas do idoso, nomeadamente ao nível da sua 

autonomia física e psicológica mas ainda, da intensidade dos vínculos relacionais 

com pessoas externas à instituição (familiares ou não). As instituições devem assim 

promover atividades e proporcionar ambientes facilitadores ao desenvolvimento de 

relações sociais, quer especificamente dirigidas aos pares etários, quer de cariz 

intergeracional, não pontualmente, mas ao longo de todo o ano (Fonseca, 2014).  

É por isso urgente alterar a cultura relativa aos cuidados institucionais prestados a 

idosos. Um dos exemplos encontra-se na implementação de regras e horários 

rígidos, mais orientados para a organização e para os profissionais da instituição 

que para as necessidades individuais dos idosos. O risco destas práticas é o da não 

satisfação das necessidades dos idosos, que conduzem inevitavelmente à 

dependência e à perda de autonomia e da capacidade de decisão (Ferrão, 2009). 

Tal é corroborado por Pavan e colaboradores (2008) ao afirmarem: “as instituições 

totais fundamentam-se no controlo e na hierarquia, o tratamento é uniformizado, a 

rotina é rígida por horários preestabelecidos e os idosos perdem o direito de 

expressar sua subjetividade e seus desejos” (p.2188). São ainda estes (Pavan et al., 

2008) que alertam para o facto de que a institucionalização, através de práticas de 

obediência ‘cega’ à instituição e falta de discussão de regras de funcionamento, são 

responsáveis, muitas vezes, pelo acelerar e/ou acentuar das perdas de 

funcionalidade dos idosos, conduzindo-os ao declínio físico e cognitivo. 

Os resultados do estudo de Duarte e Paúl (2006-2007) efetuado em equipamentos 

residências para idosos públicos e privados, reforçam os resultados do estudo 
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anteriormente referenciado, já que os resultados revelaram falta de promoção da 

independência e da expressão emocional, da autossuficiência, da autodeterminação 

e das noções de responsabilidade nos participantes no estudo. As autoras 

concluíram assim da necessidade de potenciação da participação do idoso 

institucionalizado no processo de envelhecimento, sendo o fomento das 

capacidades referenciadas críticas para ao bem-estar dos utentes em ERPI. Neste 

mesmo estudo verificou-se ainda a existência de baixos níveis de apoio aos idosos 

por parte dos funcionários, sendo esta uma das grandes lacunas identificadas pela 

investigação neste tipo de equipamentos. A descrição genérica que efetuaram 

(Duarte & Paúl, 2006-2007) destes equipamentos diz possuírem um número 

reduzido de funcionários em relação ao número de idosos institucionalizados, 

comprometendo, em consequência, a prestação de cuidados e a intervenção 

individualizada, que os autores referem deverem ser privilegiadas nestes ambientes. 

Por sua vez, a não estimulação do idoso a realizar tarefas práticas significativas para 

si próprio, nem a expressão de forma natural dos seus sentimentos e preocupações, 

aumenta também a dependência e consequentemente, a necessidade de maior 

número ainda de cuidadores institucionais. A mesma conclusão foi retirada por 

Cardão (2009), concluindo que os recursos humanos, nos locais estudados, eram 

escassos no apoio eficaz aos idosos, no vivenciarem positivamente e 

adaptativamente o conjunto de mudanças que a transição de vida para a instituição 

acarreta. Numa abordagem ainda mais ampla, Carvalho (2009) dá indicações que a 

concetualização das políticas de cuidados para as pessoas idosas deve integrar as 

dimensões sociais e da saúde. O social integra o psicológico, o psicossocial e o 

serviço social, com objetivos associados à satisfação das necessidades 

fundamentais tais como a higiene pessoal, mas que inclui na sua objetivação o 

processo de participação, de liberdade e de direito à integração social da pessoa na 

comunidade. Já a dimensão saúde tem correlatos nas áreas da enfermagem, da 

reabilitação e da medicina, numa abordagem que se objetiva nos cuidados de saúde 

preventivos, de tratamento, de reabilitação e paliativos. Este é um modelo que 

claramente permite integrar vários níveis de intervenção enquanto ações conjuntas 

e pró-ativas.  
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Casadei e colaboradores (2011) abordam a questão de um ponto de vista 

psicossocial, tendo em conta o desenraizamento dos utentes do local que habitaram 

até então: 

(…) as restrições de contacto externo que o institucionalizado enfrenta e as 
práticas de tutela representam uma grande rutura na vida do idoso, com a 
perda de alguns papéis desempenhados, e contribuem para o 
desenvolvimento de dois mundos culturais e sociais diferentes: aquele 
existente no interior da instituição e o de fora. (p.76) 

Esta perda de vínculo de que falam os autores (Casadei et al., 2011), que é fruto do 

processo de institucionalização, tem um correlato simbólico na falta de autonomia, 

de livre arbítrio e de controlo da propriedade pessoal. O processo de perda de 

controlo pessoal, dizem os autores, degrada-se logo a partir da entrada na 

instituição. A perspetiva aborda ainda a questão do sedentarismo ‘obrigatório’: “a 

ociosidade característica destas instituições contribui para a inatividade (…), a perda 

de autonomia e a retirada de controlo sobre seus objetos de uso pessoal e de 

pertences. Esta condição vivenciada pelos idosos é oposta à da vida laborativa 

anterior ao asilamento” (p.77). Por outro lado, as regras institucionais determinam, 

na grande maioria das vezes, um atendimento despersonalizado, já que geral e 

absoluto, que parece favorecer a perda progressiva da autonomia. Os horários são 

pré-determinados para cada atividade diária, apresentando-se uma rotina quotidiana 

dirigida pelo horário das refeições e pelo ócio denominado de ‘descanso’. Estas 

práticas traduzem-se nos utentes em sentimentos de abandono, de tristeza e de 

desespero por oposição a uma velhice saudável, positiva e integrada. O modelo 

chama a atenção para a preocupação em dar respostas às exigências institucionais 

em detrimento das necessidades individuais, ao impor-se a instituição ao idoso 

(Casadei et al., 2011). Silva e Figueiredo (2012) apresentam uma postura 

semelhante à de Casadei e colaboradores (2011) onde se sugere que, decorrente 

da padronização dos cuidados prestados disponibilizados em horários previamente 

estabelecidos e de normas e de rotinas prefixadas, que o funcionamento de muitos 

ERPI pode ser comparado a instalações de segregação de tipo geracional. Esta 

segregação resulta para o utente em perceções e sentimentos de isolamento, de 

perda e em inatividade física e mental, quer por questões de saúde, quer por falta 

de oportunidades da prática de exercício, resultando muitas vezes no aumento da 

dependência funcional.  
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Esta abordagem de assistência institucional aos idosos, genérica, pré-programada 

e de apresentação acrítica de regras, atividades e privação de direitos acarreta, 

quanto a nós, efeitos devastadores, quer em se falando da autonomia pessoal, da 

responsabilização individual pelas atividades de autocuidado, quer ainda na 

preparação e participação ativa nas tarefas quotidianas que, em última instância, 

podem associar-se quer a sentimentos de incapacidade, quer mesmo a 

incapacidades físicas. Cardão (2009) tem vindo afirmar que se o contexto 

institucional “privilegia as tarefas da rotina diária e a impessoalidade dos cuidados a 

desenvolver (…) tenderá a privar o residente de estimulação, de atenção emocional 

e de vínculos afetivos. Cuidados desenvolvidos de forma impessoal terão um efeito 

negativo na vivência da pessoa institucionalizada” (pp. 40-41). A autora conclui ainda 

que às perdas psicossociais provenientes da institucionalização se adiciona a falta 

de estímulo subjetivo e interpessoal observável na escassez de diálogo 

intersubjetivo e recíproco, patrocinados pelo estabelecimento institucional de 

vínculos. Contudo, qualquer que seja a qualidade do contexto institucional, a entrada 

na instituição, no ‘lar’, é sempre emocionalmente difícil para o idoso, já que em causa 

está o afastamento da situação anterior de vida, pautada pela segurança básica 

aportada pelo conhecimento de locais, familiares e pares de uma vida. Acresce ainda 

a angústia perante estranhos (pares e staff), transposta em medos do desconhecido, 

medo de maus tratos, medo da perda de liberdade e do controlo da vida pessoal e 

medo até da falta de respeito pela integridade física e psicológica. A este propósito, 

Pimentel (2005) sugere que o idoso interioriza e aceita, mais cedo ou mais tarde, as 

imposições funcionais da instituição, embora, de modo genérico, sem ser obtido um 

sentimento de pertença à instituição e ao grupo de pares. Dito de outro modo, o 

processo de adaptação negativo a uma nova realidade, reforça as perceções e as 

ideias pré-concebidas de desvalorização de si e ainda a estigmatização. O processo 

de estigmatização não é percebido de forma geral pelos funcionários da instituição, 

mas é indiretamente observável através do comportamento dos idosos. Atitudes de 

passividade, prostração e impotência, incapacidade, inutilidade e até desejo de 

morte são alguns dos seus correlatos. 

Em 2013, Silva e Piazzetta concluíram que os idosos institucionalizados patenteiam 

perfis de elevado nível de sedentarismo, perda de autonomia, poucos vínculos 

familiares e ausência de relações emocionais significativas além das proporcionadas 
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por laços familiares. Em consequência, há predomínio de limitações físicas e a 

presença de morbilidades e comorbilidades. Sugere-se ainda que o combate a este 

perfil está na organização do funcionamento dos próprios os ERPI, que devem 

apresentar-se como locais de estimulação à valorização pessoal e ao sentimento 

subjetivo de utilidade, adequando-os, ao nível da intervenção, às expectativas e à 

história de vida de cada um dos idosos. A este propósito Fragoso (2008), Gonçalves 

e colaboradores (2010), Rocha e Ribeiro (2011) e Silva e Piazzetta (2013), 

concordam que os idosos institucionalizados perdem a individualidade e baixam os 

níveis de autoestima em resultado da falta de estimulação e motivação de atividades 

direcionadas ao trabalho de adaptabilidade positiva e integridade do self que as 

instituições apresentam para com o idoso. Em consequência, observam-se prejuízos 

sociais, físicos, mentais e emocionais, que podem e originam muitas vezes 

instabilidade emocional, passividade, insatisfação nas relações interpessoais e 

comprometimentos na capacidade funcional. Rocha e Ribeiro (2011) dão conta de 

algumas das expressões desta falta de integração pessoal: “os idosos 

institucionalizados refletem as suas carências através de alterações, como por meio 

de depressão, sensação de abandono, regressão, falta de apetite, desmotivação 

para a vida, entre outros” (p. 153). No mesmo sentido, Osta Samanes, Garcia 

Tejedor e Muro (2012) concluem também que a institucionalização se caracteriza 

pelo isolamento social, pela baixa participação em atividades de lazer e pela 

estigmatização do idoso enquanto ‘velho’.  

Pavan e colaboradores (2008) vão ainda mais longe ao afirmarem: 

As instituições asilares lembram grandes alojamentos, raramente articulam 
propostas para incentivar a independência e autonomia dos usuários. Eles 
vivem na maioria das vezes, com possibilidades limitadas de vida social, 
afetiva e sexual. (p. 2188) 

Cardão (2009) dá ainda conta que a ausência de prazer associada à sexualidade é 

fomentada também através da falta de incentivo aos jogos de sedução que 

naturalmente vão existindo entre utentes, mas também na incompreensão de que o 

idoso tem, como qualquer ser humano, necessidades sexuais. Em resultado muitos 

utentes apresentam angústia de castração, que acentua a esterilidade de um corpo 

assexuado que sente ter perdido a capacidade de amar.  
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Carvalho (2009) afirma que a diversidade de respostas sociais existentes em 

Portugal na área da institucionalização de idosos se pode definir como: “prestam 

cuidados, satisfazendo as necessidades básicas das pessoas idosas que as 

utilizam, havendo, contudo, muito a fazer” (p. 13). Mais ainda, Brito e Ramos (2002) 

sugerem a institucionalização como a última opção a considerar, já que numa análise 

de custos benefícios há, inevitavelmente, um aumento do isolamento, da inatividade 

física e de julgamentos sociais destrutivos, principalmente associados e 

direcionados à família. A proposta de Davies, Ellis e Laker (2000) de minimização 

dos efeitos negativos da institucionalização de que temos vindo a falar, passa pelo 

estabelecimento de algumas estratégias que têm demonstrado ser benéficas na 

promoção da autonomia do idoso. Estas estratégias passam pelo disponibilizar 

escolhas na realização das AVD, no oferecer informação e esclarecimentos no que 

concerne aos cuidados prestados na instituição, pelo promover e respeitar a 

privacidade e independência nas AVD, no levantamento da opinião dos idosos no 

que respeita aos cuidados a que estão sujeitos e no motivar para a participação do 

idoso no planeamento das atividades institucionais.  

Por norma as instituições residenciais para idosos são espaços impessoais, escuros, 

monótonos, com poucos incentivos e que não estimulam uma qualidade de vida 

positiva e adaptativa aos seus utentes. Autores, como Guimarães, Simas e Farias 

(2005) e Micanto e Freitas (2007) consideram que as instituições têm o compromisso 

de suprir as necessidades básicas dos idosos, proporcionando-lhes uma melhor 

qualidade de vida, contudo nem sempre lhes oferecem as atividades que cumpririam 

este objetivo dada a falta de pessoal especializado, problemas financeiros ou até 

mesmo pela restrição de espaço físico. Em resultado, aos idosos é-lhes oferecido o 

ócio que aumenta os sentimentos de angústia e solidão, potenciando o 

estabelecimento, entre outras perturbações, da depressão ou da ansiedade. 

Fonseca (2014) avança que estudos realizados internacionalmente apontam para 

uma prevalência da depressão entre 14% e 42% em idosos institucionalizados, 

estando as causas, de acordo com Jacob (2012) no número reduzido de atividades 

que os idosos institucionalizados realizam, na solidão na multidão de pares idosos e 

ainda na reorganização da vida pessoal no momento da entrada na instituição, 

utilizando critérios que não levam em conta a idiossincrasia daquela pessoa. 
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As respostas sociais ao que tem vindo a ser descrito como efeitos negativos da 

institucionalização são, a saber, Centros de Dia, por exemplo identificados como 

serviços comunitários, que não implicam a deslocalização do contexto social de 

referência do idoso e cuja descrição é justamente a de “Centros de Dia, enquanto 

resposta social desenvolvida num equipamento, que consiste na prestação dum 

conjunto de serviços que contribuem para a manutenção dos idosos no seu meio 

sociofamiliar” (Martin et al., 2007, p.151). Pimentel (2005) descreve estes 

equipamentos como programas de apoio diurno a idosos que, de alguma forma, 

vêm a sua manutenção no domicílio comprometida. De salientar que os Centros de 

Dia visam adiar a admissão no quadro de respostas sociais alternativas destinadas 

a idosos, nomeadamente nos ERPI. Ao contrário dos ERPI, o Centro de Dia motiva 

e potencia as relações interpessoais em contexto comunitário, mantendo e 

desenvolvendo os sentimentos de cidadania e liberdade pessoal. Martin e 

colaboradores (2007) vão um pouco mais longe e introduzem novos conceitos ao 

indicarem que este equipamento disponibiliza serviços no âmbito de apoio nas AVD 

e ou nas atividades instrumentais de vida diária (AIVD), atividades associadas à 

capacidade de autonomia do indivíduo não só ao nível dos autocuidados, como 

também na participação na sociedade enquanto ato de cidadania. Como temos 

vindo a observar a institucionalização dos idosos pode ter um custo elevado para o 

próprio e para a família. Assim, os Centros de Dia, centros de convívio, serviços de 

apoio domiciliário, o acolhimento familiar e estruturas para pessoas de grande 

dependência, são opções que o Estado disponibiliza no apoio aos mais idosos no 

combate às consequências negativas da institucionalização em ERPI. 

A institucionalização em ERPI é então um último recurso e a última morada do idoso 

e só, excecionalmente, é um projeto de vida, inclusivamente quando a qualidade 

da instituição é excelente e existe bem-estar expresso (Jacob, 2012). Revelador 

disto mesmo são os dados que indicam que 20% dos idosos que ingressam nos 

ERPI na Alemanha morrem em média dois meses após ingressarem neste tipo de 

equipamentos (ibidem). Contudo, quando a decisão tomada é a da 

institucionalização, os familiares e o idoso procuram encontrar um ERPI que 

proporcione segurança, privacidade, atmosfera familiar e a capacidade de 

responder aos desejos pessoais do utente, garantindo o respeito pela dignidade, à 

autonomia e à independência do idoso (Ferrão, 2009; Sousa et al., 2004). Não 
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obstante, a realidade é que os ERPI estão direcionados à satisfação das 

necessidades físicas mais do que às necessidades psicológicas e sociais daqueles 

a quem prestam cuidados (Ferrão, 2009; Pimentel, 2005). Muitos dos cuidados 

necessários neste contexto, são cuidados que se inscrevem no domínio da 

enfermagem, já que a tomada de decisão se inscreve muitas vezes em défices de 

saúde física e mental das pessoas que procuram estes equipamentos. Phaneuf 

(2010) refere que a atitude dos enfermeiros continua a ser essencial no êxito da 

manutenção da autonomia do idoso, podendo estes profissionais fazer a diferença 

num resultado de dependência precoce por oposição à preservação da autonomia 

dos idosos. Esta autora (Phaneuf, 2010) lembra que os cuidados prestados devem 

permitir estabelecer um contacto individualizado, diminuir o estresse e o medo, 

respeitar a dignidade e a integridade, orientar a pessoa a exprimir-se, utilizar as 

capacidades remanescentes intactas, otimizar a autonomia, prevenir o sentimento 

de insucesso e maximizar a qualidade de vida dos idosos ao seu cuidado.  

 

Perfis de autocuidado: Modelo de Backman e Hentinen 

O conceito de capacidade funcional, está profundamente associado à manutenção 

da autonomia que, por sua vez, está intimamente aliada à qualidade de vida 

positiva. Uma das formas de avaliação da qualidade de vida é através dos 

indicadores do grau de autonomia com que um indivíduo desempenha as suas 

tarefas diárias de vida (Kalache, Veras & Ramos, 1987). A definição de saúde 

oferecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), direcionada ao bem-estar 

físico, mental e social e focando-se na ausência de doença, é de pouca 

aplicabilidade no caso da população idosa, uma vez que esta apresenta com 

frequência doenças crónicas e alterações na capacidade funcional. Assim, e pelo 

reconhecimento da importância da autonomia nas questões de saúde, ao 

constructo foi acrescentado a autonomia funcional (Botelho, 2000).  

Desde 2002, o conceito de autonomia avançado pela OMS define-se como a 

capacidade percebida do sujeito, no respeito total pelas suas regras e preferências, 

para lidar e enfrentar decisões pessoais na sua vida quotidiana (WHO, 2002). 

Sequeira (2010) acresce ainda que a autonomia é a capacidade que cada individuo 

possui para se cuidar, para se adaptar ao meio e para se responsabilizar pelas suas 
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ações. A este conceito associamos outro ainda – independência – que não é mais 

que a capacidade para realizar as tarefas diárias. Dito de outro modo, viver de forma 

independente no seu ambiente habitual (WHO, 2002). Independência e autonomia 

são definições complementares, mas não equivalentes. A independência relaciona-

se com a capacidade de desempenhar AVD e de autocuidado, enquanto que a 

autonomia tem que ver com a capacidade individual de gerir a própria vida (Gomes 

& Martins, 2016; Sequeira, 2010). As políticas de saúde têm vindo a colocar a sua 

tónica na responsabilização, empenho e proficiência dos cidadãos e das famílias 

para cuidarem de si no que respeita às AVD, de modo a haver proficiência na 

gestão pessoal dos processos de saúde-doença (Petronilho, 2012). Assim, o Plano 

de Saúde do XXI Governo Constitucional, reconheceu como prioritária a promoção 

da saúde através da criação do Programa Nacional para a Saúde, Literacia e 

Autocuidado. Considerando que as evidências da investigação demostram 

claramente que a educação, a literacia e o autocuidado são de importância capital, 

não só para a promoção da saúde da população, mas também para a efetividade 

e eficiência da prestação de cuidados, este é um marco histórico na abordagem à 

política portuguesa relativa ao envelhecimento. Este programa pretende contribuir 

para a melhoria da educação para a saúde, literacia e autocuidado da população, 

promovendo a cidadania em saúde, tornando a pessoa mais autónoma e 

responsável relativamente à saúde, à saúde dos que deles dependem e à da sua 

comunidade. Promover o acesso a todos os interessados, da informação 

qualificada sobre educação para a saúde, literacia e autocuidado (Despacho nº 

3618-A/2016). 

Uma das definições de autocuidado de cariz desenvolvimental fundamental é a de 

Wills (2016) quanto afirma que é a “função reguladora humana que é uma ação 

humana deliberada para suprir ou garantir o fornecimento dos materiais necessários 

para continuar a vida, o crescimento e o desenvolvimento e a manutenção da 

integridade humana” (p. 147). Queirós (2010) acrescenta que a capacidade de 

autocuidado é inerente ao ser humano, requerendo, contudo, na sua prossecução 

um determinado grau de autonomia. O autocuidado é uma competência universal, 

não se restringindo às AVD ou às AIVD, mas que inclui todos os aspetos da vida 

pessoal. Outra questão relevante ao falar em autocuidado é a cultura. Esta detém 

um papel determinante no comportamento humano, influenciando 
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deterministicamente o modo como a pessoa em contexto adota as práticas de 

autocuidado. De acordo com Petronilho, Magalhães, Machado e Vieira (2010): 

a capacidade para o desempenho do autocuidado está estritamente 
relacionada com diferentes factores, nomeadamente factores intrínsecos ao 
sujeito (…) a idade, o sexo, a orientação sócio-cultural, a satisfação com a 
vida, a auto-estima, a percepção de auto-eficácia, a capacidade funcional e 
a capacidade cognitiva e, factores extrínsecos ao sujeito, tais como, os 
recursos familiares e da comunidade disponíveis, o ambiente, as pessoas 
significativas e as terapêuticas. (p. 42) 

Martins e Rocha (2016) ao se debruçarem nas definições de autocuidado que a OMS 

tem apresentado, defendem que estas têm como objetivo influenciar a pessoa na 

aceitação de comportamentos que garantam a boa saúde, a funcionalidade, a 

independência e a autonomia. As autoras (Martins & Rocha, 2016) expõem ainda os 

sete domínios definidos pela International Self-Care Fundation que contribuem para 

o desenvolvimento do autocuidado. Estes domínios são a literacia em saúde, a 

consciencialização, a atividade física, a alimentação saudável, a prevenção ou 

controlo de risco, a higiene e o uso racional e responsável de produtos, de serviços, 

de diagnóstico e de medicamentos. Orem (citado em Foster & Bennett, 2000) define 

o autocuidado como a execução de atividades que os indivíduos realizam em seu 

benefício para a manutenção da vida, da saúde e do bem-estar. Quando é realizado 

de forma eficaz e eficiente, ajuda a manter a integridade estrutural e o funcionamento 

humano. A mesma ideia é abordada na definição de Soderhamn (citado em Queirós, 

Vidinha, & Almeida Filho, 2014), quando afirma que a capacidade de autocuidado 

não é em si mesma um meio para manter, restabelecer ou melhorar a saúde e o 

bem-estar, mas uma potencialidade para a atividade de autocuidado. Queirós e 

colaboradores (2014) apresentam a teoria do autocuidado, afirmando que este 

enquadramento teórico permite compreender as condições e as limitações da ação 

das pessoas. 

Em resumo, o autocuidado, a independência, a autonomia e a capacidade funcional 

assumem-se como relevantes e subjacentes a um envelhecimento positivo. Existem 

benefícios na definição de terapêuticas baseadas no conhecimento do nível de 

dependência no autocuidado, sendo considerado nesta tese que a prestação de 

cuidados aos idosos institucionalizados não pode ter apenas como matriz a eficácia 

na promoção de cuidados, mas e sobretudo, a preservação e o aumento das 
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competências pessoais do idoso, numa perspetiva desenvolvimental. Petronilho 

(2012) é um dos autores que corrobora esta posição, ao defender que se devem 

implementar estratégias de apoio, orientação, ambientes facilitadores de 

desenvolvimento e aprendizagem de práticas de autocuidado nas instituições que 

acolhem idosos institucionalizados.  

Os modelos e teorias de promoção de saúde podem ajudar na compreensão dos 

determinantes dos problemas de saúde, bem como na orientação da implementação 

de estratégias que vão de encontro ao preenchimento das necessidades e 

interesses dos idosos. Além de contribuírem para a promoção do conhecimento, da 

reflexão e da decisão nos atos de cuidar e agir, favorecem a promoção do 

autocuidado (Silva & Santos, 2010). Por seu turno, o autocuidado promove a saúde, 

o bem-estar e o envelhecimento saudável, sendo uma das ferramentas 

imprescindíveis na prevenção das dificuldades decorrentes do processo de 

envelhecimento, incluindo as doenças crónicas (Almeida & Oliveira Bastos, 2017).  

Backman e Hentinen (1999, 2001) abordam a questão do autocuidado, não como 

forma de promoção da saúde, mas como um cuidado de si próprio que acontece 

no quotidiano. As práticas de autocuidado devem ser vistas, de acordo com as 

autoras, como o reflexo das pessoas, dos seus estilos individuais e adaptações 

específicas às suas histórias de vida, às circunstâncias atuais e às suas perspetivas 

futuras. O modelo assume que o autocuidado é observado diferencialmente e 

subjetivamente, sendo influenciado por fatores externos e/ou internos à pessoa. Os 

fatores externos são as condições de vida, os vários serviços institucionais e apoio 

da rede social. Assim, o apoio social promove as atividades de autocuidado e o 

contexto social molda a atitude para com o autocuidado. As respostas de 

autocuidado são apreendidas no contexto social, no início do ciclo vital e do mesmo 

modo, são reforçadas durante todo o ciclo vital. Quanto aos fatores internos as 

autoras avançam que podem ser condições para o autocuidado quer o estado de 

saúde, quer o estado de funcionalidade. Muitos estudos têm sido efetuados 

debruçando-se no autocuidado, contudo, são as próprias autoras a salientar que o 

conhecimento sobre o tema é fragmentado e inconsistente. Os estudos não se 

debruçam normalmente sobre as perspetivas das pessoas idosas relativamente ao 

seu autocuidado, pelo que este modelo suporta que o autocuidado deve ser 
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estudado metódica, individual e sistematicamente já que se associa às experiências 

individuais. As atividades de autocuidado não são assim algo que remete para a 

esfera racional da necessidade de manutenção da saúde, mas refletem a atitude 

global do indivíduo para com os cuidados de saúde, as doenças e a vida como um 

todo. 

Backman e Hentinen (1999) identificaram e caracterizaram quatro perfis de 

autocuidado, com diferentes significados e condições para a ação. O autocuidado 

responsável, o formalmente guiado, o independente e o de abandonado. Para estas 

autoras (1999, 2001) o autocuidado está integralmente correlacionado com a 

experiência de vida individual, tendo subjacentes os antecedentes pessoais, a 

personalidade e as experiências de saúde e de envelhecimento. 

O autocuidado responsável implica uma atitude competente em todas as AVD, 

inclusive o cuidado pessoal na saúde e na doença. Os indivíduos com este perfil 

apresentam uma atitude proativa face a tratamentos e prescrições farmacológicas, 

demonstram deter conhecimentos adequados e decidem de forma assertiva sobre 

as decisões acerca da sua saúde. Apresentam-se colaborativos com os 

profissionais de saúde e não hesitam em procurar apoio junto dos mesmos. Cuidam 

bem da sua condição física, têm uma orientação para o futuro e uma experiência 

positiva relativamente ao envelhecimento. Também demonstram o desejo de viver 

e apreciam participar de atividades sociais (Backman & Hentinen, 1999). 

O autocuidado formalmente guiado é caracterizado por uma execução acrítica das 

tarefas diárias. Este perfil pessoal cumpre ordens, não apresentando uma atitude 

crítica e de conhecimento que justifique a obediência a todas as instruções que lhe 

são oferecidas sobre a saúde pessoal. Apresentam muitas vezes experiências de 

vida de prestação de cuidados a outros e têm uma visão realista relativamente ao 

envelhecimento, compreendendo que o deteriorar da condição de saúde é dele 

consequência. Apresentam ainda uma tendência para aceitar a vida tal como ela é. 

Trata-se de pessoas que têm elevadas expectativas acerca dos profissionais de 

saúde e que concedem a estes o controlo total da sua saúde (Ibidem). 

O autocuidado independente baseia-se no desejo do indivíduo ouvir a sua própria 

voz interior. Este perfil pessoal apresenta formas originais de cuidar das atividades 
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diárias, da sua saúde e das suas doenças, gerindo-as autonomamente e sem 

orientação. São pessoas que suspeitam dos profissionais de saúde e não procuram 

a sua ajuda. Ao invés, solucionam os problemas que se lhe colocam com base na 

experiência de vida, i.e., gerem a vida de forma independente. Negam a perspetiva 

de envelhecer, consideram-se mais saudáveis que os seus pares, exprimem uma 

tenacidade perante a vida, resistindo ao envelhecimento e negando o futuro. 

O perfil de abandonado caracteriza-se pela impotência e falta de responsabilidade. 

São sujeitos que não se preocupam com eles próprios, não são capazes de gerir a 

sua vida diária e sentem-se impotentes, ao nível da capacidade funcional, por 

razões diversas. Destas limitações decorre o manifestar de um desejo de desistir. 

Este perfil define-se numa postura de amargura associada a tristeza. São 

indivíduos introvertidos e sentem que a sua vida foi envolta em miséria, 

expressando uma atitude negativa com o envelhecimento e exteriorizando medo 

em relação ao futuro (Backman & Hentinen, 1999; 2001).  

De acordo com as autoras do modelo (Ibidem) os indivíduos com um perfil de 

autocuidado independente são aqueles que mais autonomia apresentam nas AVD 

por comparação aos que apresentaram perfis de autocuidado formalmente guiado 

ou responsável, tentando gerir as AVD de forma independente, mesmo quando 

existem dificuldades associadas à sua condição de saúde. Já os que apresentaram 

um perfil de autocuidado de abandonado não conseguem concretizar as AVD sem 

ajuda.  

Assim, as práticas de autocuidado associam-se à saúde e a componentes do estilo 

de vida pessoal, sendo moldadas por valores e crenças apreendidas, em específico 

nas culturas e contextos sociais de proveniência. A capacidade funcional pode ser 

um fator determinante para o autocuidado, embora existam poucos estudos que 

associem a capacidade funcional e autocuidado (Backman & Hentinen, 1999; 

2001), sendo por isso, um dos pontos fortes desta tese. 

Idealmente, o funcionamento dentro do perfil de autocuidado responsável é o 

desejável, já que se trata do mais adaptativo. Costa e colaboradores (2017) 

afirmam que apenas a promoção de um envelhecimento ativo e saudável ao longo 

de todo o ciclo de vida assegura a resposta eficaz, eficiente e positiva aos desafios 
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associados à longevidade e ao envelhecimento. A este propósito é com a OMS, 

que primariamente se fala de envelhecimento ativo, sendo este definido como o 

processo de otimização das oportunidades para a saúde, participação e segurança 

com vista ao reforço da qualidade de vida à medida que os indivíduos envelhecem 

(Cruz, 2009). Este conceito tem como objetivo consciencializar cada um de nós 

pelo nosso potencial bem-estar físico, mental e social no decurso da vida, incluindo 

a necessidade de participação na sociedade, que nos garante proteção, segurança 

e cuidados sempre que deles necessitarmos, abrangendo a fase da velhice. Estar 

ativo requer uma participação absoluta em todos os aspetos da vida e ao longo de 

toda a vida, incluindo o domínio social, económico, cultural, espiritual e cívico. Do 

mesmo modo, ter saúde refere-se ao bem-estar físico, mental e social no sentido 

de assegurar um estado de autonomia e independência (Cruz, 2009). 

 

Políticas de envelhecimento ativo  

A OMS na segunda assembleia mundial sobre envelhecimento, definiu as diretrizes 

para o século XXI dirigidas à população idosa. Otimização das oportunidades de 

saúde, participação e segurança de forma a permitir a qualidade de vida das 

pessoas no decurso do envelhecimento são a base dessas políticas. A WHO (2002) 

apresenta três pilares fundamentais para a orientação das intervenções para o 

envelhecimento ativo: a integração, a segurança e a saúde. A OMS adverte ainda 

para o facto de existirem variações notáveis no estado de saúde das pessoas 

idosas com idade cronológica equivalente, no que aos níveis de independência, de 

autonomia e de participação social respeitam. Sugere-se que esta variação deve 

ser tida em conta na elaboração das políticas e programas orientadores para o 

processo de envelhecimento. Está ainda subjacente ao conceito de envelhecimento 

ativo que este não depende apenas da promoção de comportamentos saudáveis, 

mas de fatores ambientais e pessoais (económicos, sociais, culturais, ambiente 

físico, sistema de saúde, género e cultura). O envelhecimento ativo é reflexo dos 

hábitos de vida, do suporte e das oportunidades garantidas pela sociedade na 

manutenção da funcionalidade das pessoas idosas de forma a permitir que os 

idosos vivenciem aquilo que valorizam (WHO, 2002; 2015b). A este propósito 

Cabral e colaboradores (2013) afirmam que a família, a comunidade e a sociedade 
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possuem um papel determinante no modo como se envelhece. O envelhecimento 

ativo, surge assim como a principal estratégia para lidar eficazmente com os 

desafios colocados pela esperança de vida atual e consequente envelhecimento 

populacional (European Innovation Partnershipon Active and Health Ageing 

Steering Group, 2011; DGS, 2004; WHO, 2002).  

Costa e colaboradores (2017) verificaram que em Portugal se têm registado várias 

iniciativas de promoção do envelhecimento ativo, porém com um longo caminho 

por percorrer para que este se repercuta na saúde e na qualidade de vida dos 

idosos. Os autores (Ibidem) destacam alguns números do Índice de 

Envelhecimento Ativo dos 28 países da UE, avançados pela United Nations 

Economic Comission for Europe. Portugal ocupa as seguintes posições: 16º país 

no “Envelhecimento Ativo Global”; 18º país relativamente a “Capacidade para o 

Envelhecimento”; 21º país em “Participação Social” e “Vida Independente” e 8º país 

em termos de “Emprego”. Estes indicadores dão conta da necessidade de 

desenvolver com urgência práticas de envelhecimento ativo em Portugal. O 

potencial das pessoas idosas deve ser observado como um apoio consistente para 

o desenvolvimento futuro, permitindo à sociedade benefícios advindos das 

capacidades, experiência e sabedoria dos idosos. Mais ainda, é fundamental 

promover e facilitar esta contribuição, auxiliando a preservação do bem-estar, a 

qualidade de vida, a autonomia e a independência das pessoas idosas (Costa et 

al., 2017). 

Por seu turno, Cruz (2009) considera que o conceito de Envelhecimento Ativo 

avançado pela OMS contribuiu para despertar a atenção dos países para o 

envelhecimento, que se apresenta como tema global com repercussões sociais, 

políticas, económicas e culturais. Deste modo é fundamental a definição de 

estratégias eficazes com vista ao bem-estar de todos e à defesa do bem comum. 

Cruz (2009) referencia que é, apenas, em 2006 que Portugal publica o seu primeiro 

relatório de Estratégia Nacional para a Proteção Social e Inclusão Social, 

expressando a preocupação com o envelhecimento como uma das prioridades para 

o país. Quanto à estratégia para a saúde e cuidados de longa duração, a ênfase 

encontra-se na criação de condições facilitadoras a um envelhecimento saudável, 

com recurso a um modelo integrado de cuidados de saúde às pessoas idosas e às 
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pessoas em situação de dependência. Há ainda referência à implementação do 

Plano Nacional de Saúde 2004-2010, onde o Envelhecimento Ativo aparece 

integrado na abordagem centrada na família e no ciclo de vida. Este plano realiza 

uma breve nota acerca do envelhecimento ativo a nível nacional, destacando o 

facto dos cuidados direcionados aos idosos serem pouco adequados às suas 

necessidades. A progressiva tendência para um maior crescimento do 

envelhecimento da população, a falta de formação específica dos cuidadores, a 

orientação deficitária aos serviços, a falta de articulação entre serviços e os 

sectores de prestação de cuidados aos idosos, são questões que urge dar atenção 

particular. 

Um segundo grupo de problemas identificados por Cruz em 2009, respeita a 

insuficiente atenção dada aos determinantes da autonomia e da independência e 

ainda, aos problemas associados à insuficiência de contextos de promoção dessa 

autonomia e independência, particularmente em se tratando de idosos portadores 

de algum tipo de deficiência ou vulnerabilidade física/psíquica. O Plano Nacional 

de Saúde 2004-2010 define, de acordo, um conjunto de normas estratégicas e 

intervenções indispensáveis, entre elas: a) informação aos idosos sobre o 

envelhecimento ativo e a forma de lidar com a doença; b) maior atenção às 

situações de vulnerabilidade; c) articulação dos serviços de saúde com o sistema 

de cuidados continuados, mas também com outros serviços prestados por 

diferentes ministérios; d) generalização e prática do conceito de envelhecimento 

ativo; e, e) capacitação dos profissionais para detetar e encaminhar situações 

problemáticas. 

Cabral e colaboradores (2013) afirmam, como já referido, que uma maior esperança 

de vida aporta maior exposição a riscos tais como vulnerabilidade do estado de 

saúde, isolamento social, solidão, dependência física, mental e económica e 

estigmatização. Na proteção das pessoas idosas, a Constituição da República 

Portuguesa salvaguarda os direitos e deveres fundamentais da pessoa humana, no 

que se refere especificamente à terceira idade (artigo 72º no n.º 1), onde se 

determina que as pessoas idosas têm direito à segurança económica e a condições 

de habitação e convívio familiar e comunitário que respeitem a sua autonomia 

pessoal e evitem e superem o isolamento ou a marginalização social. No n.º 2 do 
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mesmo artigo, refere-se que a política de terceira idade engloba medidas de 

carácter económico, social e cultural tendentes a proporcionar às pessoas idosas 

oportunidades de realização pessoal, através de uma participação ativa na vida da 

comunidade. 

Apesar de toda a legislação, normas e regras propostas a nível nacional e europeu, 

a noção de envelhecimento ativo opõe-se a algumas práticas vigentes na 

institucionalização, incluindo a falta de incentivo à autonomia e à independência do 

idoso. Assim, na maior parte das vezes, não é observável em situação de 

institucionalização trabalho que conduza ao envelhecimento ativo. Contudo, 

cremos ser possível alterar algumas das estratégias e rotinas existentes em vários 

equipamentos sociais, de forma a possibilitar um envelhecimento ativo aos seus 

utentes. As instituições que acolhem idosos apresentam muitas vezes falta de 

condições físicas para o desenvolvimento de atividades de promoção de 

autocuidados e ainda para acolher idosos com limitações físicas e até mentais. 

Existe uma carência de estímulos às capacidades individuais dos idosos e falta de 

equipamentos sociais inovadores, flexíveis e apropriados às suas necessidades. 

Observa-se ainda falta de envolvimento e ausência de motivação dos idosos no 

seu projeto de vida e por fim, a inexistência de competências profissionais 

específicas por parte do staff que com os idosos trabalha, bem como um sério 

desgaste físico e psíquico dos cuidadores que se reflete, obrigatoriamente nas 

condições dos cuidados prestados (Cruz, 2009).  

Neste sentido, acredita-se que a identificação do perfil de autocuidado de cada 

idoso, pode contribuir de forma eficaz para a promoção do envelhecimento ativo, 

permitindo a implementação de estratégias desenvolvimentais de envelhecimento 

ativo adequadas a cada modo interno de funcionamento. 

 

Visão global da investigação 

O envelhecimento é um dos problemas urgentes deste século. Nas últimas décadas 

do século XX assistiu-se a um aumento contínuo do número de idosos. Em 2050, 

Portugal terá um percentual de pessoas idosas na ordem dos 32% e três em cada 

dez pessoas terão 65 ou mais anos (Cabral et al., 2013; Nazareth, 2009). A 
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longevidade acompanha-se de mudanças na situação de vida, em especial no 

estado de saúde e na participação social. Significa que também se está mais 

exposto a doenças crónicas e ao declínio das redes pessoais e sociais. Com o 

aumento da longevidade e da população idosa um número considerável de idosos 

confrontam-se com problemas de autonomia e com a dependência de outros, seja 

dos apoios sociais, seja do apoio dos seus familiares (Cabral et al., 2013). 

A oferta de cuidados informais aos idosos, ficaram seriamente comprometidos, com 

as mudanças demográficas e estruturais que têm vindo a acontecer em Portugal. 

Tradicionalmente a família era esteio dos idosos, embora com as mudanças 

resultantes das modificações conjunturais e culturais a que extensamente já nos 

referimos, atualmente a prestação de cuidados aos idosos passasse a ser 

transferida para o apoio formal, ou seja, para instituições de institucionalização 

(Mazza & Lefèvre, 2004). Estes autores, de acordo, aliás, de muitos já citados ao 

longo deste trabalho, avançam um conjunto de razões que conduzem à 

institucionalização que incluem o viver só, o suporte social inadequado ou 

inexistente, o baixo poder económico, as doenças crónicas-degenerativas, a 

dependência para a concretização das AVD e as mudanças nas dinâmicas 

familiares (Ibidem). Os dados dos Censos de 2011, confirmam justamente esta 

perspetiva em Portugal, já que o número de famílias institucionais13, em regime de 

habitação em estabelecimentos de apoio social aumentou cerca de 49% 

relativamente ao último período censitário. Esta é também uma das razões para a 

institucionalização, dada a falta de condições de inclusão e prestação de cuidados 

em contexto familiar, residência dos filhos ou de outros familiares (INE, 2011). 

Fernandes (1997) afirma que é no interior, sobretudo nos distritos de Beja, Évora, 

Portalegre, Vila Real e Castelo Branco, os que apresentam maior número de 

pessoas idosas institucionalizadas, dando conta ainda que Beja e Vila Real, apesar 

de serem distritos bem equipados de recursos sociais, apresentam nos seus 

centros de dia, uma frequência baixa de utentes idosos. 

                                                           
13Conjunto de indivíduos residentes num alojamento que, independentemente da relação de 

parentesco entre si, observam uma disciplina comum, são benificiários dos objetivos de uma 

instituição e são governados por uma entidade interior ou exterior ao grupo (INE, 2011). 
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A população idosa, em Portugal, tem aumentado em número absoluto e em 

proporção face à população total, o que representa um desafio ao nível dos 

cuidados de saúde e sistema social, em particular para os ERPI. Putnam e Stark 

(2006) previnem a necessidade de repensar as políticas nesta área, já que como 

defendido ao longo desta tese, a institucionalização deve ser o último e não o 

primeiro recurso de apoio e desenvolvimento pessoais na velhice. A reflexão que 

efetuamos a partir da investigação e da prática empírica suscitou-nos muitas 

preocupações, que conduziram essencialmente à formulação da questão de 

orientação do presente estudo: 

Qual o nível, tipo de dependência e perfil de autocuidado dos idosos 

institucionalizados em Equipamentos Residenciais para Pessoas Idosas no distrito 

de Vila Real? 

Decorrente desta questão define-se o objetivo geral desta investigação:  

Conhecer o nível, o tipo de dependência e perfil de autocuidado dos idosos 

institucionalizados em ERPI no distrito de Vila Real, visando a reflexão sobre as 

terapêuticas que potenciam a independência e autonomia no autocuidado, bem 

como ganhos na saúde e melhoria nos cuidados prestados aos idosos 

institucionalizados em ERPI. Daqui decorrem os dois objetivos específicos a 

responder ao longo da presente investigação: 

- Descrever o nível e tipo de dependência no autocuidado dos idosos 

institucionalizados em ERPI no distrito de Vila Real; 

- Identificar o perfil de autocuidado, dos idosos institucionalizados em ERPI no 

distrito de Vila Real. 

O estudo desenvolveu-se no norte de Portugal, na região de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, em específico em ERPI localizados no distrito de Vila Real. O estudo teve 

lugar no período entre outubro de 2012 e dezembro de 2017.  

Trata-se de um estudo transversal e exploratório, que se inscreve num paradigma 

de investigação quantitativo. Quanto aos critérios de inclusão dos participantes 

consideraram-se: a) estar institucionalizado(a) em ERPI no distrito de Vila Real; b) 
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possuir idade igual ou superior a 65 anos; c) aceitar participar voluntariamente no 

estudo.  

Esta investigação integra dois estudos, a saber, estudo piloto e estudo principal. Do 

estudo piloto resultou um artigo científico e do estudo principal resultaram quatro 

artigos científicos, todos publicados ou submetidos a publicação em publicações 

com revisão de pares, e reconhecidas como de excelência na área da enfermagem 

e/ou da gerontologia e geriatria. 

 

Construção das amostras da investigação 

Estudo piloto 

Em abril de 2011 realizou-se uma consulta à Carta Social (MSSS, 2011) para 

identificação dos ERPI existentes no distrito de Vila Real, concelho de Chaves. Os 

seis ERPI do Concelho tinham lotação para 447 idosos.  

Juridicamente as instituições apresentavam-se como Instituições Privadas de 

Solidariedade Social (IPSS). Posteriormente, à fase de identificação, foram 

contactadas as seis instituições, das quais quatro confirmaram a sua 

disponibilidade para participar no estudo. Por questões de exequibilidade e 

conveniência foram escolhidas aleatoriamente duas das seis instituições que 

deram anuência ao projeto. O protocolo utilizado para a recolha de dados integrou 

os seguintes instrumentos: O Mini-Mental State Examination (MMSE) de Folstein, 

Folstein e McHugh (1975) adaptado para a população portuguesa por Guerreiro e 

colaboradores (1994); O Formulário de Avaliação da Dependência no Autocuidado 

(FADA) validado por Duque (2009) e no qual, no presente estudo, se integraram 

dois domínios adicionais, nomeadamente a ingestão de medicação e a execução 

de atividades recreativas, com os respetivos itens suportados na informação da 

Nursing Outcomes Classification (NOC) (Moorhead, Johnson, Maas & Swanson, 

2010); O Índice de Barthel, de Mahoney e Barthel (1965) adaptado à população 

portuguesa por Araújo, Pais-Ribeiro, Oliveira e Pinto (2007); A Escala de Lawton e 

Brody (1969) validada para a população portuguesa por Araújo, Pais-Ribeiro, 

Oliveira, Pinto e Martins (2008) e ainda um Formulário da Condição de Saúde e um 
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Questionário de Caraterização Sociodemográfica, construídos em específico para 

o efeito (vide Anexo I). 

 

Estudo principal 

Da consulta à Carta Social em abril de 2011 já anteriormente referida, foram 

identificados 56 ERPI integrados no distrito de Vila Real (norte de Portugal), com 

uma capacidade total para 2000 idosos.  

Estes ERPI eram juridicamente, à imagem do estudo piloto, IPSS. Nesse período 

encontravam-se 1913 idosos institucionalizados (MSSS, 2011). Após o 

reconhecimento dos ERPI, realizou-se um contacto (telefónico) com os 

responsáveis de cada uma das 56 instituições, requerendo-se a marcação de uma 

entrevista pessoal de modo a apresentar o estudo e efetuar o pedido formal às 

instituições. Este pedido incluía a documentação e material de avaliação a aplicar, 

bem como a declaração do consentimento livre e informado dirigida aos 

participantes.  

Vinte e cinco das 56 instituições responderam afirmativamente (por escrito) ao 

pedido efetuado, dando a sua anuência na participação da investigação. 

A recolha de dados foi realizada de acordo com a disponibilidade de cada 

instituição, ocorrendo entre agosto de 2014 e julho de 2015.  

Optou-se por um procedimento aleatório simples na escolha dos participantes em 

cada um dos ERPI. A cada idoso foi atribuído um número, os números colocados 

num saco, sendo aleatoriamente retirados ao acaso 30% do número total de 

residentes de cada ERPI. Quando não existiu anuência por parte do respondente 

ou representante legal em participar no estudo, retirou-se um cartão adicional da 

pool. A população total acessível para estudo apresentava um efetivo de 1584 

idosos. 

O protocolo utilizado para a recolha de dados era composto, além dos instrumentos 

descritos anteriormente no estudo piloto, O Self-Care of Home Dwelling Elderly 

(SCHDE) de Backman e Hentinen (1999, 2001), versão adaptada para a população 

portuguesa por Sequeira (2011); O Performance-Oriented Mobility Assessement 
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(POMA I; Tinetti; 1986;), versão validada para a população portuguesa por Petiz 

(2002); O Mini Avaliação Nutricional (MAN); (Guigoz,Vellas & Garry, 1994) e 

adaptado e validado à população portuguesa por Loureiro (2004, 2008); e 

finalmente utilizou-se ainda a Escala de Autoestima de Rosenberg (RSES, 

Rosenberg, 1969), validada para a população portuguesa por Romano, Negreiro e 

Martins (2007) (consulte-se Anexo II). 

Todos os dados foram recolhidos pela doutoranda, sendo o processamento e 

tratamento dos dados efetuado com recurso ao programa SPSS (IBM® SPSS® 

versão 22) e ao Structural Equation Modeling Software (EQS 6.1). 

Os resultados desta investigação foram apresentados sob a forma de cinco artigos 

científicos. A estrutura da tese permitiu assim a submissão de frações da 

investigação, possibilitando a divulgação dos resultados à comunidade científica, à 

medida que o estudo foi decorrendo.  

Em cada um dos artigos existe um enquadramento concetual, foram estabelecidos 

os objetivos e justificadas as opções ao nível dos tratamentos estatísticos julgados 

adequados ao tipo de análise, concorrendo todos estes processos para a 

concretização dos objetivos da presente investigação. 

Relativamente à redação dos artigos, salienta-se a consonância de cada texto com 

as normas das revistas científicas às quais foram submetidas para apreciação por 

pares. Quanto às alíneas utilizadas, embora com pequenas alterações adequadas 

às normas de cada revista, o processo seguiu genericamente a apresentação de 

um sumário, uma introdução geral, uma apresentação de resultados, uma 

conclusão, uma discussão geral e a apresentação das referências bibliográficas, 

de acordo com o manual da American Psychological Association (APA, 2012). 

Este relatório encontra-se organizado de acordo com os seguintes artigos: 

 

Artigo 1: El perfil funcional de los ancianos institucionalizados en 

residências: estudio piloto    

Este artigo resulta do estudo piloto, pretendendo dar a conhecer o perfil dos idosos 

institucionalizados em ERPI, no que concerne à sua capacidade funcional, cognitiva 
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e condição de saúde. Verificou-se que os idosos apresentavam graves limitações 

na sua funcionalidade e autonomia. Os resultados podem apontar para o subsistir 

de debilidades no acompanhamento dos idosos institucionalizados.  

 

Artigo 2: Self-care profiles of the elderly institutionalized in Elderly Care 

Centres  

Este artigo resulta do estudo principal e pretendeu construir, validar e analisar a 

derivação teórica dos perfis de autocuidado de idosos institucionalizados 

portugueses, testando a réplica do modelo de Backman e Hentinen (1999, 2001). 

Os resultados indicaram através da análise de clusters que os dados são passíveis 

de replicar o modelo teórico de Backman e Hentinen (1999, 2001). O perfil de 

autocuidado com maior frequência foi o abandonado. 

 

Artigo 3: Functional capacity and self-care profiles of people institutionalized 

in Elderly Care Centres 

Pretendeu-se com este artigo, integrado no estudo principal, avaliar e relacionar a 

capacidade funcional aos perfis de autocuidado dos idosos institucionalizados nos 

ERPI em estudo, contribuindo para a compreensão mais alargada, através da 

associação entre os constructos, do modelo teórico de Backman e Hentinen (1999, 

2001). Os resultados, quer para capacidade funcional na execução das atividades 

básicas de vida diária (ABVD), quer para as AIVD demonstraram estar em 

correspondência com a concetualização efetuada por Backman e Hentinen (1999). 

Sugere-se, a partir dos resultados, que os perfis de autocuidado, porque 

associados às variáveis dependentes, podem deter influência determinante no 

sucesso da implementação de programas de intervenção que tenham como 

objetivo a promoção e a reabilitação da funcionalidade de idosos. Mais ainda, 

sugere-se a necessidade de implementação de políticas centradas na participação 

ativa em atividades e autonomia do idoso integrado em ERPI.       
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Artigo 4: Atividades de vida diária como preditores do estado cognitivo em 

idosos institucionalizados 

Neste texto, que integra também o estudo principal, procurou-se obter resposta a 

duas questões: a) qual a percentagem de variância explicada no estado cognitivo 

dos idosos através dos preditores ABVD e AIVD; b) qual o preditor com maior peso 

na variável critério (estado cognitivo). O modelo explicativo indicou que a 

capacidade funcional para as atividades básicas e instrumentais de vida diária 

explicam 49% da variância no estado cognitivo dos idosos. Quanto ao peso de cada 

um dos tipos de AVD, verificou-se que a capacidade funcional para executar 

atividades instrumentais tem maior peso como preditor do estado cognitivo, que a 

capacidade para desenvolver atividades básicas, pese embora, ambas as variáveis 

contribuam significativamente para explicar o critério. Os resultados foram 

discutidos à luz do modelo do envelhecimento ativo. 

 

Artigo 5: Associação entre o estado cognitivo e autoestima global em idosos 

institucionalizados: será a condição de saúde um mediador?  

Neste artigo final pertencente também ao estudo principal, testou-se a qualidade 

mediadora da condição de saúde da pessoa idosa na associação entre estado 

cognitivo e autoestima global. Não foi encontrada evidência de um modelo de 

mediação da condição de saúde na associação testada. Contudo, os resultados 

dão conta de um efeito significativo e positivo do estado cognitivo na condição de 

saúde e ainda de um impacto significativo e positivo da condição de saúde na 

autoestima. Conclui-se assim da importância de trabalhar ambos os preditores 

quando em contexto de institucionalização de idosos em ERPI, à luz de um modelo 

que tem por base o enquadramento do envelhecimento ativo. 

Resta indicar que nesta tese será apresentada ainda uma conclusão e uma 

discussão geral dos principais resultados obtidos, bem como das principais 

limitações detetadas e das conclusões desta investigação.  
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ARTIGO 1 

Imaginário, C., Machado, P., Antunes, C., & Martins, T. (2018). Perfil functional de 

los ancianos institucionalizados en residencias: Estudio piloto: Gerokomos, 29(2), 

59-64. Disponível em http://www.gerokomos.com/wp-content/uploads/2018/06/29-

2-2018-059.pdf 
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Perfil funcional de los ancianos institucionalizados en residencias: estudio 

piloto 

Cristina Imaginário, Paulo Machado, Cristina Antunes, Teresa Martins  

 

RESUMEN 

Contexto: Los problemas de autonomía e independencia de las personas provocan, 

frecuentemente, que su ingreso en una institución sea un hecho habitual y 

recurrente. 

Objetivo: Conocer el perfil funcional de los ancianos que viven en instalaciones 

residenciales, en una ciudad de Trás-os-Montes. 

Metodología: Este es un estudio de carácter exploratorio que utilizó la estadística 

descriptiva con el fin de definir los perfiles de las personas mayores en estudio. La 

investigación utilizó una muestra de 82 sujetos. Instrumentos: Mini-Mental State 

Examination; Formulario de Evaluación de la Dependencia de Autocuidado; Índice 

de Barthel; Escala de Lawton y Brody y un Formulario de evaluación del estado de 

salud. 

Resultados: Los ancianos que viven en instalaciones de residencias son, en su 

mayoría, mujeres, con una edad media de 81,8 años y viudos, con bajo nivel de 

escolarización, presentando un promedio de estancia en la institución de 21,5 

meses. En cuanto al estado cognitivo, el 68,3% manifiestan algún déficit cognitivo. 

Dependen de todos los autocuidados, el 12,7% de la muestra y el 22, 27% 

necesitan ayuda de personas o aparatos. Casi todos 95,1% requieren asistencia 

para preparar y tomar los medicamentos prescritos, teniendo en cuenta que el 

69,6% de las personas mayores presentan cambios en el estado nutricional, y el 

79,3% problemas articulatorios de los miembros. También 62,2% tiene problemas 

de eliminación, incluyendo la incontinencia urinaria y el 30,5% problemas de 

estreñimiento. 
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Conclusiones: Los ancianos residentes en instituciones geriátricas presentan 

problemas que requieren la atención básica de la salud, por lo que se considera de 

extrema importancia la necesidad de desarrollar modelos de intervención, en 

enfermería, que promueva el autocuidado, la independencia y la autonomía. 

 

Palabras clave: Ancianos, Institucionalización, Capacidad funcional. 
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ABSTRACT 

Context: The loss of autonomy and independence among the elderly contribute to 

an increase in the rate of institutional care.  

Objectives: To develop a functional profile of the elderly residing in residential care 

facilities in the surrounding region of a town in the Trás-os-Montes region.  

Methodology: This is an exploratory study using descriptive statistics to establish 

the profile of the elderly involved in the study. The research was based on a 

convenience sample of 82 subjects. 

Instruments: Mini-Mental State Examination; Self-Care Evaluation Form; Barthel 

Index; Lawton and Brody Scale and a Health Evaluation Form. 

Results: The elderly who are in residential care are primarily widowed women, with 

an average age of 81, 8, and with a low level of education, who reside in these 

institutions for an average of 21, 5 months.  In terms of their cognition, 68, 3% show 

a cognitive deficit, while 12, 7% are dependent on all aspects of self-care, and 22, 

27% need assistance from someone or from some type of equipment. Nearly all the 

subjects, 95, 1%, require assistance to prepare and to take medication prescribed 

to them. It is important to note that 69, 6% of the elderly show changes in their 

nutritional state and that 79, 3% have a limited range of motion. In addition, 62, 2% 

have elimination problems, especially urinary incontinence, while 30,5% have 

constipation problems.  

Conclusions: The institutionalized elderly experience problems related to basic 

health care, highlighting the need to create intervention plans to promote self-care, 

independence and autonomy.  

 

Key Words: Elderly, Institutionalization, Functional capacity  
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1- Introducción 

En Portugal, el envejecimiento es una realidad, una vez que los censos de 2011 

indican que el mismo se ha agravado en los últimos diez años, entre 2001 y 20111. 

Este envejecimiento conlleva múltiples problemas y limitaciones en la 

funcionalidad, en la independencia y la autonomía2;3. 

Los cambios en la estructura familiar y en el trabajo, provocan que las familias 

tengan una  capacidad de respuesta limitada frente a las necesidades de apoyo a 

los mayores, lo que comporta un recurso al ingreso en una institución geriátrica 

como una respuesta social y familiar para al problema4;3. Los equipamientos 

sociales para los ancianos tienen como objetivo dar respuesta a las necesidades 

sociales y humanas de los usuarios, estimulando el cuidado personal, la autonomía 

y la independencia5.Varios autores consideran, que la formación técnica y científica 

del personal de algunos de estos Equipamiento Residencial para Personas 

Mayores (ERPM) es insuficiente, o no ajustada para satisfacer las necesidades de 

los ancianos6. A pesar de que las políticas de cuidados para ancianos defiendan, 

mayoritariamente, un enfoque multidimensional de la persona, sobre todo, que 

satisfaga las necesidades básicas y  la participación, esto no parece ocurrir en 

realidad. En el ámbito de la salud, se garantiza la atención de enfermería, médicos 

y de rehabilitación, centrándose en la prevención, tratamiento, rehabilitación y 

cuidados paliativos7. 

Muchos de los cuidados necesarios en este contexto, sin olvidar la intervención 

multidisciplinaria, caen, sin embargo, en el campo de la enfermería. En este sentido, 

varios autores8 sostienen que tales necesidades son evidentes, por lo que en 

muchos países, la asistencia a los ancianos en residencias, tiene sus raíces en los 

cuidados de enfermería. 

 

2- Objetivo 

El presente estudio intentó dar a conocer el perfil de ancianos institucionalizados 

en ERPM en el municipio de Chaves, en cuanto a su capacidad funcional, cognitiva 

y condición de salud. 
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3- Metodología 

3.1- Diseño del estudio 

El estudio se inscribe en un paradigma cuantitativo, de naturaleza exploratoria, 

transversal, que recurrió a la estadística descriptiva para el análisis de los datos. 

 

3.2- Muestra y participantes 

En abril de 2011 se efectuó una consulta a la Carta Social9 con el objetivo de 

identificar los ERPM existentes en el municipio de Chaves.  Se han identificado 6 

ERPM, con una capacidad total para 447 ancianos. Estos ERPM se presentan 

jurídicamente como Instituciones Privadas de Solidaridad Social (IPSS). Las 6 

instituciones con naturaleza jurídica de IPSS fueron contactadas, y 4 mostraron 

disponibilidad para el estudio, pero, por cuestión de viabilidad, seleccionamos 

aleatoriamente 2 instituciones, haciendo un total de 87 ancianos. Antes de la 

recogida de datos se dio conocimiento a los responsables de las instituciones, de 

los procedimientos del estudio, y la misma, se efectuó en los meses de octubre y 

noviembre de 2012. Siempre que se observó la imposibilidad de recoger 

información fidedigna junto de los participantes en el estudio, debido a limitaciones 

cognitivas, esta información fue obtenida junto delos profesionales y aún, a través 

de observación directa (efectuada por la investigadora). 

 

3.3- Participantes 

La población en estudio ha estado constituida por 82 ancianos, institucionalizados 

en dos hogares sociales del municipio de Chaves. Cinco de los individuos de esta 

población, no participaron en el estudio, ya que en el momento de la recogida de 

los datos no se encontraban en las instituciones. Esta es una muestra de 

conveniencia formada por todos los ancianos institucionalizados, de 2 hogares, en 

los cuales se han excluido los ancianos que no estaban presentes, cuando se hizo 

la recogida de datos. 
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3.4- Materiales y procedimientos 

El Mini-Mental State Examination (MMSE), desarrollado por Folstein, Folstein y 

McHugh10 y adaptado para la población portuguesa11, está constituido por 30 

cuestiones, a las que se les atribuye un punto por cada respuesta correcta (total de 

30 puntos).Los valores de corte para detección de déficit cognitivo, calculados de 

acuerdo con las titulaciones académicas, son los siguientes: 15 puntos para sujetos 

analfabetos, 22 para sujetos con 1 a 11 años de alfabetización y 27 para sujetos 

con alfabetización superior a 11 años11. 

El Formulario de Evaluación de la Dependencia en el Autocuidado (FEDA) fue 

validado para la población portuguesa12. Los dominios del autocuidado se 

estructuran de acuerdo con los procedimientos de los autocuidados, según la 

Clasificación Internacional para la Práctica de Enfermería (CIPE), versión 1.013. 

Para cada uno de los procedimientos, se definieron indicadores basados en las 

características específicas, presentadas en la Nursing Outcomes Classification 

(NOC)14. Las respuestas fueron medidas a través de una escala de Likert en 4 

puntos, con el valor 1 correspondiente a "dependiente no participa", 2 "necesita 

ayuda de persona", 3 "necesita equipo" y 4 "completamente independiente". El 

estudio de las propiedades psicométricas reveló un nivel de fidelidad elevado con 

un alfa de Cronbach de 0,9912. Teniendo en cuenta la revisión teórico-empírica, los 

investigadores añadieron 2 ámbitos al FEDA, relativos a la ingestión de 

medicamentos y la realización de actividades recreativas. Ambos dominios se 

desdoblan en cuestiones apoyadas en la información de la NOC15. 

El Índice de Barthel fue desarrollado por Mahoney y Barthel en 196516, para evaluar 

el grado de independencia para la realización de las actividades básicas de la vida 

diaria (ABVD), siendo adaptado a la población portuguesa17. El instrumento ha 

evidenciado niveles de fidelidad aceptables, soportado por un valor de alfa de 

Cronbach de 0,9617. 

La Escala de Lawton y Brody18 evalúa la funcionalidad relativa a las actividades 

instrumentales de vida diaria (AIVD), siendo validada para la población 

portuguesa19. 
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A través de ella se evalúa el nivel de dependencia en la realización de las AIVD. La 

escala presenta índices de fidelidad aceptables (α = 0,94). La puntuación asignada 

varía entre 0 (máxima dependencia) y 23 puntos (independencia total)19. 

Todos los datos fueron recogidos por la primera autora, en un momento único en el 

tiempo y en una oficina reservada. Se han garantizado los principios éticos y los 

derechos de sigilo, el anonimato y la confidencialidad (tanto en el ámbito de la 

recogida, como en el tratamiento de los datos). Se solicitó el consentimiento libre e 

informado por parte de los ancianos, después de que se proporcionara la 

información relativa al investigador, a la naturaleza de la investigación y a los 

objetivos de la misma. Considerando las limitaciones derivadas de la edad 

avanzada y de la baja escolaridad de los participantes, los cuestionarios fueron 

rellenados con la colaboración de la primera autora. Para la ejecución del estudio, 

se solicitó la autorización a la dirección de cada uno de los ERPM. 

 

4- Estadísticas y análisis de los datos 

Para el tratamiento estadístico de los datos, se utilizó el programa estadístico de 

IBM® SPSS® (versión 22). Y se recurrió a la estadística descriptiva (media, 

desviación estándar, frecuencias absolutas y relativas). 

 

5- Resultados 

5.1- Caraterización sociodemográfico 

Los participantes procedían de dos instituciones del municipio de Chaves, región 

interior del norte de Portugal. La muestra estuvo constituida por 82 participantes, 

de ambos géneros (masculino n = 28; femenino n = 54) con una edad media de 

81,80 años y (Desviación Estándar (DE) = 9,18). Los participantes con menos de 

75 años representaran el 17,1% de los ancianos (n = 14), el 43,9% (n = 36) con 

edades comprendidas entre 75 a 85 años y 39,0%, es decir, 32 usuarios que tenían 

más de 85 años. En cuanto al estado civil, la mayoría de los encuestados, 63,4% 

(n = 52) eran viudos. Entre los participantes, el 56,1% (n = 46) eran jubilados por 
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límite de edad y el 25,6% (n = 21) por incapacidad. Los participantes presentaran 

bajos niveles de escolaridad (M = 2,49, DE= 2,96), siendo que la mayoría del 41,5% 

(n = 34) era analfabeto. 

En cuanto a las razones de la elección de la institución de acogida, el 29,3% (n = 

24) de los ancianos eligió a la institución por la proximidad a su domicilio y el 63,4% 

(n = 52) señalaran otras razones, en particular, la toma de decisión efectuada por 

sus hijos 16,8% (n = 14), o incluso, por la inexistencia de alternativa 10,8% (n = 9). 

Los ancianos estaban institucionalizados, en media, hace 21,5 meses (DE = 14,09). 

En promedio, cada anciano toma 5,4 fármacos prescritos al día (DE = 2,62); El 

23,2% (n = 19) tuvo un ingreso hospitalario en el último año y el 7,3%, (n = 6) 

sufrieron dos o más ingresos en este período. En el último año recurrieron al 

servicio de urgencia 31,8% (n = 26) de los usuarios. 

 

5.2- Función cognitiva  

Se verificó que la gran mayoría de los participantes de este estudio, el 68,3% (n = 

56), presentaban déficit cognitivo, siendo las áreas problemáticas la orientación 

temporal, la atención, el cálculo, la evocación, la habilidad viso-constructiva y el 

lenguaje. 

 

5.3- Dependencia en el autocuidado 

De acuerdo con el Índice de Barthel, el 25,3% (n = 21) de los ancianos, son 

independientes en las actividades de vida diaria, el 46,3% (n = 38), presentan una 

discapacidad moderada, el 12,2% (n = 10), poseen incapacidad grave y el 15,9% 

(n = 13) son totalmente dependientes. En cuanto a la capacidad funcional para 

AIVD, los valores sugieren también un gran ajuste, encontrándose un valor 

promedio de 7,84 (DE = 7,40). 

El baño es el autocuidado en el que más ancianos necesitan ayuda, mientras que 

la alimentación, es el autocuidado con menor nivel de necesidad (Tabla 1). 
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Tabla 1. 

Niveles de dependencia globales de los participantes en cada dominio de los autocuidados, según 

el FEDA 

Tipo de 
Autocuidado 

Dependiente no 
participa  

Necesitaayuda 
de persona 

 

NecesitaEquip
os 

 

Necesita ayuda 
de persona y 

equipos 

Completamente 
Independiente 

 

Ducharse 
 

14 (17,1%) 35 (42,7%) - 11 (13,4%) 22 (26,8%) 

Vestirse/ 

Desvestirs
e 
 

13 (15,9%) 1 (1,2%) - 68 (82,2%) - 

Arreglarse 13 (16,1%) 5 (6,2%) 1 (1,2%) 48 (59,2%) 14 (17,3%) 

Alimentarse 7 (8,5%) - - 74 (90,2%) 1 (1,2%) 

Uso 
delsanitario 

11 (13,6%) 7 (8,6%) 2 (2,5%) 14 (17,2%) 47 (58%) 

Levantarse 10 (12,2%) 7 (8,5%) 13 (15,9%) - 52 (63,4%) 

Girarse 10 (12,2%) 2 (2,4%) 1 (1,2%) - 69 (84,1%) 

Desplazarse 10 (12,2%) 14 (17,1%) 2 (2,4%) - 56 (68,3%) 

Usar silla de 
ruedas 

6 (7,3%) 1 (1,2%) - 2 (2,4%) 2 (2,4%) 

Andar 10 (12,2%) 3 (3,7%) 2 (2,4%) 44 (53,6%) 23 (28%) 

Fuente: Elaborado por los autores 

Casi la totalidad de los ancianos el 95,1% (n = 78) no son capaces de preparare y 

tomare los medicamentos prescritos, y el 93,9% (n = 77) presentan dificultades para 

gestionar su medicación. El 58,5% (n = 48) de los ancianos refieren que nunca 

desarrollan actividades recreativas. 

  

5.4- Estado de salud 

La tabla 2 presenta información sobre el estado de salud de los ancianos y sus 

necesidades. Esta registra, entre otras, las necesidades a nivel de agudeza visual, 

la agudeza auditiva, pero también al nivel del equilibrio corporal y la coordinación 

motora y la amplitud articular (Tabla 2). 
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Tabla 2. 

Estado de salud: compromisos en los procesos corporales 

Estado de 
salud 

Compromisso enlos processos corporales 

Estado 
nutricional 

Malnutrición 
19,5% (16) 

Riesgo de 
malnutrición 

22% (18) 

Pre-obesidad 
18,3% (15) 

Obesidad 
 9,8% (8) 

Dentición y 
deglución 

 

Dentición      
incompleta 

39% (32) 

Ausencia de 
dentición 

24,4% (20) 

Dificultad para masticar 
53,7% (44) 

Compromiso en la 
deglución 
22% (18) 

Equilibrio 
corporal 

Alterado 
 63,4% (52) 

Ausente  
13,4% (11) 

  

Coordinación 
motora 

Alterada 
 63,4% (52) 

Ausente  
13,4% (11) 

  

Amplitud 
articular 

Reduzida  
79,3% (65) 

Ausente  
2,4% (2) 

  

Eliminación 
vesical 

 

Reducción del 
tempo de alerta  

30,5% (25) 

Incontinencia 
funcional  

18,3% (15) 

Incontinenciadelesfuerzo 
12,2% (10) 

Cateter vesical 
1,2% (1) 

Llevapañales 
 37,8% (31) 

Eliminación 
Intestinal 

Incontinencia 
fecal 17,1% (14) 

Estreñimiento 
30,5% (25) 

  

Sistema 
respiratório 

Disnea funcional 
29,3% (24) 

Ortopnea 
12,2% (10) 

Disneaenreposo 7,3% 
(6) 

Haceoxigenoterapia 
9,8% (8) 

Agudeza visual 
Disminuida 
81,7% (67) 

Uso de prótesis 
 43,9% (36) 

Ividente 
 2,4% (2) 

 

Agudeza 
auditiva 

Disminuida 
bilateralmente 

54,9% (45) 

Disminuida 
unilateralmente 

8,5% (7) 

Uso de pro 
 

tésis 
6,1% (5) 

 

Caída en los 
últimos tres 

meses 
 

Una  
20,7% (17) 

Tres 
4,9% (4) 

Dos o cuatro 
 2,4% (2) 

Seis  
1,2% (1) 

Fuente: Elaborado por los autores 

El compromiso articular (rigidez articular) de las principales articulaciones está 

afectado en número elevado de personas. La presencia de edemas localizados al 

nivel de los miembros inferiores fue un signo muy presente, el 42,7% (n = 35). 

Asimismo, el 15,5% de los ancianos (n = 13) ha mencionado tener dolor persistente 

y parestesias 30,5% (n = 25), el 56,1% (n = 46) de los ancianos presenta problemas 

con el sueño o dificultad para dormir, siendo que, el 42,7% (n = 35) del total de los 

ancianos en estudio, afirma tomar medicación para tal efecto.  

 

6- Discusión 

Las razones de la elección de la institución de acogida para 29,5% de los usuarios 

se basaron en la proximidad a su domicilio. Teniendo en cuenta los vínculos 

establecidos con familiares, parejas y significativos de la comunidad de 
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procedencia, estos resultados eran los esperados. Se han hallado resultados 

similares a los de este estudio, pese a un porcentaje más elevado, con más del 

cincuenta por ciento de su muestra, que mostraba que la decisión para el 

internamiento era tomada por los hijos20. En cuanto al tiempo de internamiento, el 

resultado es similar a otros estudios21;3, y se refiere al declive de la autonomía de 

los ancianos y a la necesidad de asistencia de cuidados básicos y de protección. 

El perfil de ancianos en los dos geriátricos en estudio se sobrepone a los descritos 

en otros estudios22;23;3;24. Se observa que los ancianos presentan graves 

limitaciones en la funcionalidad y autonomía, lo que estará asociado a un estado 

general de salud debilitado y a un elevado recurso a los servicios de urgencia. A 

pesar de que en Portugal se registra un elevado número de salidas a las urgencias 

entre ancianos y personas dependientes25, los datos encontrados sobre este tema 

pueden indicar fragilidades en el seguimiento de los procesos de enfermedad de 

esta población en geriátricos. 

No es práctica de las instituciones donde se llevó a cabo la recogida de información, 

supervisionar la funcionalidad de los ancianos, y así evaluar el declive funcional de 

los mismos durante el internamiento. Los resultados muestran que muchos 

ancianos presentan necesidades moderadas o incluso graves en las actividades 

motoras y articulares, a menudo asociadas a procesos dolorosos. Estos resultados 

podrán sugerir la necesidad de incrementar el seguimiento y la vigilancia del estado 

de salud para prevenir y/o reducir estos cambios. Este es también un resultado 

esperado ya que las instituciones no presentan una política de rehabilitación 

funcional de los ancianos. La rigidez articular está asociada a las deficiencias en el 

sistema de cuidados a las personas dependientes26;27;28. 

En lo que se refiere a las actividades recreativas, más de la mitad de los ancianos 

no realizan actividades de juego y tiempo libre y no procura buscar actividades para 

entretenerse, divertirse, estimular y relajarse. La escasez de ofertas adecuadas a 

las vivencias culturales de los ancianos conduce a la inactividad y pasividad y a un 

estado de aceptación y de desaliento que hay que contrarrestar.  Frecuentar los 

programas televisivos de forma colectiva y continúa, nada contribuye para alcanzar 

niveles de estimulación y bienestar en los ancianos29, es importante poner en 

práctica actividades recreativas promotoras de salud física, psicológica y social30. 
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Los problemas de nutrición, centrados en la dificultad en masticar y en la deglución, 

son otro aspecto negativo a registrar. Otros autores31 verificaron un porcentaje muy 

similar de ancianos internados con problemas de masticación. Los riesgos de 

desnutrición aumentan notablemente entre los ancianos institucionalizados y existe 

una prevalencia de desnutrición en ancianos con deficiencia cognitiva y capacidad 

funcional reducida31.  

También, la mayoría de los usuarios presentaran incontinencia funcional o 

incontinencia de esfuerzo, existiendo aún un número considerable de ancianos que 

padecen estreñimiento. Estos datos también se sobreponen con otros estudios32. 

En los geriátricos estudiados, usan pañales desechables, en personas que pueden 

ir al baño. Tienen por rutina un horario fijo para cambiar los pañales y cuando los 

ancianos solicitan ayuda para ir al baño, muchas veces se les aconseja usar pañal. 

Algunos autores33 afirman que el uso del pañal aumenta el riesgo de enfermedad 

cutánea y en ancianos con eliminación espontánea preservada, esta utilización 

puede conducir a la incontinencia. La utilización de equipos urinarios como la cuña 

y el orinal debe ser prioritaria al pañal. Esta no es una alternativa justificada por la 

falta de recursos humanos. Estas personas necesitan programas de rehabilitación 

para entrenar los músculos de la zona pélvica para prevenir y mejorar la 

incontinencia urinaria. 

En cuanto al sueño, un porcentaje significativo de los ancianos habló de la dificultad 

para dormir, y entre éstos, la mayoría toma inductores del sueño. También otros 

estudios32 hallaron este problema en los ancianos y afirmaron que estos trastornos 

son más comunes y más severos en los ancianos internados. La falta de 

estimulación cognitiva y física puede llevar a que muchos de los ancianos duerman 

a lo largo del día, debiendo ser considerado este indicador como un factor negativo 

del compromiso del estado general de salud de los ancianos. 

Siendo que las caídas son un hecho frecuente entre ancianos internados24, las 

evidencias detectadas en los últimos tres meses fueron muy elevadas, con casi un 

cuarto de los ancianos sufriendo un golpe en la caída. La etiología de este problema 

puede estar relacionada con la mayoría de edad, con el mayor número de 
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enfermedades, con la diminución de la capacidad funcional y con los efectos 

colaterales de los fármacos34;35;36.  

En síntesis, las políticas de funcionamiento en las instituciones estudiadas, en que 

las prácticas profesionales reinciden en la sustitución de las funciones del anciano 

en vez de estimular su autonomía, muestran que es un problema fundamental. 

Aunque la legislación, en los últimos años, se ha sometido a diversas 

modificaciones, se mantiene, sin embargo, negligente en cuanto a la necesidad de 

formación de los colaboradores y técnicos que prestan servicios y cuidados a los 

usuarios de los ERPM. Lo mismo ocurre con la determinación de la relación entre 

el número de funcionarios de los ERPM y el número de ancianos internados a su 

cuidado37;38. 

Por último, debería haber más auditorías externas, efectuadas con equipos 

multidisciplinarios a estas instituciones para asegurar estándares de calidad que 

aseguren a estas personas una vida digna. En esta línea, varios autores39 

defienden que se debe evaluar la calidad de los cuidados prestados a los ancianos 

y buscar niveles cada vez más elevados de calidad del desarrollo profesional. 

Se ha puesto de manifiesto que una prestación de cuidados apoyada en estrategias 

de promoción del autocuidado contribuye positivamente a la mejora de la salud, de 

la capacidad funcional y cognitiva y de la autonomía40. 

 

6- Conclusión 

Teniendo en cuenta los datos de este estudio, los ancianos internados en centros 

geriátricos presentan condiciones de salud de gran vulnerabilidad, con baja 

funcionalidad, gran dependencia funcional y déficit cognitivo. Se cree que una 

mayor inversión y seguimiento de estas personas, podría invertir muchos de estos 

indicadores. Los profesionales cualificados pueden, previamente, reconocer los 

potenciales factores que dificultan los autocuidados, la autonomía y la 

independencia, pudiendo poner en práctica estrategias preventivas e intervenir 

precozmente. Algunos autores39 dicen que, la esencial vía para mantener la calidad 

de los cuidados, de forma a combatir la dependencia psíquica y física y maximizar 
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la independencia e autonomía, requiere una adecuada preparación y 

especialización de los cuidadores formales. 

Los resultados de este estudio apuntan a la necesidad de poner en práctica 

programas de estimulación cognitiva y motora, con el fin de preservar las 

capacidades cognitiva y funcional en los ancianos. Estas propuestas pretenden 

posibilitar un mayor nivel de independencia, de autonomía y, por consiguiente, una 

mejora en las capacidades de autocuidado y bienestar general de estas 

poblaciones. 

Es por ello primordial que el ERPM tengan, en sus cuadros, técnicos cualificados, 

especialmente enfermeros, que puedan pronosticar, prevenir y revertir situaciones 

que comprometan eventualmente e irreversiblemente la capacidad funcional de los 

usuarios. 

En cuanto a las limitaciones del estudio, se asume el carácter exploratorio, y el 

reducido tamaño de la muestra, que no permiten efectuar generalizaciones. 
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Abstract 

The concept of self-care in the elderly has been frequently associated with 

autonomy, independence and personal accountability. Self-care practices are a 

result of individual lifestyles and paths adapted to the circumstances and 

expectations of the elderly. Based on the model by Backman and Hentinen (1999), 

the present study attempts to categorically describe the types of self-care of the 

elderly. This is an exploratory study, transversal, of a quantitative nature. The 

sample was comprised of 313 participants, randomly selected among Elderly Care 

Centres in the interior North of Portugal. The Portuguese version of Self-care of 

Home Dwelling Elderly was used for data collection. The results call for a replication 

of the study, using the theoretical derivation of the four self-care profiles 

(responsible, formally guided, independent and abandoned). 

 

Keywords: Institutionalized elderly; Self-care; Self-care profiles 
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Introduction 

The concept of self-care has been commonly associated with levels of autonomy, 

independence and personal accountability. The definition of self-care includes the 

performance of free-initiative activities aiming at the preservation of life, health and 

personal well-being (Orem, 2001), namely health promotion or recovery. Therefore, 

it is a complex and multidimensional phenomenon (Petronilho, 2012). 

This notion of self-care emerges as a means of health promotion performed 

intentionally and rationally (Backman & Hentinen, 1999, 2001; Rasanen et al., 2007; 

Zelezniki, 2007). 

However, self-care should not be considered exclusively from a logical perspective 

of health promotion, but rather as part of a broader context, which takes into account 

the importance of self-care with regard to the activities of daily living (ADL). Thus, 

self-care practices are the result of individual lifestyles and personal adaptation of 

the elderly’s life history to their circumstances and personal expectations (Backman 

& Hentinen, 1999; 2001; Rasanen et al., 2007; Zeleznik, 2007). 

The literature suggests that the factors influencing self-care actions can be divided 

into external and internal factors (Backman & Hentinen, 1999). The living conditions, 

the aid services provided to the elderly and the social support are all part of the 

external factors. The latter combines the emotional, instrumental or educational 

support contributing to the maintenance of autonomy and independence (Backman 

& Hentinen, 1999; Rasanen et al., 2007; Wichmam et al., 2013). Concerning the 

internal factors, the health condition can be seen as a priori determinant for self-

care. There are also other internal factors to be considered, such as functional 

capacity and health, coping strategies and resilience (Backman & Hentinen, 1999, 

2001; Zelezniki, 2007). 

Backman and Hentinen (1999) outlined the construction of a theoretical model 

explaining the types of self-care found among the home-dwelling elderly. Self-care 

behaviours in the elderly are viewed as actions aimed at maintaining or restoring 

health, and the performance of their ADL. The model presents different self-care 

types with their corresponding conditions in terms of action and associated 
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meanings. Therefore, it is possible to identify four profiles: responsible, formally 

guided, independent and abandoned. 

The responsible self-care implies activity and accountability in all the ADL, including 

concern over the health processes. The elderly with this profile control the 

management of their own treatment regimen, understand the assumptions for the 

suggested therapies and want to make informed decisions about alternative 

therapies. Once they perceive any health problems, they take an active attitude, 

seeking appropriate help immediately and without hesitation. They want to be 

informed about the conditions and symptoms presented, as well as the different 

treatment options. Therefore, they actively collaborate with health care 

professionals, often establishing long-life relationships. These elderly people adopt 

healthy daily lifestyle habits, taking care of their physical condition, either as part of 

a healthy diet, or in their exercise routines. For these elderly people, the 

performance of daily activities is a positive accomplishment. The positive, future-

oriented attitude and the positive experience of ageing are important prerequisites 

to the responsible self-care profile. These people value their professional activity 

and after retirement, they finally have the opportunity to engage in different projects 

involving tasks and activities they wish to experience. They devote time to 

themselves, realizing that the hard work has given way to the enjoyment of everyday 

living. Therefore, ageing means a new kind of living. Being responsible is to wish to 

continue living actively, enjoy social activities, have positive relationships with family 

and friends, trust and hope in the future, and also to expect the support of others if 

and when it is necessary. 

The formally guided profile consists of regular compliance, but an uncritical attitude 

towards the therapeutic counselling, involving simple routines with no satisfaction 

involved in the performance of daily tasks. This profile is often associated with 

people who have experienced a life history based on the dependency of others. It 

concerns people who left the nuclear family early to start a professional activity, 

frequently reporting a life cycle characterized by hard work. They do not recognize 

their own personal needs and perceive ageing only as an inevitable decline of 

physical and cognitive skills. These people face the course of their life cycle with the 

cognitive bias of inevitability and accept their increasing decline. Ageing is 
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associated with retirement and therefore they accept limitations in the ADL. Despite 

their wish to remain in their own houses, they are conscious of the potential need 

for future institutionalization.   

The elderly with an independent self-care profile tend to manage their health-

disease processes by questioning the therapeutic recommendations of health 

professionals. They find original ways to take care of themselves and when they 

perceive any problems associated with their health or well-being, they do not seek 

the help of health professionals. These people try to find answers to their problems 

by themselves, based on their life cycle experiences and personal beliefs. This type 

of profile is grounded on “the school of life” philosophy.  It is based on a strict view 

of managing their personal lives, often characterized by stories of personal 

determination in relation to their lives, professional activity and social relationships. 

People in this profile usually deny the ageing process and tend to hide disease signs 

and symptoms. They often compare themselves to other elderly people, by 

emphasising that they are healthier and do not need medication. They expect to 

remain in their own houses because it gives them a sense of safety and they tend 

to prefer being alone, while undermining the importance of their social network. 

Lastly, the abandoned self-care profile is characterized by personal representations 

of helplessness and lack of accountability. These elderly people do not care for 

themselves and are unable to manage the ADL. This sense of helplessness and 

incapacity is multidimensional, often revealed by the desire to give up on life. This 

self-care profile is commonly characterized by reports of life stories embedded in 

bitterness and sadness. They tend to be introverts and their past and current lives 

are characterized by poverty, lack of respect or understanding from significant 

others or third parties. The feeling of bitterness often seems to be based on the 

perception of negative experiences throughout life, including reports of hard work, 

unsatisfactory marital relations or episodes of violence, or experiences and recall of 

traumatic events. They have a negative attitude towards the aging process, with 

personal representations of the life cycle involving pain (physical and/or 

psychological) and incapacity, resulting in feelings of helplessness, loneliness and 

abandonment. This profile is characterized by a desire to give up and entails a 

feeling of loss of control of their personal life, due to their perception of personal 



Self-care profiles of elderly institutionalized in Elderly Care Centres 

 
81 

 

physical and mental decline and to a low or non-existent social support. Concerning 

the future, the fear of pain is constantly present, as well as the decline of functional 

capacities, the continued loss of personal control over their lives and the fear of 

death itself. 

Rasanen et al. (2007) developed a self-report instrument to evaluate self-care in the 

elderly, living either in care institution or in clinical contexts. The instrument presents 

five independent scales, in which the behaviours in self-care, self-care guidance, 

functional capacity in the basic activities of daily living (BADL) and in the IADL, 

satisfaction with life and self-esteem. Based on this model, Backman and Hentinen 

(1999), designed a scale with 42 items to assess self-care profiles.  

The present study sought to describe categorically the self-care profiles of a random 

sample of institutionalized elderly, using the Backman model and Hentinen (1999) 

and analysing the theoretical derivation of the identified profiles. 

 

Methods 

This is an exploratory, cross-sectional study, of a quantitative nature. The research 

is non-experimental or Ex Post Facto. Preliminary analyses to establish the correct 

number of clusters or profiles were performed using the Latent Profile Analysis 

approach (LPA). A multivariate data analysis was then performed, through a 

clusters’ analysis by means of the combinatory procedure (Hair et al., 2010). 

This study was approved by the ethical committee of Abel Salazar Institute of 

Biomedical Sciences, under the registration number 166/2016. 

The data was collected and processed only by the main researcher, in a single 

moment with each respondent in a reserved room. All ethical principles, anonymity 

and confidentiality were assured. The participants were asked to sign an informed 

consent form after being provided with all the information concerning the researcher, 

the nature of the research and its objectives. Given the age and educational 

limitations of the participants, the questionnaires were administered orally by the 

person in charge of this study.  
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Participants 

Participants were recruited from the 56 Elderly Care Centres (ECC) located in the 

interior north of Portugal (in the Vila Real district and in each municipality), 

registered as Private Institutions of Social Solidarity. Only the institutions that gave 

written permission to participate in the study and that were willing to integrate the 

sample were included. Data collection took place between August 2014 and July 

2015. Prior to this process, the people responsible for each institution were informed 

of the protocol to be used. A total of 25 ECC accepted to participate in the study. 

Participants were recruited from these 25 ECC, through a simple random procedure. 

Each elderly person was assigned a number on a card, placed in a bag and 30% of 

the total number of residents of each ECC were selected (Field, 2009; Fortin, 2003). 

If the selected elderly person refused to participate, another card was selected. 

Participants without the cognitive capacity to give consent were also included after 

their families’ consent. In these cases, only the physical assessment was performed.  

 

Instruments 

The Self-care of Home Dwelling Elderly (SCHDE, Backman & Hentinen, 1999; 2001; 

Rasanen et al., 2007) was applied. This instrument is a part of a larger protocol that 

includes a total of five evaluation instruments (Self-care orientation; Self-esteem; 

Life satisfaction; Functional capacity (Personal activities of daily living and 

Instrumental activities of daily living) and Types of self-care. All these instruments 

were already translated and adapted to the Portuguese population, with several 

psychometric studies already performed.  

The SCHDE was not fully applied, since the main goal of the researcher was to 

categorically describe the four main types of self-care of the studied sample. So, the 

SCHDE Types of Self-Care Scale (TSCS; Rasanen et al., 2007), included 42 items 

of the self-report, with a five-point Likert scale (from 1 = Total Disagree to 5 = Total 

Agree). The Portuguese version of the scale (Sequeira, 2011) is divided into four 

subscales, namely, the responsible self-care profile (13 items), the formally guided 

self-care profile (10 items), the independent self-care profile (12 items) and, the 

abandoned self-care profile (7 items). The factorial structure was tested taking into 
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consideration the requirements suggested by Rasanen et al. (2007) for the 

exploratory factor analysis (withdrawing items loading under .35, eigenvalues 

greater than one and the scree plot observation). The items that saturated in more 

than one factor were excluded if the difference between them was equal or lower 

than .100. Three solutions were tested: 8 (as the original one), 5 and a 4 factorial 

one (according to the scree plot). The EFAs were performed using the principal 

components extraction method and by rotating the matrix (Varimax solution with 

Kaiser normalization). The latter solution was the one that best approached the 

theoretical model, despite one factor being excluded, which presented a low internal 

consistency value, either using the Cronbach’s alpha (α=.48) or the average inter-

item correlation value (rAII=.14) for short scales, with a cutoff value between .15 and 

.50 (Clark & Watson, 1995). The syntactic consistency of items was also observed, 

and two items were excluded (22 and 17) from the factors 1 and 2 respectively, 

since they did not fit the overall model (these items did not lower the Cronbach alpha 

value at low internal consistency values). Therefore, the factorial structure used in 

this study consisted of three factors. The first one was named Health 

representations (10 items; α=.74; rAII=.22); the second with 6 items (α=.74; rAII=.32) 

named Autonomous perspectives (which includes medication issues), and finally 

the third factor Demands associated with personal life (4 items, α=.66; rAII=.33). The 

latter were then added and averaged to create the three main scale dimensions that 

would later be transformed, by means of a combinatory cluster analysis (Hair et al., 

2010), into categorical data. A sociodemographic questionnaire was also used, 

specially designed for sample description purposes. 

 

Statistical methods  

Before constructing the clusters, preliminary analyses were performed using the 

Latent Profile Analysis (LPA) to establish the most correct solution for the 

constraints used in the statistical model and to further analyse the range of classes 

to be tested. The solution to compare profiles, the Bayesian Information Criteria 

(BIC), was the criterion to choose the constraining option and the range of profiles’ 

to be analysed (following the BIC lowest value principle). The range of classes were 

tested using the estimation of profiles procedure (finite mixture modelling). The 
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model for the follow-up analyses was established by comparing the models’ log-

likelihood value, the BIC, and the Entropy value. Using these three assessment 

criteria is considered a good practice, especially when the comparison is between 

non-nested models (Tein, Coxe & Cham, 2014, p. 643). After the number of profiles 

solution was established, preliminary analyses for checking the assumptions of the 

multivariate analysis of data were performed (normality of distribution and outliers’ 

existence). 

Combinatory cluster analysis is a statistical procedure that combines hierarchical 

benefits to describe the centroids and identify possible outliers. As the non-

hierarchical methods are less susceptible to outliers, the data are then grouped 

using non-random seeds. The dimensions of self-care types are transformed into z 

scores. The values of the centroids [four groups because the number of clusters is 

determined aprioristically, since it is used the SCHDE Types of Self-Care model 

(Backman & Hentinen, 1999; 2001; Rasanen et al., 2007)] are then calculated by 

means of the hierarchical method (Ward's method and Square Euclidean Distance). 

The latter average of each group (seeds) will then be used in the computation of the 

final clusters by applying the latter non-hierarchical method (K-means). The last 

statistical step of the procedure is the validation of the remaining categorical variable 

by performing univariate analysis of variance (ANOVA), where the three scalar 

dimensions are the dependent variables and the categorical variable, the 

independent variable. Finally, considering both the features of each group in terms 

of the averages obtained for each of the three dimensions, as well as the underlying 

theoretical model, the groups are carefully characterized, derived and validated from 

a theoretical point of view. All the statistical procedures are performed using IBM®’s 

SPSS® (version 22), except for the Latent Profile Analysis, which used the RStudio 

software (RStudio Team, 2015) by means of the tidyLPA package (Rosenberg, 

Schmidt, Beymer & Steingut, 2018).  

Following this statistical procedure, the descriptive data will be presented and 

argued considering the model of self-care of home-dwelling elderly (Backman & 

Hentinen, 1999; 2001; Rasanen et al., 2007) and its usefulness to the Portuguese 

context of nursing care provided to the elderly populations. 
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Results 

Participants 

A total of 475 elderly people participated in this study, although only the data without 

missing values were considered in order to avoid any measurement biases by 

replacing missing values with averages calculations (N=313, 201 women, 112 men, 

Mage=83.44, SD=7.12, age range=65-104). Approximately 50% of the participants 

were illiterate (n=150, 47.90%), and another 50% had completed the basic primary 

cycle of education (between 1-4 years of schooling, n=148, 48.40%). The remaining 

14 elderly people had between 5 to 11 years of schooling (4.40%).  The sample 

consisted mostly of widowers (n=188, 60.10%), with the remaining participants living 

in marital or nonmarital status (n=54, 17.30%), single (n=65, 20.80%) and only 6 

being divorced (1.90%).  

 

Preliminary analyses 

The LPA analysis indicated that the lowest BIC was found for the model with no 

constraints for means and variances, and in which the covariances were fixed to 

zero. Two models with four and five classes were tested using the latter (see Figure 

1., below). 
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Figure 1. 

Results for choosing the number of classes to be tested for establishing the latter SCHDE Types of Self-Care 

Clusters  

The results of the estimation of profiles indicated that the model with four classes 

had the best fit (logL = 1109.29, BIC = 2373.727, Н = .89), in comparison with the 

five classes model (logL = 1078.282, BIC = 2351.934, Н = .87). Although the BIC is 

lower for the latter, the other two fit indicators proved a better fit in the four classes 

model. 

The normal distribution of data was confirmed by calculating Kurtosis and Skewness 

values, using the cutoff values between +2 and -2 suggested by George and Mallery 

(2010) (kurt(x) between .28 and -1.45; skew(x) between -.33 to 1.63). A multivariate 

analysis of outliers was computed, using the Mahalanobis distance with a significant 

value of p<.001. Data was all computed, since only three values were considered 

as outliers (p<.001). The analysis of the SCHDE Types of Self-care Scales showed 

good internal consistency, although the exploratory factor analysis did not replicate 

the original eight factors structure (Raisanen et al., 2007), nor the twelve-factor 

obtained by Železnik (2007). The Portuguese studies accessed, all presented low 
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Cronbach alphas values (David, 2015; Mota, 2011; Rodrigues, 2011; Sequeira, 

2011, Veríssimo, 2013; Evaristo, 2012).   

 

Cluster analysis using the combinatory method 

The combinatory clusters analysis method was used to define if the data obtained 

by means of the dimensions of the SCHDE Types of Self-Care Scale could be 

structured into the four pure styles described by the authors, sorting the similar data 

into groups. At first, the 3 dimensions were transformed into z scores. Specifying at 

the outset the existence of the four theoretically pure groups, by means the of the 

Squared Euclidian Distance, the similarity between data was obtained, by applying 

Ward’s Methods to the z scores to construct the hierarchical clustering centroids, 

minimizing internal variation (see Table 1 below). 

 

Table 1 - Hierarchical centroids (ward’s method and squared euclidean distance) 

C
lu

s
te

rs
 

Types of Self-Care Scale Dimensions’ z scores 

Health representations Autonomous perspectives 
Demands associated with 

personal life 

1 -.59701 -.61836 .47879 

2 1.63528 .47607 .15315 

3 .10760 .02881 -1.63438 

4 .00465 1.18433 .46471 

Note. Hierarchical centroids that will be used as seeds for constructing the last clusters by means of the K-
means non-hierarchical method  

 

Then, the final clusters were constructed using the hierarchical centroids but by 

means of non-hierarchical K-means method. This procedure allows to enhance the 

results, given that non-hierarchical methods are likely less susceptible to evidence 

outliers and to the introduction of inappropriate variables, enabling to change the 

pertinence to groups (adapt. Hair et al., 2010, pp. 403). Table 2 summarizes the 

results for final clusters centres using the K-means method. 
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Table 2 - Final non-hierarchical centres (K-means), clusters and effective by group (n) 

C
lu

s
te

rs
 

Types of Self-Care Scale Dimensions’ z scores 

Health representations 
Autonomous 

perspectives 

Demands associated 

with personal life 

 N    

1 138 -.66063 -.78551 .37722 

2 55 1.55961 .53179 -.03295 

3 45 .14226 .11597 -1.91858 

4 75 -.01352 .98578 .48123 

N 313    

Note. Final non-hierarchical centres arising from the application of K-means to the previously calculated 
hierarchical centroids 
 

SCHDE Types of Self-Care Clusters statistical and theoretical derivation 

Statistical derivation  

The statistical validation of the identified clusters was performed by means of three 

General Linear Model Univariate Analysis of Variance (ANOVA), using the TSCS 

dimensions as dependent variables and the nominal clusters as the independent 

variable. Tests between subjects’ effects in all the three TSCS dimensions were 

significant and were followed by Post Hoc Tests (multiple comparisons using the 

Scheffé Test, p≤.05). For Health representations ANOVA the results were [F(3, 

309)=171.51, p<.001; ηp
2=.63, Observed power of 1.00]. The Post-Hoc Tests 

(Sheffé) indicated significant differences between all groups, except for the 

differences between groups 3 and 4. Tests between subjects’ effects for the 

Autonomous perspectives [F(3, 309)=130.19, p<.001; ηp
2=.56, Observed power of 

1.00], allowed multiple comparisons. In this case, all clusters differ significantly from 

each other. Finally, the results of significant tests of between-subjects’ effects for 

Demands associated with personal life were [F(3, 309)=191.04, p<.001; ηp
2=.65, 

Observed power of 1.00]. The Post Hoc Tests indicated that cluster 4 did not diverge 

significantly from cluster 1, but all other groups differed significantly from each other. 

The ANOVA results are presented in Table 3. 
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Table 3 - Types of self-care scale clusters means, standard deviations, confidence interval and  

partial effectives 

 SCHDE Types of Self-Care Clusters 

T
S

C
D

 

1 2 3 4 

M SD MCI M SD MCI M SD MCI M SD MCI 

(n=138) (n=55) (n=45) (n=75) 

HR 1.74a .49 
[1.65, 

1.83] 
3.72b .50 

[3.57, 

3.86] 
2.46cd .77 

[2.30, 

2.62] 
2.32dc .51 

[2.20, 

2.44] 

AP 1.77a .54 
[1.65, 

1.89] 
3.20b 1.00 

[3.01, 

3.39] 
2.75c 1.00 

[2.54, 

2.96] 
3.69d .61 

[3.53, 

3.86] 

DPAL 4.54a,d .47 
[4.45, 

4.64] 
4.14b .71 

[4.00, 

4.30] 
2.31c .76 

[2.14, 

2.48] 
4.64ad .48 

[4.51, 

4.78] 

Note. TSCD =SCHDE Types of Self-Care dimensions; HR =Health representations; AP =Autonomous 
perspectives; DAPL =Demands associated with personal life. M =Mean; SD =Standard Deviation; MCI =Mean 
95% Confidence interval. Different letters identify significant differences of values in the cell to a significance of 
p≤.05 

 

Theoretical derivation 

The elderly included in cluster 1, showed a predominance of the abandoned style, 

with weak health representations and the lowest value of the four clusters. This 

group corresponds to the elderly presenting a frail health condition, a reduced 

functional capacity to perform the ADL and a low perception on autonomy 

associated to a high search for help to meet their needs. 

The elderly in cluster 2 showed positive representations and an autonomous health 

perspective. They seem to accept the changes arising from old age and consider 

that the diseases and motor impairments do not hinder the experience of positive 

ageing. They show a reasonable functional capacity, autonomy and satisfaction with 

their health, thus identified in the responsible profile. 

The elderly in cluster 3 seem to present mostly formally guided profile 

characteristics, with good health representations, but with low levels of autonomy 

(they differ from all groups). They are particularly demanding in what concerns 

personal life (they show the lowest value and differ significantly from all others) 

suggesting an acritical assumption of professional recommendations.  
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The elderly in cluster 4 present an independent profile, since they show high levels 

of autonomy and low health representations. This might explain their high demands 

on personal life, with similarities in this dimension when compared to cluster 1. The 

perception of high autonomy may not be compatible with their own health condition, 

but rather to personality traits.  

Hence, it is possible to conclude that, through cluster analysis, the factorial structure 

of these data is likely to replicate the theoretical model of Backman and Hentinen 

(1999, 2001). The limitations that the elderly present in performing the ADL, their 

perception of physical and cognitive impairments and the context in which they live 

might explain the results obtained. 

Through the analysis of Table 3 it is possible to observe that Health shows a 

significantly higher mean for cluster 2 than for any other group, which may suggest 

the Responsible cluster or style. The latter is followed by cluster 3 and 4, which do 

not show significant mean differences between them. Cluster 1 also differs from all 

others showing the lowest mean of Health representations. Cluster 4 has the 

significantly higher mean among all groups in the Autonomous perspective’s 

dimension, suggesting the Independent cluster most predominant quality. It is 

followed by cluster 2, which reinforces cluster 2 as the Responsible type. The means 

for the Autonomous perspective’s dimension, in descending order, are, respectively, 

the mean of cluster 3 and cluster 1. These results strongly suggest the Abandoned 

type/cluster as being cluster 1, followed by the Formally guided cluster, with a 

slightly higher significant mean compared with the hypothetical Abandoned cluster. 

Finally, when analysing the Demands associated with the results for the personal 

life dimension, it is possible to conclude that cluster 1 does not differ significantly 

from cluster 4 (although showing significant differences with the remaining clusters), 

which presents the highest scores, suggesting that the Abandoned cluster, as well 

as the Independent, have strong representations of difficult personal lives. They are 

followed by cluster 2 (the Responsible), with a higher mean than expected, but 

considering the life experiences of this participants, mostly living in rural areas, this 

might not be a discrepancy. Finally, the Formally guided respondents had the lowest 

scores, which can be indicative of people used to having things done and decided 

by others, thus altering the perception of hard life in relation to others. Figure 2 
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describes the results for SCHDE Types of Self-Care Clusters, considering the 

statistical results and the theoretical derivation. 

 

Figure 2. 
Graphical representation of the final SCHDE Types of Self-Care Clusters. The effective value for each cluster 

is presented in brackets 

 

Discussion 

The profile of the institutionalized elderly in elderly care centres is characterized by 

people with a very old age, mostly widowers, a low level of schooling, suffering from 

chronic diseases associated with the loss of independence and autonomy. The 

characteristics of the elderly in this study are in line with those described in the 

literature (Alencar et al., 2012; Peres, 2014; Pinto, 2016; Santos, 2016; Veríssimo, 

2013). Thus, older age and the loss of functional capacity contribute to frailty and 

the loss of capacity to perform self-care activities (Zelezenic, 2007). The abandoned 

self-care profile shows greater incidence, which may be related to the context of the 

institutionalized elderly, to their age, low schooling levels and autonomy 

impairments, which influences the elderly person’s decision to choose 

institutionalization (Zelezenik, 2007). 

The studies conducted by Backman and Hentinen (2001) and Zelezenik (2007), 

identified the formally guided self-care as the most prevalent. In this study, the most 
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prevalent profile was the abandoned self-care, followed by the independent self-

care profile. These results might be explained by the fact that the participants were 

recruited from the institutional context (ECC), rather than elderly living in home care 

contexts. For the majority, institutionalization was not their own decision, but a family 

decision, and this might likely contribute to the elderlies’ resignation (abandoned 

profile) or the revolt and non-acceptance (independent profile). 

Differences were found in the studied dimensions between the abandoned profile 

and formally guided, which can be explained by their specific characteristics. In the 

first profile, the participants need help in carrying out the daily activities and have 

little decision-making ability. In the second profile, participants follow 

recommendations without questioning. The philosophy of the institutions potentiates 

the withdrawal and accommodation to situations. In order to boost the processes of 

care delivery, they do not encourage the elderly to perform their activities 

independently, thus largely contributing to greater functional and intellectual 

impairments (Alencar et al., 2012). 

Santos et al. (2014) stress that education in health, prevention and monitoring 

should take place since childhood until old age. This will likely help to minimize the 

occurrence of chronic-degenerative diseases and disabilities during the ageing 

process. They also state (ibid.) that the adoption of targeted health programs for a 

healthy ageing, represent an effective strategy for improving the quality of life and 

health of the elderly, thus ensuring autonomy and independence. The idea is not to 

undervalue the situations in which the elderly are already suffering from chronic 

diseases or experiencing disabilities, but to implement strategies to help overcome 

the difficulties. Silva and Santos (2010) argue that the elderly should be provided 

with opportunities to increase their own internal and external resources, thus 

facilitating self-care. For that, it is crucial to give the elderly the opportunity to learn 

how to be responsive, not only to health promotion, but also to changes caused by 

the disease and how to prevent deterioration of those conditions. In line with the 

authors, it has been argued that health care professionals, particularly nurses, must 

identify the needs and attitudes of older people in terms of self-care, in order to 

better adapt the care plans. Thus, they are able to leverage and promote the 
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elderlies’ competencies, suggesting the best tailored interventions that are 

responsive to the single needs of each patient.  

 

Conclusions 

Self-care means being able to take care of oneself. This is an individual lifestyle, 

shaped by values and beliefs specific to each culture and influenced by personal 

experiences, thus affecting personal perception on health and disease (Backman & 

Hentinen, 1999; Zelezniki, 2007). It can also be influenced by age, the decline of 

functional capacity, therapeutic attitudes, personal experiences about the illness, 

social support, personal factors, quality of life, physical environment and the 

effectiveness of health professionals (Backman & Hentinen, 2001; Zelezniki, 2007). 

Being able to provide an effective and tailored care, means that caregivers should 

not ignore these facts. According to Orem (2001) the action of self-care involves 

several areas, namely: the cognitive, which relates to the knowledge of the health 

condition and cognitive capacities necessary for the achievement of self-care; the 

physical, meaning the physical ability to perform self-care activities; the emotional 

or psychosocial, that relates to the attitude, the values, the will, the motivation and 

the perception of skills in performing self-care; and the behavioural, which consists 

of the skills needed to perform self-care behaviours.  

The main purpose of government policies should be to promote the populations’ 

literacy in health. This is the most effective strategy for disease prevention, 

particularly chronic diseases, to slow the decline of functional capacity, and prolong 

lifespan with quality of life. It is also important that health professionals, particularly 

nurses, do not focus interventions in elderly suffering from any disease, but rather 

target their interventions on promoting, maintaining and recovering health.  

 

Limitations of the study and future recommendations for future research 

A limitation of this study is the small geographic area involved. Thus, the 

generalisability of these results to the overall institutionalized Portuguese elderly 
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population is subject to limitations. Therefore, these results need to be interpreted 

with caution. Notwithstanding, this study offers valuable insights for future research, 

in order to extend the sample to all regions of the country. Another limitation 

concerns the type of institutions participating in this study. Considering that only 

non-profit institutions were considered for this study, it would be interesting to extend 

the scope of the sample to for-profit institutions. This suggests that the typology of 

institutions may have different actions and philosophies and that a greater financial 

participation from its users could generate improved technical and physical 

conditions for the promotion of self-care of the institutionalized population. 

 

Implications for clinical practice 

These findings are an important contribution to the role of the caregivers and ECC 

managers in identifying the elderly’s frailties and in the planning and assessment of 

the care processes.   
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Functional capacity and self-care profiles of people institutionalized in Elderly 

Care Centres 

Cristina Imaginário, Magda Rocha, Paulo Machado, Cristina Antunes, Teresa Martins 

 

Abstract 

The reduction of the functional capacity in the elderly is the result of physical, 

psychological and functional changes related to the ageing process, compromising 

the performance of daily life activities. Assessing their functional capacity and their 

self-care profile can facilitate the planning of targeted strategies related to 

stimulation, as well as cognitive and motor rehabilitation of the elderly. This study 

aims to evaluate and analyse the functional capacity, as well as the level of 

dependence in self-care of institutionalized elderly people in Elderly Care Centres 

(ECC). This is a transversal exploratory study, quantitative in nature. The sample 

was comprised of 313 participants, randomly selected from a set of ECC, with an 

average age of 83.41 (SD=7.14) years, recruited from the interior North of Portugal. 

The data collection instruments included the Barthel Index, the Lawton and Brody 

Scale, the Evaluation Form of Dependence in Self-care, the Self-care of Home 

Dwelling Elderly (self-care subscale profiles) and a questionnaire on demographic 

data. The elderly showed several levels of dependence on different self-care items. 

It was possible to observe that the staff often replaces the elderly in many of the 

tasks that could still be performed by them, and thus aggravates their levels of 

dependence. The link observed between functional capacity and self-care profiles 

highlights the need to focus on the notion of a healthy and active ageing process, 

especially in some profiles. The monitoring of the functional capacity and the self-

care profile can provide knowledge concerning the potential for autonomy and 

individual needs, thus enabling targeted and more responsive interventions for the 

individual and the real needs of the elderly. 

 

Keywords: Elderly; Self-care; Basic and instrumental functional capacities; Self-

care profiles 
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Introduction 

Both developed and developing societies face great challenges due to increasing 

ageing populations. It is important to understand this phenomenon and to implement 

strategies that mitigate the effects of ageing, as well as to contribute towards a more 

autonomous and independent life (Fechine and Trampierie, 2012). Ageing is a 

process which entails changes, causing a progressive impairment in terms of 

functionality, largely because of chronic diseases, leading to dependence in carrying 

out activities of daily living (ADL) and in the instrumental activities of daily living 

(IADL). The loss of functionality may lead to limitations and dependence, requiring 

the help of people or equipment for the performance of the activities of daily living 

(Girondi et al., 2014). Therefore, understanding the functional capacity of individuals 

is essential for creating appropriate strategies to implement effective interventions 

in order to prevent, treat or rehabilitate them (Girondi et al., 2014; Machado et al., 

2014; Oliveira et al., 2012). Dantas et al. (2013) state that the assessment of the 

functional capacity of the institutionalized elderly should encourage the 

development of programmes targeted at preventing and rehabilitating functional 

limitations that occur in this stage of life, adapting the care needs to each elderly 

person, while promoting independence and autonomy in the performance of ADL 

and IADL. According to Orem (2001), self-care consists of the performance of 

activities initiated by the individual, to his/her own benefit, for the preservation of life, 

health and well-being. Both et al. (2014) stress that autonomy in self-care is 

important for promoting quality of life and should be stimulated and preserved. 

Therefore, it is important to create strategies, to plan policies, and to define 

programmes specific to this subject. 

Backman and Hentinen (1999) report that self-care can be regarded differently by 

each person and that these differences are rooted in the influence of external or 

internal factors to the person. The authors (Ibid) identified and characterized four 

self-care profiles, with different meanings and conditions for action: responsible; 

independent; formally guided and abandoned self-care. These authors (1999, 2001) 

stress that self-care is entirely linked to the life experience of each individual, 

highlighting their personal history, personality, health and ageing experiences, as 

influencing factors. 
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The responsible self-care profile implies a competent and informed attitude in all 

activities of daily living, in the presence or absence of health. Individuals under this 

profile have a proactive attitude regarding pharmacological treatments and 

prescriptions, are knowledgeable about disease and make assertive decisions 

about their own health. They collaborate with health professionals and do not 

hesitate to ask them for help. They are also able to take good care of their own 

physical condition, being oriented towards the future and towards a positive ageing 

experience. In addition, they express the desire to live and enjoy social activities. In 

contrast, the formally guided self-care is characterized by an uncritical performance 

of the activities of daily living. Individuals under this profile follow orders, but are 

unaware of the reasons for their actions, accepting all external instructions about 

their health without question or criticism. They usually present life experiences of 

caring for others and have a realistic approach to ageing, with awareness of the 

deterioration of their own physical condition. They normally accept life as it is and 

have high expectations with respect to health-care professionals, handing them 

control of their own health. On the other hand, the independent self-care is based 

on the desire of the individual to hear his/her own inner voice. These elderly develop 

original ways of dealing with their activities of daily living, of taking care of their 

health and their diseases, managing them independently and without guidance. 

They do not completely trust health professionals and do not seek their help, but 

instead try to solve problems based on their life experiences, meaning that they 

manage their life independently. They deny the idea of ageing, seeing themselves 

as healthier than the others, attempting to keep the tenacity of life, resisting ageing 

and ignoring the future. Finally, the abandoned profile is characterized by a feeling 

of powerlessness and lack of accountability. These individuals do not care about 

themselves, are not able to manage their own daily lives and feel powerless in 

regard to their own health, for various reasons. Due to these limitations, they 

express a desire to give up on life. This profile is characterized by bitterness linked 

to sadness. These are typically introverted elderly people who feel that they have 

had a meaningless life and thereby express a negative attitude towards ageing and 

the future (fear) (Backman and Hentinen, 1999). 

Self-care practices are related to health and lifestyle components, shaped by values 

and inner beliefs, specific to each culture. Functional capacity can be a determining 
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factor for selfcare. There are still very few studies linking functional capacity to self-

care profiles (Backman and Hentinen, 2001). According to the authors, individuals 

with an independent self-care profile are more autonomous in their daily life 

activities, while those who presented formally guided or responsible self-care 

profiles tried to manage the activities of daily living independently, despite some 

difficulty associated with their health condition. In contrast, those individuals who 

presented an abandoned self-care profile are not able to accomplish the activities 

of daily living without the help of a caregiver. 

This study aims to evaluate and establish a link between functional capacity and the 

different types of self-care profiles in a random sample of institutionalized elderly 

people in ECC, in an attempt to contribute to a better understanding of this 

theoretical model. 

 

Methods 

This is a transversal exploratory study, of a quantitative nature. The research relates 

primarily to a non-experimental plan of ex post facto type. 

 

Sample and participants 

In April of 2011, a consultation was carried out with the Social Charter (Ministério 

da Solidariedade e Segurança Social [MSSS], 2011), with a view to identifying 

existing ECC in one of the northern districts of Portugal. during which56 ECC were 

identified, with a total capacity for 2000 elderly people. These ECC are private social 

solidarity institutions. At the time, these institutions encompassed a total of 1913 

institutionalized elderly. After having identified the existing ECC, the person in 

charge of each of the 56 institutions was contacted by telephone and asked to 

participate in an interview in order for the study to be presented to them. This was 

followed by a formal request, which included all the documentation and material to 

be used, as well as the written consent to be signed by the participants. From the 

56 selected ECC, a total of 25 accepted to participate in this study. Data collection 
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was carried out between August 2014 and July 2015, according to the availability of 

each institution. 

Participants were randomly selected in each ECC. Each elderly person was 

assigned a number on a card, and these cards were placed in a bag and a random 

30% was selected from the total number of residents of each ECC. If there was no 

agreement from the respondent or legal guardian to participate in the study, another 

card was selected. Participants with cognitive impairment were subjected only to a 

physical assessment. This applied to those whose values for detection of cognitive 

deficit proposed by Morgado et al. (2009) were the following: 22 points for 

individuals with an educational level between zero and two years; 24 points for those 

with three to six years of literacy; and 27 points for those with more than seven years 

of schooling. 

The sample consisted of 313 respondents of both genders (nfemale=201; nmale=112), 

aged between 65 and 104 years (M=83.44, SD=7.12). Regarding marital status, 

17.3% (n=54) were married or in a cohabiting relationship, 20.8% (n=65) were 

single, being the sample mostly comprised of widowers (60.1%). Only 6 

respondents were divorced (1.9%). The vast majority of respondents was illiterate 

47.9% (n=150). The remaining categories of schooling included 23.1% of the 

respondents (n=72) with 4 years of schooling, 20.2% (n=63) reported having only 3 

years of schooling, whilst 2.2% (n=7) reported having only one year of schooling. 

Only 6 participants (1.9%) mentioned two years of schooling, 4 reported six years 

of schooling (1.30%), and the remaining 1.90% (n=8) reported more than five years 

of schooling.  

 

Materials and processes 

The Portuguese version of the Barthel Index, developed by Mahoney and Barthel, 

was used, aiming to evaluate the degree of independence in performing the BADL 

(Araújo et al., 2007). The instrument provides relevant information not only from the 

total scores, but also from the partial scores, thus allowing us to identify the specific 

disabilities and adapt the provision of care to each individual. This index score 

ranges between 0 and 20. According to Araújo et al. (2007), the instrument shows 
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a good reliability index, with a high internal consistency (α=0.96). In the present 

study, the value of the internal consistency (Cronbach's alpha) was of 0.93. 

The validated version of Araújo et al. (2008) adapted for the Portuguese population 

from the Lawton and Brody Scale was used to evaluate the functionality in the IADL. 

According to Araújo et al. (2008), the scale shows good reliability levels, assessed 

from the value of Cronbach's alpha (α=0.94), with a coefficient of 0.92 in this study. 

The score varies between 0 (maximum dependence) and 23 points (total 

independence). 

The dependence in the activities of self-care was assessed through the Self-Care 

Dependence Evaluation Form (SCDEF), described by Duque (2009). The SCDEF 

domains are structured according to the focus of self-care, in line with the 

international classification for nursing practice, version 1.0 (International Council of 

Nurses, 2005). Indicators have been defined for each of the focus points, based on 

specific characteristics provided by the Nursing Outcomes Classification ([NOC], 

(Moorhead, Johnson, Maas, and Swanson, 2008). The study of the metric properties 

showed a high reliability level (α=0.99), (Duque, 2009), which in this study reached 

0.96. Two additional domains related to medication intake and performance of 

recreational activities were added to the   SCDEF used in this study. Both domains 

include questions supported by information from the NOC (Moorhead et al., 2008). 

The Self-care of Home Dwelling Elderly (SCHDE) Scale, the self-care profiles 

subscale of Backman and Hentinen (1999, 2001) and of Rasanen, Backman and 

Kyngas (2007) were also applied for the construction of the self-care profiles, which 

will be used as independent variables in this study. The instrument describes four 

self-care profiles: responsible, independent, formally guided and abandoned. This 

subscale was adapted to the Portuguese version by Sequeira (2011) and validated 

with an internal consistency of α=0.63. In the present study the four clusters were 

created from the combination method of cluster analysis (Hair et al., 2010) and 

derived theoretically according to the model of Backman and Hentinen (1999, 2001) 

and Rasanen, Backman and Kyngas (2007). 

Data collection was carried out by the first author, in a single moment and in the 

ECC context. All ethical principles and anonymity, secrecy and confidentiality were 



Functional capacity and self-care profiles of people institutionalized in Eldery Care Centres 

 
105 

 

assured in data handling. The elderly people were asked to sign an informed 

consent form, after being provided with all the information regarding the researcher, 

the nature of the research and the goals of the study. 

The project was approved by the Ethics Committee of the Abel Salazar Institute of 

Biomedical Sciences, registration number 166/2016. 

 

The information analysis 

The statistical programme IBM® SPSS® (version 22) was used for data processing. 

A first phase included the exploratory data analysis through descriptive statistics. 

Given their categorical nature, the data from the SCHDE are presented in 

descriptive terms. In a second phase, the parametric statistics method was applied 

for testing the different averages through the one-factor univariate analysis of 

variance (One-Way ANOVA, with a design for independent groups). The dependent 

variables used in this procedure were, respectively, the scales that assess the 

functional capacity in BADL, evaluated through the Barthel index (2007), and 

functionality in the IADL, evaluated from the values of the Lawton and Brody Scale 

(2008), while the independent variable is constructed in the self-care profiles. 

 

Assumptions of the One-Way ANOVA 

In accordance with the conditions for the performance of the variance analysis, the 

kurtosis and asymmetry values were first calculated for the dependent variables 

being studied. The values obtained ranged between 0.01 and 1.73, which according 

to George and Mallery (2010) are acceptable values, considering the univariate 

distribution with acceptable normality values ranging between -2 and +2. The 

sample effect is considerable, since it includes more than 200 participants (Emmel, 

2013). The homogeneity test of variances of Levene was also performed, with a 

significant result for the score obtained in the Barthel Index (1965) [F(3, 309)=23.40, 

p ≤ 0.01] and for the Lawton and Brody Scale (1969) [F(3, 309)=20.97, p≤0.01]. The 

values obtained indicated no homogeneity of variances. In this case, the decision 
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was to conduct the one-way ANOVA, taking into account the correction factor of 

Welch (Field, 2009). Post Hoc tests were observed from the values of the Games-

Howell test, since the homogeneity of variances was not considered. As previously 

mentioned, a random sample was assured, as well as the principle of independence 

of observations. Both dependent variables (Barthel index and Lawton and Brody 

scale) presented a correlational positive and moderate value (r=0.62, p≤0.01) 

guaranteeing the last assumption for the performance of One-Way ANOVA, the non-

existence of multicollinearity. The significance value of the one-way ANOVA was 

calculated for a 5% error level. The respective measures of association will also be 

presented (or effect size) from the manual calculation of the adjusted Omega 

squared formula (ω2). 

 

Results 

Descriptive data analysis 

From the analysis of the global dependence levels for each self-care domain 

(absolute and relative frequencies, presented in table 1) it should be noted that it is 

in the self-care activity of ‘bathing’ that the elderly showed impairment and required 

help from others to perform the task. On the other hand, the majority of participants 

is independent in self-care ‘feeding’, followed in an ascending independence order 

of self-care by ‘turning’, ‘using the toilet’, ‘transferring’, ‘lifting’, ‘dressing and 

undressing’ and ‘walking’.  

When asked about the ability to prepare and take the medication, the majority of 

respondents, 49.8% (n=156), reported being able to take the medication when 

reminded, 10.2% (n=32) of the elderly consider themselves totally incapable of 

performing the task, 4.8% (n=15) reported the need to be assisted or supervised for 

medication intake and 17.6% (n=55) were capable of taking their medicines 

autonomously, as well as remembering medication scheduling. With regard to 

recreational activities the vast majority, 71.2% (n=223), never engages in games or 

recreation activities. In relation to this item, 55.3% (n=173) of the elderly revealed 

they never participated in leisure activities interacting with their institutionalized 

pairs. Table 1 summarises the results of the global self-care domains. 
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Table 1. 

Global levels of dependence of the participants in each self-care domain (SCDEF) 

Self-care category 

 

N 

 

Dependent, non-

participating 

Needs help from 

person or equipment 

Completely 

independent 

 (313)  n(%) n(%) n(%) 

Walking  47(15%) 92(29.4%) 92(29.4%) 

Using the wheelchair*  44(68.8%) - 14(21.9%) 

Transferring  47(15%) 3(1%) 196(6.6%) 

Turning  32(10.2%) - 221(70.6%) 

Lifting   39(12.5%) - 174(55.6%) 

Using the toilet  50(16%) 18(5.8%) 199(63.6%) 

Feeding  4(1.3%) 30(9.6%) 234(74.8%) 

Getting ready  40(12.8%) 191(61%) 70(22.4%) 

Dressing and undressing  52(16.6%) 106(33.9%) 148(47.3%) 

Bathing  152(48.6%) 5(1.6%) 80(25.6%) 

Note. *Using the wheelchair (n=64) 

 

One-factor univariate analysis of variance (One-Way ANOVA) 

The results of one-way ANOVA showed significant differences between groups of 

self-care profiles, either in their ability to perform the BADL [F(3, 123.23)=34.01, 

p≤0.01], or in their capacity to perform the IADL [F(3, 109.28)=45.28, p≤0.01]. The 

measure of association between the functional capacity to perform the BADL and 

the self-care profiles (ω2=0.19), indicates that about 19% of the total variance of 

this dependent variable is explained by self-care profiles. For the accomplishment 

of the IADL the value of the effect size was higher (ω2=0.27), indicating that 27% of 

the total variance is explained through the self-care profiles. 

In the BADL, and through the analysis of the Post Hoc tests, the differences in 

averages are found when comparing the abandoned self-care profile with the 

remaining profiles (with a lower average for the abandoned self-care profile in 

relation to the remaining profiles). Significant differences were also found in the 

functional capacity when comparing the independent self-care profile and the 

formally guided self-care profile (the first shows a higher average than the second). 

The results are summarized in Table 2. 
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Table 2. 

Results of the Post Hoc tests for the differences in the averages of the functional capacity in the 

performance of the BADL, according to the self-care profiles  

  CIM95% Differences in averages 

 N  ω2=0.19 

Self-care profiles   1 2 3 4 

1. Responsible 55 [15.28, 17.81] --    

2. Independent 75 [17.41, 18.46] 1.39 --   

3. Formally guided 45 [14.07, 16.96] 1.03 2.42** --  

4. Abandoned 138 [11.57, 13.43] 4.05** 5.43** 3.01** -- 

Note. CIM95% = Higher and lower intervals of the average at 95% ** p≤0.01. ω2=Ómega squared as an 
association/effect size average. 

 

The evaluation of the results of the Post Hoc tests for the differences in functionality 

in the performance of the IADL, according to the self-care profiles, showed 

overlapping results with those found in the functional capacity associated with the 

BADL. That is, the abandoned profile is significantly different from the other three 

groups, with a lower average than the first cluster mentioned. It also differs from the 

formally guided profile, especially when compared to the independent profile (Table 

3). 

 

Table 3. 

Results of the Post Hoc tests for the differences in the averages of the functional capacity in the 

performance of the instrumental activities of daily living according to the self-care profiles 

  CIM95% Difference in averages 

 N  ω2 = 0.27 

Self-care profiles   1 2 3 4 

1. Responsible 55 [9.25, 12.57] --    

2. Independent 75 [11.40, 14.15] 1.86 --   

3. Formally guided 45 [7.35, 11.76] 1.35 3.22** --  

4. Abandoned 138 [4.39, 5.63] 5.89** 7.76** 4.45** -- 

Note. CIM95% = Higher and lower intervals of the average at 95% ** p≤0.01. ω2=Ómega squared as an 
association/effect size average. 

 

The descriptive values obtained in the One-Way ANOVA (averages and standard 

deviations) relating to the variable functional capacity in the BADL and functionality 

in the IADL, according to the self-care profiles, are displayed in Table 4. 
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Table 4. 

Averages and standard deviations of the values of functional capacity for the basic activities of daily 

living and functionality for the instrumental activities of daily living according to the self-care profiles 

  BADL IADL 

Self-care profiles N A(SD) A(SD) 

Responsible 55 16.55(4.69) 10.91(6.16) 

Independent 75 17.93(2.29) 12.77(5.99) 

Formally guided 45 15.51(4.81) 9.55(7.33) 

Abandoned 138 12.50(5.54) 5.01(3.68) 

Note: N=sample total effect size; n=effective for each profile; A=Average, SD=Standard Deviation. FCADL=Functional 

capacity in the activities of daily living; FIADL=Functionality in the instrumental activities of daily living. 

 

Discussion 

Considering this was a study conducted with people institutionalized in ECC, with 

an average age of 83.44 and, therefore, undergoing a process of ageing with a high 

prevalence of chronic-degenerative and disabling diseases, it is normal to expect 

limitations in terms of mobility/ambulation, of the visual acuity and articular 

amplitude. Nonetheless, the serious impairments in functionality suggested by these 

results severely affect the health and quality of life of the elderly. The types of self-

care are seen in this study as a complex and dynamic process that needs to be 

integrated into the life of the elderly in order to benefit their overall health, functional 

capacity and maintenance of autonomy. It is important to develop a set of practices 

that promote and maintain the autonomy of the elderly. Tanqueiro (2013) states that 

for the preservation of autonomy it is necessary to develop self-care practices and 

to promote the active engagement of the elderly, while developing a tailored and 

integrated care planning, enabling the elderly to make their own decisions, and 

therefore be accountable for the performance of their self-care practices. 

The study showed that bathing is the self-care activity suffering greater impairment, 

perhaps because this activity involves a set of skills and abilities related to mobility, 

motor skills, balance, coordination and cognitive ability. Veríssimo (2013) found 

similar results concerning impairment in self-care, revealing that bathing is the first 

activity to be affected. On the other hand, in the studied group, feeding represents 

the activity of self-care where patients show greater autonomy. This might be 
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explained by the fact that this is an activity that does not involve great motor and 

cognitive complexity. In fact, eating is a rather intuitive activity, very likely to be 

accomplished by the elderly with different limitations, although in some cases further 

supervision is still needed in order to ensure that the meals are appropriate in terms 

of diversity and caloric value, as well as the amount and food ingestion procedures. 

During the interviews, it was possible to observe that the institutions assumed their 

responsibility for the preparation and administration of prescribed medications, 

regardless of the elderly person’s levels of autonomy. The staff perform this task 

indiscriminately, not taking into account the ability of the elderly, thus not making 

them accountable and autonomous in what concerns care for their own health. It is 

crucial for managers and professionals of the ECC to redesign strategies for the 

preparation and administration of medication and for promoting higher levels of 

autonomy in the elderly, considering the eventual need for further supervision. The 

aim of these strategies is to provide the elderly with a sense of ability and personal 

accountability, enabling an increase in their self-esteem, as well as a stimulation of 

their cognitive activity. Several authors corroborate this opinion, including Vieira et 

al. (2011) and Alves-Silva, Scorsolini-Comin and Santos (2013), stating that the 

professionals who are at the forefront of care for the elderly should enhance the 

capabilities of self-care found in this type of population. The loss of autonomy may 

compromise their personal satisfaction, which can and must be prevented through 

the valorisation and promotion of self-care capabilities and the best autonomous 

performance in carrying out the activities of daily living. The stimulation of the 

institutionalized elderly is made by professionals, guidance being essential to 

ensure and increase interventions in terms of stimulation of the elderly, aiming at 

the preservation of autonomy regarding personal care activities. 

These results also highlight an urgent need to implement recreational activities for 

the elderly alongside the stimulation and motivation for doing so. These activities, 

which will have to respond to the personal preferences of each person, represent a 

serious investment in the quality of life of the elderly. As a result of the established 

contacts and through the observational processes, it was possible to conclude that 

the managers of the ECC are not focused or available to develop plans of leisure 

activities and do not acknowledge its benefits on the autonomy and well-being of its 
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users, although it is widely recognised that these activities contribute to the 

preservation of motor, cognitive and socialization skills (Moura and Souza, 2013; 

Cecato et al., 2013). 

The results obtained concerning the functional capacity in performing the BADL and 

the IADL regarding the self-care profiles are consistent with the conceptualization 

made by Backman and Hentinen (1999) for the typology of self-care profiles. The 

elderly identified with the independent profile have higher autonomy in the BADL 

and in the IADL. The second best averages are found in the responsible profile. 

Those with an abandoned self-care profile show the lowest averages. In terms of 

the theoretical descriptions concerning their functional capacity to perform the BADL 

and the IADL, based on the self-care profiles, and as expected, no significant 

differences were found in the averages of the capacities to perform the BADL and 

the IADL between the responsible and the independent profiles, since these are 

theoretically the ones showing greater functionality. The responsible profile 

integrates the best expected behaviours, with accountability for their actions, 

knowledge of their health condition and the recognition of the need for cooperating 

with the caregivers. Thus, it is expected that these elderly people’s levels of 

independence and autonomy are significantly higher than those whose profile is 

described as hopeless in relation to disease, dependence and low self-esteem, with 

no great concerns about self-care activities, since they feel life is not worth living. 

Concerning the independent profile, although this profile includes a personal 

characteristic based on the individual will, even if this implies the absence of 

validated opinions, as previously mentioned, this profile is highly functional and 

autonomy-oriented. Not surprisingly, the results indicated that the BADL and the 

IADL are higher in this profile. As for the formally guided profile, whose main 

characteristics are the lack of interest for health, adopting an attitude of total lack of 

accountability for personal care, left entirely to the responsibility of the caregivers, 

the scores achieved are similar to those in the responsible profile. However, these 

elderly people are more likely to face health-threatening situations and other social 

vulnerabilities due to their lack of knowledge and responsibility entrusted to others. 

The elderly identified with the formally guided profile still show personal self-esteem 

and an investment in the quality of life leading to their dependence on caregivers, 

as this attitude is seen to lead to a better quality of life and higher life expectancy. 
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In contrast, the elderly in the abandoned self-care profile no longer feel concerned 

with their subjective well-being, since they perceive life and themselves as no longer 

worthwhile. It is precisely this nuance between the feelings of whether it is worth 

living or not that guarantees greater autonomy and performance of the first type of 

elderly person over the latter.   

 

Conclusions 

The main result of this research was to highlight the importance of understanding 

the functionality in the elderly and its relationship with the self-care profiles. The 

obtained results can (and should) be a key factor for implementing programmes 

aiming at the promotion and rehabilitation of the functionality and the development 

of policies focused on the elderly person’s participation and autonomy in the 

decision-making processes. For the scientific community it is consensual that the 

assessment and monitoring of the functionality and the patient’s clinical condition 

are crucial to determine the most effective interventions for promoting independence 

and functional autonomy for accomplishing daily tasks, fostering objective levels of 

well-being, self-esteem and self-concept (Dantas et al., 2013; Girondi et al., 2014). 

Many ECC staff members replace the elderly in performing daily life activities when 

they perceive the existence of any type of inability. When considering the cases in 

which the elderly still have the capacity to perform these tasks, the attitude of the 

staff creates greater dependence at physical, psychological and cognitive levels. 

These practices may be associated with less qualified professionals and require 

multi-professional and interdisciplinary teams. Within these specialized teams it is 

important to highlight the need for regular nursing care, in order to meet the health 

conditions of the elderly based on careful assessments, ensuring responsive 

interventions needed to maintain and/or regain the functional ability, motor skills, 

and the cognitive and sensorial capacities. Moreover, taking into account an 

effective assessment involving specific characteristics (self-care profiles) or the 

effective assessment of the performance abilities of the BADL and the IADL, the 

nursing professionals will be able to effectively ensure the safety of the environment 
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and control the potential risk factors associated with the implementation of more 

ambitious intervention plans. 

 

Limitations and recommendations for future research 

The results of this study relate to their geographic, temporal and cultural context and 

may not be generalized. Social policies can rapidly influence or affect the social 

factors, so studies conducted in other contexts will likely increase the social 

framework of the ECC and their related issues. It would be very interesting to 

analyse these subjects in institutions with different financing and functioning, to 

better understand the functionality and autonomy phenomena in the elderly, the 

impact of the multidisciplinary teams and the role of family members and 

professionals working with them. It would also be important to conduct qualitative 

analysis (interviews), in order to deepen the understanding of personal development 

processes of patients involved in empowerment interventions and accountability in 

self-care, as well as to understand the reasons leading formal caregivers and often 

the elderly person’s family members to vehemently reject projects aiming to promote 

the performance of activities of daily living.  
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Atividades de vida diária como preditores do estado cognitivo em idosos 

institucionalizados 

Cristina Imaginário, Paulo Machado, Magda Rocha, Cristina Antunes, Teresa Martins 

 

RESUMO  

CONTEXTO: Partimos do pressuposto que a preservação do desempenho das 

atividades básicas e instrumentais de vida diária em idosos institucionalizados 

contribui para a potenciação e conservação da função cognitiva.  

OBJETIVOS: Avaliar se a capacidade funcional para as atividades de vida diária 

prediz a função cognitiva dos idosos institucionalizados em Equipamentos 

Residenciais.  

METODOLOGIA: Estudo transversal correlacional preditivo, com recurso a 

amostra aleatória simples constituída por 475 sujeitos. Instrumentos: Mini-Mental 

State Examination (Guerreiro et al., 1994); Índice de Barthel (Araújo, Pais-Ribeiro, 

Oliveira e Pinto, 2007) e Escala de Lawton & Brody (Araújo, Pais-Ribeiro, Oliveira, 

Pinto e Martins, 2008). 

RESULTADOS: Os idosos que residem nas instituições residenciais são 

maioritariamente do género feminino, com idades compreendidas entre 65 e 104 

anos (M = 83,94, DP = 7,21), na maioria viúvos e analfabetos. O modelo de 

regressão múltipla sugere que as atividades básicas e instrumentais de vida diária 

explicam cerca de 49% da variância existente do estado mental dos idosos. 

Verificou-se que as atividades instrumentais de vida diária correspondem ao 

preditor com maior peso, embora a contribuição das atividades básicas de vida 

diária seja também, estatisticamente, significativa para o modelo. 

CONCLUSÕES: O modelo sugere que a manutenção da execução das atividades 

de vida diária beneficia o estado cognitivo nestes utentes. Através de intervenções 

de estimulação motora e social, os idosos poderão preservar a sua autonomia na 
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realização de atividades de vida diária, que por sua vez potenciam uma maior 

saúde mental, melhor bem-estar e maior autoestima. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Atividades básicas de vida diária; Atividades 

instrumentais de vida diária; Estado cognitivo; Idosos institucionalizados  

 

RESUMEN 

CONTEXTO: Partimos del presupuesto que la preservación del desarrollo de 

actividades básicas e instrumentales de la vida diaria en ancianos 

institucionalizados contribuye para la mejoría y preservación de la función cognitiva. 

OBJETIVOS: Evaluar si la capacidad funcional para las actividades de la vida diaria 

predice la función cognitiva de los ancianos institucionalizados en aparatos 

residenciales. 

METODOLOGÍA: Una correlación predictiva con encuesta, usando muestra 

aleatoria simple de 475 sujetos. Instrumentos: Mini-Mental State Examination, 

(Guerrero et al., 1994) Índice de Barthel (Araujo, Pais-Ribeiro, Oliveira e Pinto, 

2007) y la escala de Lawton & Brody (Araújo, Pais-Ribeiro, Oliveira, Pinto e Martins, 

2008). 

RESULTADOS: Los ancianos que viven en instalaciones residenciales son en su 

mayoría mujeres, con edades comprendidas entre los 65 y 104 años (M = 83.94, 

SD = 7.21), en su generalidad viudos y analfabetos. El modelo de regresión múltiple 

sugiere que las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria explican 

aproximadamente el 49% de la variación existente del estado mental de las 

personas mayores. Se comprobó que las actividades instrumentales de la vida 

diaria corresponden al predictor con mayor peso, aunque la contribución de las 

actividades básicas de la vida diaria es, estadísticamente, significativa para el 

modelo. 
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CONCLUSIONES: El modelo sugiere que la manutención de ejecución continuada 

de las actividades diarias favorece el estado cognitivo en estos usuarios. A través 

de las intervenciones motora y social, las personas mayores pueden preservar su 

independencia en la realización de actividades de la vida diaria, que a su vez 

mejoran y potencializan una mejor y mayor salud mental, un mayor bien-estar y una 

mayor autoestima. 

 

DESCRIPTORES: Actividades básicas de la vida diaria; Actividades 

instrumentales de la vida diaria; Estado cognitivo; Ancianos 

institucionalizados 
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ABSTRACT  

CONTEXT: This study was based on the notion that preserving basic and 

instrumental activities of daily living can help the institutionalized elderly enhance 

and maintain their cognitive functions.  

OBJECTIVES: The aim of this study was to assess if the functional capacity for 

activities of daily living can predict cognitive functions of the institutionalized elderly 

in assisted living residences.  

METHODOLOGY: A predictive transversal correlational study was carried out, 

using simple random sampling of 475 participants. Instruments: Mini-Mental State 

Examination (Guerreiro et al., 1994); Barthel’s index (Araújo, Pais-Ribeiro, Oliveira 

and Pinto, 2007) and Lawton & Brody’ scale (Araújo, Pais-Ribeiro, Oliveira, Pinto 

and Martins, 2008). 

RESULTS: The elderly in assisted living residences are primarily female, with ages 

ranging from 65 to 104 (M = 83,94, DP = 7,21), most of them widowed and illiterate. 

The model of multiple regression suggests that basic and instrumental activities of 

daily living explain approximately 49% of the existing variance in the mental state of 

the elderly. The instrumental activities of daily living were shown to be the most 

significant predictor, though the contribution of basic activities of daily living is also 

statistically significant for the model. 

CONCLUSIONS: The model suggests that these patients’ cognitive state can 

benefit from maintaining their activities of daily living. The elderly might preserve 

their autonomy in carrying out activities of daily living through social and motor 

stimulation interventions, which in turn can improve mental health, well-being and 

self-esteem.  

 

KEYWORDS: Basic activities of daily living; Instrumental activities of daily 

living; Cognitive state; Institutionalized elderly 
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INTRODUÇÃO 

A avaliação da capacidade funcional é efetuada com base no desempenho das 

atividades de vida diária (AVD), sendo divididas em: atividades básicas de vida 

diária (ABVD), associadas ao autocuidado e à sobrevivência (como o alimentar-se, 

vestir-se, tomar banho, deambular, controlar esfíncteres); atividades instrumentais 

de vida diária (AIVD), que abrangem tarefas que permitem a manutenção da vida 

em comunidade (como realizar compras, utilizar o telefone, gerir assuntos 

económicos ou utilizar meios de transporte); e atividades avançadas de vida diária 

(AAVD), mais complexas, que se subdividem nos domínios físico, lazer, social e 

produtivo. Estas últimas exigem como expectável, maiores níveis de funcionalidade 

(Dias, Andrade, Duarte, Santos e Lebrão, 2015).  

O declínio cognitivo pode associar-se a um padrão específico de perdas funcionais 

das AVD. Estas perdas de funcionalidade iniciam-se com um comprometimento nas 

AAVD, seguidas pelas AIVD e por último pelas ABVD (Dias et al., 2015). Os autores 

(Ibidem) reforçam a ideia de que a preservação do desempenho das AVD é um 

fator protetor na conservação das funções mentais. Nesta linha, um estilo de vida 

ativo pode favorecer a proteção das funções cognitivas. Os idosos deverão ser 

incentivados a executar atividades quer instrumentais, quer intelectuais visando a 

promoção ou manutenção da capacidade cognitiva.  

O processo de envelhecimento normativo é, na maioria das vezes, acompanhado 

de défices cognitivos. Deste modo, no idoso, a saúde mental tem uma importância 

primordial na prevenção do declínio cognitivo e do retardamento da dependência e 

da perda da capacidade de se autocuidarem (Apóstolo, Cardoso, Marta e Amaral, 

2011).  

Há autores que defendem que a avaliação/monitorização do estado cognitivo 

permite a deteção precoce de défices na funcionalidade, sendo por isso uma 

estratégia relevante na intervenção junto a populações idosas institucionalizadas 

(ou não) (Zimmermann, Leal, Zimmermann e Marques, 2015). Esta avaliação pode 

orientar para intervenções terapêuticas específicas, que de acordo com o estado 

inicial detetado, contribuem para a redução das perdas cognitivas (Mello, Haddad 

e Dellaroza, 2012; Zimmermmann et al., 2015).  
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A literatura destaca que a estimulação cognitiva e atividade física são fundamentais 

na preservação da saúde dos idosos, particularmente dos institucionalizados 

(Loureiro, Lima, Silva e Najjar, 2011). Assim, restrições na execução das ABVD e 

AIVD, nas atividades físicas e de lazer contribuem para o isolamento e limitam a 

interação social dos idosos, tornando-os mais dependentes, e concorrendo para a 

diminuição da capacidade funcional e cognitiva (Zimmermann, Leal, Zimmermann, 

Marques e Gomes, 2015). Com base no exposto Mello et al. (2012) defendem que 

a manutenção da atividade nos idosos quer no domínio mental, quer físico, permite 

o aumento da autonomia e promove uma melhor qualidade de vida. Os mesmos 

autores (Ibidem) referem ainda que a diminuição na realização das tarefas 

quotidianas desestimula a atividade mental, contribuindo para uma potencialização 

da institucionalização em Equipamentos Residenciais para Pessoas Idosas. Mais 

ainda, Bertoldi, Batista e Ruzanowsky (2015) referem que a alteração de ambiente, 

em concreto a institucionalização é uma das situações de risco para a potenciação 

do défice cognitivo, dado que o isolamento social conduz à perda da identidade, da 

liberdade, da autoestima e fatores conducentes à solidão, o que pode, por si só, 

justificar o declínio cognitivo.  

Tendo em conta a associação entre capacidade cognitiva e funcionalidade, reforça-

se a importância de intervenções no âmbito da reabilitação cognitiva, de modo a 

promover um melhor potencial de saúde. Reconhece-se que as atividades de 

estimulação cognitiva conduzem a uma melhoria na capacidade cognitiva (Loureiro 

et al., 2011). Desta forma, a implementação de programas deste tipo é essencial 

para a saúde e para o bem-estar dos idosos institucionalizados, a fim de estimular 

a cognição, melhorar a autonomia e atenuar o impacto dos défices que surgem 

naturalmente nesta época do ciclo vital. As intervenções de estimulação cognitiva, 

se bem delineadas e estruturadas, constituem-se um coadjuvante elementar das 

terapêuticas farmacológicas (Costa e Sequeira, 2013).  

O presente estudo tem por objetivo a resposta a duas questões de investigação: 1) 

Qual a percentagem de variância explicada no estado cognitivo dos idosos em 

estudo através dos preditores a) Atividades Básicas de Vida Diária e b) Atividades 

Instrumentais de Vida Diária; 2) Qual o preditor, entre os dois acima referidos com 

maior peso no critério estado cognitivo dos idosos institucionalizados em estudo. 
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 MÉTODO 

Desenho do estudo 

Este é um estudo transversal que recorreu à estatística multivariada para 

tratamento dos dados. Trata-se de um desenho correlacional preditivo que recorreu 

à estatística paramétrica (regressão linear múltipla) em ordem a testar as questões 

de investigação formuladas à priori. A variável critério constitui-se enquanto o 

estado mental dos respondentes, sendo os preditores do modelo as AIVD e as 

ABVD. 

 

Amostra e participantes 

Em abril de 2011 realizou-se a consulta à Carta Social (Ministério da Solidariedade 

e Segurança Social [MSSS], 2011) com vista à identificação dos Equipamentos 

Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) existentes no distrito de Vila Real e em 

cada um dos seus conselhos, tendo sido identificados 56 ERPI com capacidade 

total para 2000 idosos. Estes ERPI apresentam-se, juridicamente, como 

Instituições Privadas de Solidariedade Social. À época encontravam-se 

institucionalizados 1913 utentes. Após a identificação dos ERPI existentes, efetuou-

se um primeiro contacto (telefónico) com os responsáveis de cada uma das 56 

instituições, cujo objetivo foi o agendamento de uma reunião de apresentação do 

projeto e dos responsáveis pelo mesmo. Deste contacto resultou a deslocação 

física do primeiro autor a cada instituição e respetiva apresentação do estudo a 

realizar. Por fim, foi efetivado o pedido de autorização, anexando ao mesmo o 

comprovativo da frequência do primeiro autor no curso de doutoramento em 

Ciências de Enfermagem no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e ainda, 

a declaração do consentimento livre e informado a utilizar no estudo. Só foram 

constituídas intervenientes nesta investigação as instituições que outorgaram a sua 

autorização escrita à sua participação e destas, aquando da colheita de dados, as 

que expuseram disponibilidade na ocasião para integrarem a amostra. No momento 

imediatamente anterior à recolha de dados, foi dado conhecimento aos 

responsáveis de cada instituição do protocolo a utilizar na recolha de dados. A 
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colheita dos dados foi efetivada no período que mediou os meses de agosto de 

2014 e julho de 2015.  

Do ponto de vista da recolha geográfica da amostra, trata-se de uma amostra de 

conveniência, porém que tomou em linha de conta, dentro de cada instituição 

participante no estudo, a aleatoriedade da recolha de dados. Assim a amostra 

descreve-se como não representativa do ponto de vista geográfico, embora tenha 

sido projetada como probabilística em cada instituição. A recolha foi levada a cabo 

de acordo com a colheita aleatória simples, com a atribuição de um número relativo 

ao nome de cada utente dentro de um saco, sendo retirados posteriormente, ao 

acaso, 30% dos sujeitos residentes em cada instituição. A percentagem foi 

restituída sempre que não existia aceitação por parte do respondente em participar 

no estudo. 

Os participantes são oriundos na sua totalidade do interior norte de Portugal, 

estando distribuídos por 25 ERPI, aqueles que concordaram participar no estudo. 

Esta amostra é formada por 475 respondentes, de ambos os géneros (nmasculino = 

152; nfeminino = 323), apresentando idades entre os 65 e 104 anos (M = 83,94, DP = 

7,21). Quanto ao estado civil, 16,00% (n = 76) são casados ou encontram-se em 

situação de união de facto, 21,50% (n = 102) são solteiros, sendo a amostra 

maioritariamente 60,00% (n = 285) constituída por indivíduos viúvos. Ainda ao nível 

do estado civil, a amostra contou com a participação de 2,50% (n =12) idosos 

divorciados. A grande maioria dos participantes são analfabetos 53,60% (n = 254) 

representando mais de metade do efetivo. Seguem-se-lhe em termos de 

escolaridade, aqueles que completaram 4 anos do 1º ciclo do ensino básico 22,80% 

(n = 108), em seguida o grupo que completou 3 anos do 1º ciclo do ensino básico 

17,50% (n = 83). Os restantes participantes distribuem-se em termos de 

escolaridade com um ano 1,70% (n = 8), dois anos 1,50% (n = 7), cinco ou nove 

anos 0,40% (n = 2), seis anos 0,80% (n = 4), sete, oito ou 10 anos 0,20% (n = 1) e, 

apenas 3 entre eles com 11 anos de escolaridade (0,60%).  
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Materiais e procedimentos 

Em ordem a avaliar o grau de independência para a realização das ABVD recorreu-

se ao Índice de Barthel, foi desenvolvido por Mahoney & Barthel em 1965. O 

instrumento foi posteriormente validado para a população portuguesa por Araújo, 

Pais-Ribeiro, Oliveira e Pinto (2007). De acordo com os autores originais e com a 

versão portuguesa do instrumento (Ibidem), este faculta informação pertinente, não 

só a partir das pontuações totais, mas também a partir das classificações parciais, 

permitindo deste modo, observar quer as incapacidades específicas, quer o 

ajustamento dos cuidados às necessidades individuais de cada utente. O índice 

tem demonstrado uma elevada consistência interna (α = 0,96) (Araújo et al., 2007).    

A funcionalidade relativa às AIVD foi avaliada com recurso à Escala de Lawton & 

Brody (1969). O instrumento foi validado para a população portuguesa por Araújo, 

Pais-Ribeiro, Oliveira, Pinto e Martins (2008). A escala apresenta um nível de 

fidelidade elevado, avaliado através do alfa de Cronbach (α = 0,94). Araújo et al. 

(2008) indica tratar-se de uma medida genérica que avalia o nível de dependência 

da pessoa idosa na realização das suas AIVD. A pontuação atribuída varia entre 0 

(máxima dependência) e os 23 pontos (independência total).  

Quanto à avaliação do estado mental dos respondentes, foi utilizado o Mini-Mental 

State Examination (MMSE), desenvolvido por Folstein, Folstein & McHugh (1975), 

cuja adaptação sistemática e transcultural para a população portuguesa foi 

efectuada por Guerreiro et al. (1994). O MMSE está amplamente creditado como 

sendo o instrumento mais adequado para a avaliação cognitiva breve de 

populações com baixa escolaridade, em idades avançadas. Estudos internacionais, 

transversais e longitudinais, referenciados por vários autores portugueses 

(Morgado, Rocha, Maruta, Guerreiro e Martins, 2009), estabeleceram valores 

normativos ajustados à idade e/ou à escolaridade dos sujeitos submetidos a 

avaliação. O MMSE é constituído por 30 questões, sendo atribuído um ponto por 

cada resposta correta, num total de 30 pontos. Os valores de corte para deteção 

de défice cognitivos propostos por Morgado et al. (2009) foram: 22 pontos para 

sujeitos com escolaridade entre zero e os dois anos; 24 pontos com literacia entre 

três e seis anos e 27 pontos para sujeitos com escolaridade superior a sete anos.  
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Finalmente foi utilizado um questionário de recolha de dados sociodemográficos, 

construído especificamente para este estudo, de modo a obter os dados que 

permitem a descrição aturada da amostra em estudo. 

Ao nível dos procedimentos, todos os dados do protocolo foram recolhidos pela 

primeira autora. Foram salvaguardados os princípios éticos e os direitos do 

anonimato, de sigilo e de confidencialidade dos dados (ao nível da recolha e do 

tratamento dos mesmos). O procedimento relativo ao consentimento livre e 

informado por parte dos idosos foi levado a cabo tendo em conta os preceitos éticos 

da investigação em ciências humanas, observando a transferência da informação 

referente ao investigador, à natureza da investigação e aos objetivos da mesma. 

Devido às limitações etárias e de escolaridade dos participantes, os questionários 

foram aplicados oralmente. O projeto foi aprovado pela comissão de ética do 

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar com número de registo 166/2016.  

 

Estatísticas e análises dos dados 

Na análise de dados utilizou-se a regressão linear múltipla, com recurso ao 

programa IBM® SPSS® (versão 22). A magnitude do efeito à posteriori, foi 

calculada com recurso ao f de Cohen (f2Cohen)), utilizando a calculadora online de 

Soper (2016). 

 

RESULTADOS 

Análises preliminares 

Foram testados os pressupostos relativos à utilização da regressão linear múltipla, 

tendo-se verificado a existência de correlações positivas e significativas entre as 

variáveis preditoras e a variável critério. Assim a correlação entre o score total do 

MMSE e o somatório do Índice de Barthel é positivo e moderado (r = 0,57, p ≤ 0,01), 

o mesmo sucedendo no resultado relativo à correlação de Pearson entre a variável 

critério e o preditor constituído pelo score da Escala de Lawton & Brody (r = 0,65, p 

≤ 0,01). Estes valores indicam uma associação média entre variáveis, dando conta, 
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como esperado, da não existência de multicolinariedade (Tabachnick & Fidell, 

2013).  

Também o valor da tolerância da colinariedade obtido (0,58) confirma que não há 

violação deste pressuposto. Em termos de normalidade, a análise do gráfico P-P 

normal dos resíduos da regressão estandardizada observa os pontos da 

distribuição como contíguos à reta de regressão hipotética.  

Mais ainda, o gráfico de dispersão dá conta de uma distribuição onde a maior parte 

dos resíduos do score estão no centro, reforçando mais uma vez o cariz normativo 

da distribuição em estudo. Foram ainda observados os outliers tendo em conta a 

existência dos preditores e o respetivo valor crítico de avaliação dos valores da 

distância Mahalanobis para um valor de significância de p ≤ 0,01. O valor critério 

obtido foi de 13,82. Tendo em conta a observação dos valores extremos verificou-

se a existência de três outliers, optando-se pela decisão teórico-empírica da sua 

não retirada considerando o tamanho da amostra (N = 475).  

 

Regressão linear múltipla  

A análise do sumário do modelo da regressão linear múltipla, cujos preditores do 

Estado Mental foram, respetivamente, os scores obtidos nas ABVD e ainda a 

funcionalidade AIVD, indicou que este modelo explica cerca de 49% da variância 

existente no Estado Mental dos idosos em estudo (R2 = 0,49). Tendo em conta o 

resultado obtido na Análise Univariada de Variância (ANOVA) verificou-se que este 

resultado é estatisticamente significativo [F (2, 474) = 223,89, p ≤ 0,01], sendo o 

tamanho do efeito, ou a magnitude da associação entre preditores e critério, 

considerado grande (f2Cohen = 0,96) de acordo com Cohen (como citado em 

Lindenau e Guimarães, 2012). 

Considerando a segunda questão de investigação, verificou-se que o preditor com 

maior peso no modelo são os scores obtidos a partir da Funcionalidade relativa às 

AIVD, representadas pelo score total da Escala de Lawton & Brody, pese embora 

a contribuição das ABVD, avaliada através do Índice de Barthel seja também 

estatisticamente significativa para o modelo. A tabela 1 sumariza estes resultados.  
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Tabela 1. 

Sumário da regressão linear múltipla para as variáveis preditoras do estado cognitivo em idosos  

 Variável Critério (Estado Mental1) 

 Coeficientes não estandardizados Coeficientes 

estandardizados 

Teste t 

 B EP Β t P 

Variáveis       

ABVD 0,23 0,05 0,22 5,09 0,00 

AIVD 0,62 0,05 0,54 12,41 0,00 

R2  0,49    

F  223,89**    

Nota. 1 = Estado Mental tal como avaliado através do score total do Mini Mental State Examination, adaptação 
à população portuguesa de Guerreiro et al. (1994); ABVD = Atividades Básicas de Vida Diária; AIVD = 
Atividades Instrumentais de Vida Diária. * p ≤ .05; ** p ≤ .01; B = Valor de Beta não estandardizado; EP = Erro 
Padrão; β = Valor Beta Estandardizado; t = valor do Teste t, p = significância do Teste t.  

 

DISCUSSÃO 

O modelo explicativo mostra que, a capacidade funcional para as ABVD e as AIVD 

explicam 49% da variância existente do estado mental dos idosos, ou seja, um valor 

bastante expressivo. Daqui resulta a importância de se promover programas que 

exercitem as ABVD e AIVD, de acordo com uma cuidada avaliação de 

necessidades de cada pessoa.  

Poderemos também equacionar que se o idoso mostrar uma baixa adesão a 

atividades de estimulação cognitiva, ou por outro lado, não haja grande oferta 

destas atividades, poderemos recorrer a atividades instrumentais, de lazer ou 

sociais com vista à promoção/preservação da capacidade cognitiva.  

Contudo, programas que alinhem o desenvolvimento de atividades de estimulação 

cognitiva e programas de treino de exercício e participação social serão ainda mais 

potenciadores de uma vida com maior significado e qualidade de vida. Sendo 

indiciado pela literatura que existem múltiplos fatores de ordem física, psicológica 

e social que podem afetar o estado cognitivo (Pereira, Roncom e Carvalho, 2011), 

a execução das ABVD e AIVD, em particular das últimas, porque de complexidade 

mais elevada parecem, assim, promover a estimulação mental, constituindo-se 

como fator protetor da estabilidade das funções cognitivas. 
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Quando analisamos o peso de cada um dos tipos de AVD, para explicar um bom 

desempenho cognitivo, verificamos que a capacidade funcional para realizar AIVD 

tem maior peso como preditor no modelo, que a capacidade para realizar ABVD. A 

realização de AIVD favorece a exercitação das funções mentais, já que colocam o 

indivíduo perante situações cuja resolução exige um maior nível de complexidade 

que as ABVD. Zimmermann et al. (2015) referem que a restrição na execução de 

AIVD ou de lazer contribui para a diminuição das capacidades cognitivas. Deste 

modo, os estímulos intelectuais, recreativos e sociais, convergem para a 

manutenção mais saudável das funções cognitivas.  

Perante estes resultados considera-se que nos ERPI devam existir equipas 

multidisciplinares com formação e competências necessárias à estimulação 

cognitiva e de AIVD. Esta equipa deverá incluir obrigatoriamente o profissional de 

enfermagem, já que este profissional mostra reunir um conjunto de competências 

alargadas, quer no planeamento e execução dessas atividades, quer na avaliação 

e monitorização dos resultados obtidos. O enfermeiro é detentor de competências 

que lhe permitem identificar e implementar intervenções no âmbito da promoção da 

autonomia, vigilância da saúde, reabilitação, prevenção de eventuais dificuldades 

clínicas, supervisão de atividades e estimulação para a execução das AVD e 

atividades interpessoais e socioculturais (Aleixo, Escoval, Fontes e Fonseca, 2011). 

Assim a presença de profissionais de enfermagem nessas instituições contribui 

para a diminuição do agravamento do estado de saúde dos idosos bem como no 

declínio da funcionalidade ao nível das AVD (Aleixo et al., 2011).  

É necessário mostrar aos responsáveis pelos ERPI e ao poder político que o 

investimento em cuidados de promoção e manutenção do potencial de saúde 

traduz ganhos em saúde, nomeadamente na autonomia e funcionalidade dos 

idosos.  

 

CONCLUSÕES 

Face aos resultados deste estudo verificamos que a inexistência ou privação de 

atividades intelectuais e físicas sugerem a indução de declínios cognitivos. 

Reconhece-se que a manutenção de atividades estimulantes ao nível mental e 
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físico beneficiam a preservação da função cognitiva. Sendo assim, consideramos 

que o proporcionar de atividades de estimulação da memória, cálculo, 

memorização visual, leitura (ou equivalente) entre outras, devam estar disponíveis 

com o desenvolvimento crescente nos estabelecimentos residenciais para idosos. 

A este propósito, e reforçando o que acabou de ser dito, Loureiro et al. (2011) 

afirmam que, para a reabilitação cognitiva eficaz devem ser utilizadas atividades 

que estimulem a manutenção das atividades de concentração, a sequência de 

pensamento, a atenção e a capacidade de autonomia.  

Apesar dos resultados explicativos do modelo serem robustos, uma das limitações 

do estudo decorre da ausência de outras variáveis explicativas concorrentes no 

bloco dos preditores. O padrão nutricional, o sedentarismo, o perfil de autocuidado, 

ou mesmo variáveis psicossociais poderão complementar os preditores do estado 

cognitivo. 

No que concerne a pistas para futuras investigações, seria interessante realizar 

estudos comparativos entre idosos a participar em programas de estimulação de 

AIVD e ABVD e comparar o desempenho cognitivo com um grupo de idosos sem 

esse tipo de estimulação. Estes estudos deverão ter em conta a avaliação prévia 

das linhas basais de funcionamento cognitivo, podendo assim observar-se até que 

ponto a eficácia destas intervenções se verifica. 

Por outro lado, as avaliações e a promoção, de programas de estimulação de AIVD 

e ABVD ‘à medida’, implicam a existência de equipas multidisciplinares nos 

equipamentos residenciais, equipas essas que não podem prescindir do 

enfermeiro, quer enquanto promotor destas ações, quer enquanto formador dos 

membros das equipas que estão mais continuamente no terreno, caso dos 

auxiliares dos equipamentos residenciais. Também a implementação destes 

programas em contexto comunitário poderá constituir uma mais-valia, na medida 

que promovem não só o bem-estar dos idosos, mas também, mantêm por mais 

tempo a autonomia e a atividade dos idosos, retardando a sua institucionalização.  

A estas questões não estará alheia a manutenção das redes interpessoais 

significativas, ou seja, uma maior proximidade de laços afetivos com filhos, cônjuge 

e demais família alargada. Urge assim a criação de políticas de incentivo e proteção 
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ao envelhecimento ativo, num país que como sabemos se apresenta 

demasiadamente envelhecido. 
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 Associação entre estado cognitivo e autoestima global em idosos 

institucionalizados: será a condição de saúde um mediador? 

Cristina Imaginário, Magda Rocha, Paulo Machado, Cristina Antunes, Teresa Martins 

 

Resumo  

Pretendeu-se com este estudo testar se a condição de saúde da pessoa idosa é 

mediadora na associação entre o estado cognitivo e a autoestima global. O estudo 

de natureza quantitativa, do tipo correlacional, recorreu à análise de caminhos 

seguindo as indicações de Baron e Kenny1. Na recolha de dados utilizaram-se as 

versões portuguesas dos seguintes instrumentos: Mini-Mental State Examination, 

Tinetti Performance Oriented Mobility Assessement, Mini Avaliação Nutricional e a 

Rosenberg Self-Esteem Scale. A amostra foi constituída por 312 idosos de ambos 

os géneros (nmasculino = 112, nfeminino = 200), com média etária de 83 anos (M = 83,39, 

+7.09). A maioria dos idosos eram viúvos, com baixa escolaridade, 

institucionalizados em Equipamentos Residenciais para Pessoas Idosas (em média 

há 54,60 meses, +51,69). Resultados: infirma-se a mediação da condição de saúde 

na associação entre estado cognitivo e autoestima nos idosos em estudo. A análise 

da decomposição dos efeitos indicou a existência de um efeito significativo indireto 

do estado cognitivo na autoestima na condição de saúde. O efeito total do estado 

cognitivo na condição de saúde dos idosos é significativo, positivo e direto.   

 

Palavras-chave: Condição de saúde; Estado cognitivo; Autoestima; Idosos 

institucionalizados 
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Abstract  

The aim of this study was to assess whether an elderly person’s health condition 

can serve as a mediation link between the cognitive state and general self-esteem. 

The study followed a quantitative and correlational methodology, resorting to the 

mediation paths analysis indicated by Baron and Kenny1.  

The following instruments have been used for data collection: Mini-Mental State 

Examination, Tinitti Performance Oriented Mobility Assessment, Mini Nutritional 

Evaluation and the Rosenberg Self-Esteem Scale. The sample was composed of 

312 elderly patients of both genders (nmale = 112, nfemale= 200), with the median age 

of 83 (M = 83,39, +7.09). Most of the elderly are widows and widowers, with a low 

educational level, and are institutionalized in Residential Care Homes for the Elderly 

(for 54.6 months on average, +51,69). Results: the mediation of the health condition 

renders null the link between the cognitive state and self-esteem of the elderly in the 

study. The analysis of the decomposition of the effects showed the existence of a 

significant indirect effect between the cognitive state and health condition. The total 

effect of the cognitive state on the health condition of the elderly is significant, 

positive and direct. 

 

Key words: Health condition; Cognitive state; Self-esteem; Institutionalized elderly 
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Introdução 

O envelhecimento normativo tem como consequência modificações morfológicas e 

funcionais. Muitas doenças crónicas típicas da idade idosa são uma ameaça à 

autonomia e à independência2. A doença pode conduzir à incapacidade funcional, 

à fragilidade, à institucionalização e até ao óbito. Neste contexto, a incapacidade 

funcional apresenta-se como um novo paradigma na área dos cuidados de saúde 

que se reveste de importância fundamental para o bem-estar do idoso2;3. A 

manutenção da capacidade funcional dos idosos contribui para o processo de 

envelhecimento saudável já que se assume como fator protetor e de abrandamento 

do processo de deterioração física, mental e social4. A condição de saúde dos 

idosos depende de uma multiplicidade de fatores entre os quais se encontram 

fatores sociais, económicos, culturais, psicológicos, biológicos, comportamentais, 

ambientais e de acesso aos serviços. A condição de saúde remete para uma 

avaliação global e multidimensional da pessoa. De entre a multiplicidade de fatores, 

esta avaliação deve incluir a avaliação física, nutricional e cognitiva5.  

Com o aumento da idade, acentuam-se perdas na capacidade de concentração, de 

memória, de energia vital e consequente aumento de sentimentos de inutilidade 

com muitos dos idosos a revelar dificuldades na aceitação integrativa destas perdas 

normativas6. Os défices ao nível do desempenho cognitivo são um dos fatores mais 

mencionados na literatura, com implicações negativas na rotina e na autoestima 

dos idosos7. Alteração da memória é tida como um fator determinante na condição 

de saúde do idoso, igualmente com impacto negativo ao nível da autoestima8. Este 

efeito é agravado quando associado a alterações físicas adquiridas no contexto do 

envelhecimento. O conceito de autoestima é complexo, implicando os diferentes 

graus de valorização das crenças e das perceções do mundo individual interno e 

externo. Trata-se, portanto, de um constructo interno e subjetivo influenciado pelo 

interpessoal, social e cultural9. O envelhecimento influência de modo determinante 

a autoestima, em particular nas suas fases mais tardias. No entanto, a autoestima 

é uma componente fundamental para a sobrevivência emocional6, sendo um 

importante indicador da saúde mental, uma vez que interfere nas condições 

afetivas, sociais e psicológicas, que se associam a uma vida adaptada e 

adaptativa9. A institucionalização, em comparação com a permanência na 
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residência, favorece a perda da autonomia e independência, tendo como 

consequência imediata a diminuição da autoestima e promovendo o sentimento de 

incapacidade. Também a insuficiência de atividades físicas e intelectuais é um fator 

precipitante do declínio pessoal6.        

A alimentação tem um papel abrangente, cumprindo não só uma função nutritiva 

de sobrevivência, mas uma função de estímulo interpessoal com profundo 

significado subjetivo, social, cultural, afetivo, mental e físico na vida do idoso. É 

reconhecido que o estado nutricional, ao intervir na condição de saúde se reflete 

na qualidade de vida e na autoestima10. Esta perspetiva da abrangência do papel 

da nutrição é reforçada por vários autores11, que advogam que a condição de saúde 

não é somente influenciada por fatores genéticos, mas também por fatores 

nutricionais. A funcionalidade é influenciada pelo estado nutricional, sendo um 

indicador de saúde que se interrelaciona com várias funções, entre elas a 

capacidade física e psicognitiva12. A este propósito alguns autores13 referem que 

as consequências da desnutrição se observam no declínio funcional, na deficiência 

da função muscular, na diminuição da massa óssea e na redução da função 

cognitiva, tendo grande impacto na condição física e emocional da população idosa. 

Também outros autores14 afirmam que a desnutrição em idosos é fomentada por 

problemas físicos, sociais e psicológicos, acentuando-se mais com o avanço da 

idade. A importância da nutrição, particularmente nos idosos institucionalizados, 

deverá ter um correlato nos cuidados que lhes são prestados, particularmente no 

que se refere quer à diversidade e quantidade de alimentos, quer sob o ponto de 

vista do estímulo à autonomia nesta função.  

Outro fator relevante na condição física é o equilíbrio corporal. As doenças crónico-

degenerativas podem conduzir à disfunção ao nível dos órgãos e das funções, 

particularmente nos domínios da postura e do equilíbrio15. O equilíbrio corporal 

depende da integridade funcional dos sistemas vestibular, somatossensorial e da 

visão. O processo de envelhecimento vai comprometendo a funcionalidade do 

sistema nervoso central e afetando o processamento dos sinais vestibulares, 

visuais e propriocetivos responsáveis pela manutenção do equilíbrio. O equilíbrio é 

afetado também por limitações articulares, pela restrição da acuidade visual e pelo 

comprometimento da cognição16. O equilíbrio depende assim da capacidade do 
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idoso em conservar o controlo postural, estático ou dinâmico. O desequilíbrio é, um 

dos fatores condicionantes da vida quotidiana dos idosos. A insegurança causada 

pelo desequilíbrio corporal pode conduzir a alterações psíquicas tais como 

irritabilidade, perda de autoconfiança, ansiedade, depressão e perda de 

autoestima15. O envelhecimento provoca modificações funcionais e estruturais nos 

idosos15, que afetam principalmente a musculatura dos membros inferiores através 

da perda progressiva de massa muscular. Esta reflete-se na redução do controlo 

do centro de gravidade que, por sua vez, se repercute no equilíbrio corporal e nas 

alterações do aparelho locomotor17;18. Os distúrbios do equilíbrio corporal 

apresentam, assim, um grande impacto através da redução da autonomia, da 

independência e da capacidade funcional na realização das atividades de vida 

diária e sociais que por seu turno se refletem na autoestima pessoal15;16;17. Algumas 

consequências cognitivas e afetivas passam pelo medo das quedas, que conduzem 

a uma diminuição na participação em atividades sociais. Face ao medo de cair, os 

idosos passam a estar mais tempo sentados ou deitados, pese embora a 

capacidade física ainda possa permitir a mobilidade17. O sedentarismo e a 

inexistência de um padrão nutricional saudável influenciam largamente a 

funcionalidade e o bem-estar dos idosos, particularmente naqueles que estão 

institucionalizados19 já que podem com maior facilidade internalizar o sentimento 

de dependência nos cuidados. Neste estudo pretende-se testar se a condição de 

saúde da pessoa idosa é mediadora na associação entre o estado cognitivo e 

autoestima global. 

 

Método 

Estudo de caráter exploratório suportado na seguinte questão de investigação: 

existe um papel mediador da condição de saúde na associação entre estado 

cognitivo e a autoestima global em idosos institucionalizados? 

Recorreu-se a um estudo correlacional à análise de caminhos (em sentido mais lato 

às metodologias das equações estruturais).  
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Materiais  

O Mini-Mental State Examination (MMSE) foi usado para avaliar a capacidade 

cognitiva dos participantes. O MMSE foi desenvolvido por Folstein e colaboradores 

em 197520 e foi adaptado para a população portuguesa por Guerreiro et al.21. O 

MMSE apresenta 30 questões, sendo atribuído um ponto a cada resposta 

corretamente. Utilizamos os valores de corte redefinidos em 2009, para a 

população portuguesa, por Morgado e colaboradores22, de acordo com as 

habilitações literárias: 22 pontos o valor de corte em sujeitos com 0 a 2 anos de 

literacia, 24 pontos em sujeitos com 3 a 6 anos de literacia e 27 pontos, o valor de 

corte de idosos com literacia igual ou superior a 7 anos.  

O equilíbrio corporal foi avaliado através da versão portuguesa do Tinetti 

Perfomance – Oriented Mobility Assessement (POMA I)23. O POMA I avalia a 

predisposição a quedas, através de um conjunto de tarefas relacionadas com a 

mobilidade e o equilíbrio. O instrumento subdivide-se em duas partes, a primeira 

avalia o equilíbrio estático através de nove itens (Índice de Tinetti)24. Dois itens são 

pontuados de zero a um e sete, de zero a dois. A segunda parte do instrumento 

avalia o equilíbrio dinâmico com recurso a 10 itens, oito são pontuados de zero a 

um e dois de zero a dois. Neste estudo apenas utilizamos a subescala que avalia 

o equilíbrio estático.  

A avaliação nutricional dos participantes foi efetuada com recurso ao questionário 

desenvolvido pela Nestlé Nutrition Institute (NNI), o Mini Avaliação Nutricional 

(MAN), validado por Guigoz, Vellas e Garry25. O instrumento é composto por 18 

questões, dividido em duas partes e agrupadas em quatro categorias: medições 

antropométricas, avaliação global, avaliação dietética e autoperceção sobre 

problemas nutricionais e estado de saúde. A primeira parte do MAN pretende 

realizar uma triagem, apresentando seis questões que avaliam ingestão alimentar, 

perda de peso nos últimos três meses, mobilidade, stresse psicológico ou doença 

aguda nos últimos três meses, problemas neuropsicológicos e índice de massa 

corporal. A segunda parte refere-se à avaliação global nutricional e tem 12 

questões. Cada questão formulada através do MAN pontua um valor. A primeira 

parte apresenta um score máximo de 14 pontos e a segunda, a avaliação nutricional 

global, tem um score máximo de 16 pontos. Quanto maior o valor atribuído pior o 
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estado nutricional do idoso. Este instrumento foi traduzido, adaptado e validado 

para a população portuguesa26.  

A autoestima global foi avaliada através da versão portuguesa da Rosenberg Self-

Esteem Scale (RSES)27. A RSES é constituída por 10 itens, cinco de orientação 

positiva e cinco de orientação negativa. O formato de resposta atual é em Likert 

com quatro alternativas de resposta27. 

Foi ainda utilizado um questionário sociodemográfico, que avalia a idade, género, 

estado civil, escolaridade, tempo de institucionalização e consumo de fármacos 

diários.   

 

Procedimento  

Fez-se um mapeamento dos ERPI do distrito de Vila Real através da consulta à 

Carta Social28. Foram identificados 56 ERPI, com estatuto jurídico de Instituições 

Privadas de Solidariedade Social. Efetuou-se um contacto telefónico com os 

responsáveis de cada instituição, cujo propósito foi o agendamento de uma reunião 

para a apresentação do estudo e seus objetivos, 25 instituições aderiram e deram 

parecer positivo.  

Em cada instituição utilizou-se um método de amostragem do tipo aleatório simples. 

Atribuindo-se um número a cada idoso e efetuou-se a seleção aleatória de 30% de 

participantes residentes em cada instituição. A percentagem foi reposta sempre que 

não existiu consentimento por parte do idoso ou representante legal em participar 

no estudo. 

A recolha de dados efetuou-se entre agosto de 2014 a julho de 2015, tendo sido 

realizada pela primeira autora num local cedido para o efeito em cada uma das 

instituições. Tendo em conta as limitações etárias e de escolaridade dos 

participantes, os questionários foram administrados em formato de entrevista. Esta 

recolha decorreu num único momento no tempo. Salvaguardaram-se os princípios 

éticos, incluindo o sigilo e a confidencialidade dos dados adquiridos (quer na 

recolha, quer no tratamento dos mesmos). Foi solicitado o consentimento livre e 
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informado aos participantes após esclarecimento referente à natureza e objetivos 

da investigação. O projeto foi aprovado pela comissão de ética do Instituto de 

Ciências Biomédicas Abel Salazar com número de registo 166/2016. 

 

Participantes 

Os participantes deste estudo são provenientes de uma região do norte de Portugal, 

Trás-os-Montes e Alto Douro, estando institucionalizados em Equipamentos 

Residenciais para Pessoas Idosa (ERPI). Os ERPI que colaboram no estudo 

apresentam estatuto jurídico de Instituição Privada de Solidariedade Social. A 

amostra foi constituída por 312 participantes, de ambos os géneros (nmasculino = 112; 

nfeminino = 200), com idade mínima de 65 anos e máxima de 104 anos (M = 83.39, 

+7.09). Relativamente ao estado civil, 17.30% dos participantes (n = 54), eram 

casados ou encontravam-se em união de facto, 20.80% (n = 65) eram solteiros, 

59.90% viúvos (n = 187) e 1.9% (n = 6) divorciados. Cerca de metade (49.90%) dos 

respondentes eram analfabetos (n = 149), 43.50% reportaram três ou quatro anos 

de escolaridade (n = 135). Apenas 4.4% (n=14) dos participantes tinham mais de 

cinco anos de escolaridade. Em média os participantes apresentavam uma história 

de institucionalização na instituição atual de 54.60 meses (+ 51.69). O consumo 

diário de fármacos era de 7 medicamentos por dia (M = 7.10, +3.19). Muitos dos 

participantes apresentavam dano cognitivo 73.40% (n = 229). 

 

Análise dos dados 

Recorreu-se ao programa estatístico Structural Equation Modelling Software (EQS, 

versão 6.1) para testar o modelo de mediação e respetivos ajustamentos do modelo 

de dados. O teste de Sobel29 foi calculado através do software online denominado 

calculation for the sobel test: an interactive calculation tool mediation tests 

(Preacher e Leonardelli, 2003)30. Foi ainda utilizado o programa IBM® SPSS® 

(versão 22) na execução das restantes análises estatísticas.  
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A testagem da mediação da condição de saúde foi efetuada com recurso à 

metodologia clássica preconizada por Baron e Kenny1, nomeadamente à avaliação 

da significância dos caminhos entre preditor e mediador, preditor e critério e ainda, 

mediador critério. A partir deste ponto procedeu-se à testagem da significância do 

teste de Sobel tendo em conta os valores de regressão não estandardizados e o 

erro padrão. O ajustamento dos dados ao modelo testado recorreu a vários índices 

de bondade de ajustamento de acordo com as prescrições das boas práticas na 

avaliação dos modelos de equações estruturais31, nomeadamente valores do qui-

quadrado, respetivos graus de liberdade e significância, o Índice de Ajustamento 

Comparativo (CFI), a Raiz Quadrada Média Residual Estandardizada (SRMR), a 

Raiz da Média dos Quadrados dos Erros de Aproximação (RMSEA) e respetivo 

intervalo de confiança a 90%.  

 

Resultados 

A condição de saúde foi testada enquanto variável mediadora, tendo sido 

construída enquanto fator latente. Os indicadores introduzidos nesta análise foram 

a Avaliação Nutricional Global (ANG) e Avaliação do Equilíbrio Corporal (AEC). A 

variável preditora no estudo foi a capacidade cognitiva avaliada através do MMSE. 

A variável critério ou dependente são os valores dos scores obtidos para a RSES 

(autoestima). 

 

Modelo de Caminhos 

Pressupostos da Mediação de acordo com a Abordagem Clássica em Quatro 

Passos de Baron e Kenny1 

Inicialmente foram testados os valores de regressão entre as variáveis do modelo 

tendo as associações registado valores significativos e positivos entre: a) a variável 

preditora e a variável mediadora (β = 0.42, p ≤ 0.05); b) a variável mediadora e a 

varável critério (β = 0.64, p ≤ 0.05) e, c) entre a variável preditora e a variável critério 

(β = 0.33, p ≤ 0.05). Finalmente foi aplicado o teste Sobel relativamente aos valores 
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de regressão na equação de medida, tendo em conta os caminhos preditor-

mediador e mediador-critério. O resultado do teste de Sobel indicou a não 

existência de significância relativa à mediação (z = 1.18, EP = 0.32, p = 0.24). A 

análise da decomposição dos efeitos indica, contudo, a existência de um efeito 

indireto significativo do estado cognitivo na autoestima via condição de saúde (B = 

0.39, z = 4.66, EP = 0.08, p ≤ 0.05). Testado o valor deste efeito com recurso à 

subtração dos valores estandardizados efeito indireto ao valor do efeito total do 

preditor, verificou-se a existência de um valor indireto pequeno (efeitoto\totalβ = 0.33; 

efeitodiretoβ = 0.07; efeitoindiretoβ = 0.26). Os resultados verificam não existir mediação 

no modelo. 

 

Avaliação do Modelo: Efeitos Significativos (Diretos e Indiretos) 

No modelo testado, existe um efeito positivo do estado cognitivo na condição de 

saúde dos respondentes (z = 5.78, EP =.02, p ≤ .05) de magnitude apreciável (β = 

0.42). O modelo indica ainda a existência de um efeito total significativo, positivo e 

elevado (z = 6.46, EP = 0.51, p ≤ 0.05) da condição de saúde na autoestima (β = 

0.61). Tendo em conta a subtração dos respetivos valores beta estandardizados 

verifica-se que o valor total do peso da condição de saúde na autoestima é 

significativo e positivo (z = 4.66, EP = 0.08, p ≤ .05) embora moderado (β = 0.35). 

De acordo com o modelo total, o impacto estandardizado representado pelo valor 

de regressão que associa preditor e critério diretamente não é significativo (β = 

0.07, z = 1.21, EP = 0.10, p> 0.05). O modelo apresentou ainda índices de bondade 

de ajustamento aceitáveis, com um valor de Índice de Ajustamento Comparativo 

elevado (CFI = 0.99) e com um Valor Estandardizado da Raiz Quadrada Média 

Residual dentro de valores de corte aceitáveis (SRMR = 0.02). Contudo, a Raiz da 

Média dos Quadrados dos Erros de Aproximação (RMSEA = 0.10) foi elevado tendo 

em conta os valores de corte preconizados pela investigação, embora o intervalo 

de confiança do RMSEA a 90% (ICRMSEA90%) deste último índice, varie entre 0.01 

e 0.21, sendo que o valor do qui -quadrado se apresenta significativo (χ2
(1) = 4.02, 

p = 0.05).  
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A figura 1 apresenta os valores estandardizados obtidos nas associações o 

respetivo valor dos erros e das perturbações relativamente ao modelo de mediação 

proposto. 

 

Figura 1. 

Resultado final do modelo testado de acordo com a questão de investigação relativa à qualidade 

mediadora da condição de saúde, cujos indicadores são a Avaliação Nutricional Global (ANG) e 

Avaliação do Equilíbrio Corporal (AEC). A variável preditora constitui-se através dos valores obtidos 

através do Mini-Mental State Examination correspondendo à Avaliação do Estado Cognitivo (AEC); 

a variável critério reporta-se à Autoestima Global. O Modelo apresenta os valores de regressão beta 

estandardizados (em caixa, nos caminhos) e respetivos valores de erro (E) e perturbação (D1). 

 

Discussão 

Inicialmente importa referir que no presente estudo não foi encontrada evidência de 

mediação da condição de saúde na associação entre estado cognitivo e autoestima 

global. Contudo, encontrou-se um efeito positivo do estado cognitivo na condição 

de saúde, expectável, de acordo com os autores que referem que o estado 

cognitivo tem efeito na condição de saúde, no bem-estar, na qualidade de vida e 

na autoestima. Parece assim que o declínio do estado cognitivo é um fator 

predisponente a uma condição de saúde frágil32.   

O impacto da condição de saúde na autoestima revelou-se ser, neste estudo, 

significativamente positivo. Para alguns autores, os efeitos do envelhecimento 

adicionados à diminuição da funcionalidade, às alterações nutricionais e de 
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equilíbrio corporal, acompanhados muitas vezes de sedentarismo poderão resultar 

em perdas na saúde e na qualidade de vida dos idosos17;19. Esta multiplicidade de 

fatores associados tem como consequência antecipada a perda da autonomia, da 

execução dos cuidados pessoais e em algumas circunstâncias da mobilidade, 

resultando os últimos em preditores de níveis baixos de autoestima33. Estes autores 

(Idem) reconhecem que o processo de envelhecimento comporta riscos de 

comprometimento do estado nutricional, risco este que aumenta exponencialmente 

nos idosos institucionalizados. Há por isso maior prevalência de desnutrição nos 

idosos institucionalizados, que concomitantemente se apresentam com deficiência 

cognitiva e capacidade funcional reduzida (Ibidem). Outros autores34, dão conta da 

correlação existente entre condição de saúde e autoestima, pelo que os estudos 

deverão centrar-se na identificação dos fatores que possam ser preditores 

adicionais de défices de autoestima nos idosos. O sedentarismo, advindo do 

declínio do equilíbrio corporal, articulado ao défice nutricional associam-se a uma 

redução da capacidade funcional17. O efeito significativo e indireto do estado 

cognitivo na autoestima através da condição de saúde encontrado neste estudo, 

talvez possa ser explicado através de algumas associações encontradas na 

investigação. Se por um lado, a literatura reconhece que o compromisso da 

mobilidade pode afetar o estado nutricional, reconhece também que há um efeito 

de dispersão desta associação, donde resultam défices na qualidade de vida, que 

afetam negativamente a autoestima dos idosos10;19. Outros autores alargam o 

âmbito destas variáveis, afirmando que os distúrbios do equilíbrio corporal 

apresentam um impacto negativo na autonomia social, nas atividades de vida 

diária, na segurança física e psíquica e na autoconfiança, que por sua vez têm um 

correlato negativo no bem-estar e autoestima dos idosos16. A este propósito vários 

autores17 apresentam evidências que o desequilíbrio corporal é um dos principais 

fatores a comprometer a condição de saúde dos idosos, que acontece através da 

redução na participação em atividades sociais e de autocuidado, conduzindo ao 

sofrimento emocional e psíquico. 

Importa ainda discutir os resultados do ajustamento dos dados ao modelo dado 

pelo valor de RMSEA elevado e considerado mediocre (RMSEA>.06, apresentando 

um limite superior no ICRMSEA90% ≥ 0.08). Salienta-se que em amostras 

consideradas grandes e com uma complexidade do modelo elevada (talvez aqui 
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considerando a existência de um fator latente com dois indicadores de qualidades 

diversas) o valor do RMSEA aumenta, podendo ser um dos fatores explicativos 

para o elevado valor obtido. Importa, contudo, reiterar que os restantes índices de 

bondade de ajustamento se apresentaram adequados e até elevados para os 

valores de corte que lhes estão normalmente atribuídos.  

 

Conclusões 

Este estudo vem reforçar que o processo de envelhecimento interfere na condição 

de saúde, quer através da diversidade de alterações fisiológicas que vão 

acontecendo, quer pela variabilidade das variáveis intrapessoais, psicológicas, 

quer mesmo através do contexto social específico ao idoso. Considera-se que os 

resultados apoiam o pressuposto de que alterações cognitivas e de comportamento 

podem afetar o estado nutricional e o equilíbrio corporal dos idosos. No que se 

refere ao estado nutricional e à capacidade cognitiva parece existir um círculo de 

causa efeito em retroalimentação constante, ou seja, compromissos nutricionais 

têm influência negativa na função cognitiva e compromissos nesta última reforçam 

o comprometimento do estado nutricional35. Assim, a manutenção da função 

cognitiva requer um estado nutricional adequado e saudável e vice-versa. Já os 

compromissos da função cognitiva conduzem a perdas ou redução da autonomia e 

da independência, provocando o declínio da condição de vida dos idosos que por 

seu turno englobam o estado nutricional. Assim, a estimulação cognitiva deve ser 

uma técnica privilegiada na abordagem dos profissionais de saúde à população 

idosa institucionalizada. 

 

Limitações e recomendações para futuras investigações 

As limitações deste estudo encontram-se sobretudo no tipo de amostra, composta 

exclusivamente por idosos institucionalizados em equipamentos sem fins lucrativos 

e circunscrita a uma região do norte de Portugal, Trás-os-Montes e Alto Douro, 

impossibilitando a generalização dos resultados à população portuguesa. Em 

outros estudos sugere-se a inclusão de idosos institucionalizados noutras regiões 



Associação entre o estado cognitivo e autoestima global em idosos institucionalizados: será a 
condição de saúde um mediador? 

 
149 

 

do país, a inclusão comparativa de idosos onde os cuidados passam por soluções 

alternativas ao internamento e o recurso a instituições de internamento de cariz 

particular. 
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7. CONCLUSÃO E DISCUSSÃO GERAL 

As transformações ocorridas na sociedade portuguesa, quer a nível demográfico, 

quer a nível familiar, conduziram a novas formas de intervenção na população 

idosa. Assim, a maior dinamização no apoio social desenvolvido, sobretudo em 

contexto domiciliário, visa a prevenção ou adiamento da institucionalização de 

idosos (MSSS, 2006).  

Atualmente as famílias confrontam-se com constrangimentos económicos, sociais, 

profissionais, habitacionais e até emocionais quando a questão é o cuidar dos seus 

pais idosos em contexto familiar (Oliveira & Tavares, 2014). Face a esta realidade, 

as respostas sociais, em particular, os ERPI surgem como uma opção óbvia às 

necessidades de residência e cuidados a idosos. Os idosos são orientados aos 

ERPI, na maioria das vezes, devido a síndrome de imobilidade e a problemas de 

saúde variados, associando-se a estes fatores, a idade muito avançada (acima dos 

70 anos), ser solteiro ou viúvo (logo a ausência de um par amoroso e o viver só), a 

ausência de apoio social e ainda a solidão e a pobreza (ibidem). 

Os participantes na presente investigação possuíam idades entre os 65 e os 104 

anos. A maioria era do género feminino, com ausência de educação formal 

[analfabetos(as)] e maioritariamente em estado civil de viuvez. Em média 

encontravam-se institucionalizados há quatro anos, apresentando um consumo 

médio diário de sete fármacos. Dos participantes, 73,40% apresentavam défice 

cognitivo.  

No que se refere ao estado de saúde física, 22% apresentavam risco de 

malnutrição, 53,7% referiram dificuldade em mastigar, 63,4% apresentavam 

alterações no equilíbrio corporal e da coordenação motora, 79,3% apresentavam 

compromissos na amplitude articular, 81,7% exibiam diminuição da acuidade visual 

e 54,9% referiram diminuição na acuidade auditiva. 

Os resultados indicam um panorama claramente comprometido relativamente à 

condição de saúde dos utentes avaliados no estudo piloto, sugerindo-se que este 

estado concorre para a limitação da capacidade funcional dos idosos. Estes 

resultados, também podem indicar a falta de vigilância/monitorização do estado de 



CONCLUSÃO E DISCUSSÃO GERAL 

 
155 

 

saúde dos idosos institucionalizados, pelo que a integração de profissionais 

especializados e capacitados à realização destas tarefas, deverá ser um objetivo 

quer das políticas públicas, quer das diretrizes das próprias instituições.   

Os resultados deste estudo corroboram os dados divulgados pelo MSSS (2013, 

2014, 2015) onde se afirma que os idosos, utentes, de ERPI são aqueles que 

apresentam idades mais avançadas, maiores níveis de dependência e cuja 

permanência é mais alargada. Os dados são ainda indiciadores quanto ao tempo 

de permanência, já que 50% dos idosos estão institucionalizados há três anos e 

22% apenas há um ano. Relativamente ao grau de dependência, 80% dos idosos, 

utentes, dos ERPI possuem alguma dependência.  

A perda da capacidade funcional é um dos fatores com mais peso na opção pela 

institucionalização do idoso (Alencar, Bruck, Pereira, Câmara & Almeida, 2012). O 

aumento da longevidade, que se acompanha de declínio no estado de saúde física 

e mental, presença de doenças crónicas, perda de independência e de autonomia 

e limitações socioeconómicas e ambientais, fatores, principais, subjacentes à 

limitação da capacidade funcional em idosos (Alencar et al., 2012). Neto e 

colaboradores (2011) apresentam justamente um posicionamento similar ao 

defenderem que o envelhecimento se reflete nas condições de saúde do idoso, 

tornando-o mais propenso à fragilidade.  

O desenvolvimento da presente investigação intitulada “Perfil de autocuidado de 

idosos institucionalizados em ERPI no distrito de Vila Real”, justifica assim a sua 

pertinência e sentido de oportunidade, já que, desde 2001 este distrito assiste ao 

incremento da população idosa, apresentando valores acima da percentagem dos 

restantes distritos continentais. Deste modo, existe uma percentagem de idosos de 

16,7% no continente por oposição a um percentual entre os 17,8% e os 20,2% no 

distrito de Vila Real, sendo esta uma tendência mantida em 2015, com 

respetivamente, 21,0% por comparação a um percentual maior ou igual a 22,9% 

(MSSS, 2001, 2015).  

Iremos neste momento analisar os principais resultados obtidos em cada um dos 

artigos que integram esta investigação.  
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Estudo piloto 

Esta investigação iniciou-se com o estudo piloto, de modo a compreender a 

magnitude estrutural e a natureza do problema, delinear e ou testar estratégias 

metodológicas e de avaliação dos participantes, permitindo potenciais evoluções 

metodológicas no estudo principal que garantissem maior segurança empírica. Os 

detalhes do estudo foram descritos no artigo:  Imaginário, C., Machado, P., 

Antunes, C., & Martins, T. (2018).  El Perfil functional de los ancianos 

institucionalizados en residências: Estudo piloto: Gerokomos, 29(2), 59-64. 

Disponível em http://www.gerokomos.com/wp-content/uploads/2018/06/29-2-2018-

059.pdf. Através de uma amostra de conveniência, composta por 82 idosos, 

institucionalizados em dois ERPI do concelho de Chaves, foram estudados 28 

participantes de género masculino e 54 do feminino. A idade média foi de 81,80 

anos, e o estado civil da maioria dos participantes era a viuvez; genericamente os 

participantes detinham baixos níveis de escolaridade. No que se refere à função 

cognitiva, 68,3% dos participantes apresentava défice cognitivo. Na dependência 

no autocuidado, num total de 99,7% dos participantes avaliados, 25,3% era 

independente nas ABVD, 46,3% apresentava dependência moderada, 12,2% 

apresentava incapacidade grave e 15,9% era totalmente dependente. Conclui-se 

que o perfil dos idosos obtido neste estudo é sobreponível ao descrito noutras 

investigações (Cardona-Arias, Álvarez-Mendieta & Pastrana-Restrepo, 2014; 

Ferreira, Cochito, Caíres, Marcondes & Saad, 2012; Veríssimo, 2013). Assim, o 

panorama é o de uma população idosa com graves limitações de funcionalidade e 

de autonomia, associados a um estado geral de saúde debilitado. Os resultados 

sugerem a necessidade da implementação de programas de estimulação 

psicomotora, visando a preservação e estímulo das capacidades cognitivas e 

motoras. Estes programas poderão contribuir para a independência, a autonomia 

e, consequentemente, concorrer para a melhoria do autocuidado, da saúde física e 

psicológica dos idosos e índices mais elevados bem-estar positivo.  
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Estudo principal 

No estudo principal procurou-se examinar exaustivamente os perfis de 

autocuidado, verificar a associação entre capacidade funcional e perfis de 

autocuidado, estudar o peso das AVD enquanto preditores do estado cognitivo e 

ainda, testar a possível mediação da condição de saúde na associação entre 

estado cognitivo e autoestima global, numa amostra aleatória e alargada de idosos 

institucionalizados em ERPI. 

Os efetivos da amostra diferem no estudo principal, já que, dependendo das 

dimensões em estudo, foram excluídos os participantes com défice cognitivo e os 

que não foram capazes de dar resposta ao protocolo na íntegra. Nenhum 

procedimento de substituição de valores omissos foi adotado, dada a natureza dos 

participantes. 

No artigo: Imaginário, C., Rocha, M., Machado, p., Antunes, C., & Martins, T. (2018, 

no prelo). Self-care profiles of the elderly institutionalized in Elderly Care Centres. 

Archives of Gerontology and Geriatrics. doi: 10.1016/j.archger.2018.05.012. 

Foram construídos, testados e descritos analiticamente os perfis de autocuidado de 

uma amostra de 313 idosos em ERPI, replicando nesta população o modelo de 

Backman e Hentinen (1999). A amostra foi composta por 201 mulheres e 112 

homens, com média etária de 83,44 anos. A maioria dos participantes era 

analfabeta. Esta caracterização demográfica está, aliás, de acordo com os de 

vários estudos (Alencar et al., 2012; Peres, 2014; Pinto, 2016; Santos, 2016; 

Veríssimo, 2013). O procedimento de derivação teórica dos grupos indiciou que os 

idosos do cluster 1, classificados com perfil abandonado, apresentavam baixas 

representações de saúde, sendo um grupo cujo estado de saúde se apresenta 

profundamente vulnerável, com reduzida capacidade funcional para executar as 

AVD e ainda com baixas perspetivas futuras de saúde. Os idosos do cluster 2, 

designados com o perfil de responsável, após a análise dos resultados das três 

dimensões em estudo, apresentam interpretações positivas e perspetivas 

autónomas relativas à sua saúde. Parecem tolerar satisfatoriamente as mudanças 

resultantes da idade avançada, considerando que as doenças e as limitações 

funcionais não impossibilitam um envelhecimento positivo. A capacidade funcional 

https://doi.org/10.1016/j.archger.2018.05.012
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e autonomia é normalmente razoável e apresentam satisfação com a vida 

comparativamente aos restantes perfis. Já os idosos do cluster 3, categorizados 

após analise com o perfil de formalmente guiado, apresentam também 

representações de saúde favoráveis, contudo, baixos níveis de autonomia e baixa 

expressão emocional respeitante à vida pessoal. Os idosos do cluster 4, 

designados de perfil independente, revelaram altos níveis de autonomia e baixos 

níveis relativos às interpretações de saúde. A sua compreensão enquanto pessoas 

com uma alta autonomia pode não se encontrar consonante com as suas reais 

condições de saúde. No presente estudo o perfil com uma frequência mais elevada 

foi o de abandonado, seguindo-se o perfil independente. Este resultado poderá 

estar associado ao facto de os participantes serem provenientes de um contexto 

institucional em ERPI e não de pessoas idosas residentes em contexto domiciliário, 

o que indica que, apesar do modelo testado ser sobreponível ao da população em 

estudo, o estar institucionalizado ou não pode ser um fator que condiciona a 

tendência para um dos perfis. O resultado não é, contudo, considerado 

determinista, mas indicador que ao longo do desenvolvimento, em todas as idades 

e eras do ciclo vital, é possível trabalhar no sentido de deter, preferencialmente, um 

funcionamento responsável, por oposição aos restantes perfis de autocuidado. 

Em investigações subsequentes, pretendeu-se avaliar e relacionar a capacidade 

funcional e os tipos de autocuidado dos participantes, justificando de forma mais 

sustentada o modelo teórico de Backman e Hentinen (1999, 2001), nomeadamente 

no artigo: Imaginário, C., Rocha, M., Machado, P., Antunes, C., & Martins, T. (2018). 

Functional capacity and self-care profiles of people institutionalized in Elderly Care 

Centres. Manuscrito submetido para publicação ao Scandinavian Journal of Caring 

Sciences.  

Os resultados revelaram existirem diferenças significativas entre os grupos com 

perfis de autocuidado distintos, quer na capacidade para realizar as ABVD, quer 

das AIVD. Nas ABVD as diferenças de médias encontram-se quando se comparou 

o perfil abandonado, o perfil responsável e o perfil formalmente guiado com o 

independente. Para as diferenças de médias na execução das AIVD em função dos 

perfis de autocuidado, as diferenças residem nos valores médios que contrastam o 

perfil abandonado com os restantes três grupos.  
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Neste artigo os autocuidados são compreendidos, a partir dos resultados obtidos, 

como um processo complexo e dinâmico, que devem integrar-se na vida dos idosos 

e contribuir para aumentos significativos na sua saúde geral, na sua capacidade 

funcional e na preservação da sua autonomia. Sugere-se que o desenvolvimento 

de práticas promotoras de autonomia, de independência e de autocuidado, podem 

debelar os efeitos do processo de cristalização desenvolvimental que pode resultar 

em um dos três perfis de autocuidado mais desadaptativos (independente, 

formalmente guiado e abandonado). Do mesmo modo, trabalhar ao longo de todo 

o ciclo vital no sentido de integrar o perfil responsável como modo de 

funcionamento frequente, poderá contribuir para a adaptação e a qualidade de vida 

mais positiva aquando da etapa da velhice. 

No artigo: Imaginário, C., Machado. P., Rocha, M., Antunes, C., & Martins, T. 

(2017). Atividades de vida diária como preditores do estado cognitivo em idosos 

institucionalizados. Revista Portuguesa de Enfermagem e Saúde Mental, 18, 37-

43. doi: 10.19131/rpesm.0190. 

Pretendeu-se responder às seguintes questões de investigação: 1) Qual a 

percentagem de variância explicada no estado cognitivo dos idosos em estudo 

através dos preditores 1.a) Atividades Básicas de Vida Diária e 1.b) Atividades 

Instrumentais de Vida Diária; e, 2) Qual o preditor, entre os dois estudados aquele 

que apresenta um peso mais elevado na explicação da variável critério ‘estado 

cognitivo’ em idosos institucionalizados. A amostra apresenta 475 participantes de 

ambos os géneros (323 mulheres e 152 homens), com idades entre os 65 e 104 

anos (média de 83,94 anos de idade). A maioria dos participantes tinha como 

estado civil a viuvez (60%) e uma grande maioria era analfabeta (53,6%). Os 

resultados deram conta da existência de valores de predição positivos e 

significativos das variáveis preditoras relativamente ao critério. O preditor com 

maior peso no modelo foi a funcionalidade nas AIVD, representadas pelo score total 

da Escala de Lawton e Brody, pese embora a contribuição das ABVD (avaliadas 

através do Índice de Barthel) seja igualmente significativa e quase equivalente à 

das AIVD na explicação do modelo. A capacidade funcional para as ABVD e as 

AIVD explicam 49% da variância do estado mental dos idosos, pelo que os 

resultados no seu total sugerem que a promoção de programas que exercitem as 
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ABVD e as AIVD, construídos à medida, podem potenciar um estado cognitivo mais 

positivo e com ele, aportar aos idosos uma qualidade de vida, quer ao nível físico, 

quer ao nível psicológico, mais positiva, adaptada e satisfatória. A este propósito, 

salientam-se as conclusões de Zimmermann, Leal, Zimmermann e Marques (2015), 

ao referirem que a restrição na execução de AIVD ou de lazer contribui para a 

diminuição das capacidades cognitivas. Assim, este estudo reconhece a 

necessidade de construção de equipas multidisciplinares em ERPI, com formação 

e competências complementares, capazes e fundamentais na realização com 

eficácia e motivação dos idosos nas AVD que promovam a estimulação cognitiva.   

No paper: Imaginário, C., Rocha, M., Machado, P., Antunes, C., Martins, T. (2018). 

Associação entre estado cognitivo e autoestima global em idosos 

institucionalizados: será a condição de saúde um mediador? Revista Brasileira de 

Geriatria e Gerontologia, 21(4), 1-8. doi 10.1590/ 1981- 22562018021.170191.   

Pretendeu-se testar se a condição de saúde da pessoa idosa é mediadora na 

associação entre estado cognitivo e autoestima global. Para tal recorreu-se à 

metodologia das equações estruturais, em específico, à análise de caminhos. Os 

resultados não encontraram evidência de mediação da condição de saúde na 

associação entre estado cognitivo e autoestima global. Porém, encontrou-se um 

efeito positivo do estado cognitivo na condição de saúde, o que pode ser explicado 

com a abordagem de Duarte e Paúl (2014), ao afirmarem que o estado cognitivo é 

um fator predisponente para uma condição de saúde frágil. O impacto da condição 

de saúde na autoestima revelou-se ser significativo e positivo. Antunes, Mazo e 

Balbé (2011) referem que uma condição de saúde vulnerável é o principal fator 

subjacente a baixos índices de autoestima. Considera-se assim que os efeitos do 

envelhecimento associados à diminuição da funcionalidade, às alterações 

nutricionais e de equilíbrio corporal, acompanhados muitas vezes de sedentarismo, 

poderão resultar em perdas na saúde e na qualidade de vida dos idosos. Em 

conclusão, os resultados parecem sugerir o apoio aos pressupostos que quer as 

alterações cognitivas e de comportamento, quer o estado nutricional e o equilíbrio 

corporal dos idosos afetam de forma significativa e robusta a autoestima pessoal, 

associando condição física e estado mental deficitários a estado psicológicos 

débeis e vice-versa. 
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Assim, face à globalidade dos resultados desta investigação é relevante enfatizar 

algumas ideias deles advindos. Salvaguarda-se que os resultados não podem ser 

generalizados à população idosa portuguesa, mas podem e devem ser utilizados e 

generalizados ao contexto onde foi desenvolvida a investigação. 

Os idosos institucionalizados em ERPI apresentam idades avançadas, são 

maioritariamente do género feminino, apresentando baixa escolaridade e tendo 

como principal estado civil a viuvez. Exibem abundantes comorbilidades na maioria 

com danos cognitivos significativos. Verificou-se um consumo diário de cerca de 

sete tipos de medicamentos e no geral os participantes no estudo apresentam uma 

prevalência funcional associada ao perfil de autocuidado de abandonado.  

Ao realizar este estudo, a investigadora/candidata verificou que os cuidados 

disponibilizados pelos ERPI não são adequados às necessidades e capacidades 

objetivas dos idosos, ocorrendo uma desvalorização da autonomia, da 

independência e da promoção do autocuidado nos utentes avaliados Estes 

resultados chamam a atenção para a necessidade de estudar qualitativamente os 

ERPI, o que discutiremos mais adiante, já que esta constatação não adveio 

somente dos dados recolhidos, mas da experiência da sua recolha. Sugere-se que 

os ERPI deveriam disponibilizar serviços apoiados em equipas multidisciplinares 

de profissionais de várias áreas da saúde, orientados num paradigma holístico. A 

intervenção junto dos idosos não pode, quanto a nós, ser senão eclética, holística 

e integradora. A este nível inclui-se a necessidade de manter nos idosos as 

capacidades política e social, a ligação ao seu contexto cultural, familiar e social de 

proveniência, mantendo na abordagem holística proposta, a manutenção ou 

desenvolvimento de um sentido de cidadania em cada idoso. A integração de 

profissionais da área da saúde, em particular enfermeiros, pode contribui para a 

diminuição do número de internamentos hospitalares, para a diminuição de 

doenças e incapacidades funcionais, entre outras situações que comprometem a 

condição de saúde. Mais ainda, considera-se que os ERPI devem ser 

perspetivados como detendo objetivos focados na preservação da autonomia, da 

independência funcional e do autocuidado, numa lógica mais desenvolvimental e 

menos economicista destes equipamentos. 



CONCLUSÃO E DISCUSSÃO GERAL 

 
162 

 

O resultado dá conta de que a maioria dos participantes apresentava défices 

cognitivos, cujas áreas mais problemáticas eram a orientação temporal, a atenção, 

o cálculo, a evocação, a habilidade viso-construtiva e a linguagem, défices que não 

tinham, contudo, eco nas atividades dinamizadas e proporcionadas pelos ERPI em 

estudo. Também não eram preenchidos os requisitos da estimulação neuro 

cognitiva, mas antes, eram efetuadas atividades ditas de “entretimento” que muitas 

vezes não se integravam na preferência dos utentes, desacreditando à partida 

qualquer efeito benéfico potencial. Os ERPI devem, na nossa perspetiva, 

implementar programas que estimulem a conservação e a recuperação das funções 

cognitivas, mantendo, contudo, quer os interesses, quer as capacidades, quer a 

motivação, quer o perfil de autocuidados de cada idoso. Evidentemente que tal 

exige novas abordagens ao idoso e ao envelhecimento, quer por parte dos políticos 

e da política, quer dos profissionais, quer das famílias e, mais importante ainda, da 

pessoa idosa. Não somos responsáveis desde logo, aprioristicamente, mas 

construímos ao longo da vida uma tipologia responsável. Quanto à dependência no 

autocuidado, os idosos que recorrem a ERPI apresentam níveis de dependência 

elevados, necessitando de cuidados no âmbito da área da saúde, nomeadamente 

no domínio da enfermagem. O estudo deu conta que os idosos apresentam graves 

limitações na sua funcionalidade e autonomia, o que se repercutia num estado de 

saúde geral muito debilitado. Uma das soluções que avançamos nesta tese é a de 

implementação nos ERPI de estratégias de avaliação/monitorização da 

funcionalidade e da condição de saúde à entrada do utente, mas também 

sistematicamente ao longo de todo o internamento, visando a implementação de 

intervenções e programas feitos à medida, que contribuam para a manutenção ou 

recuperação das capacidades funcionais e da condição de saúde dos idosos. Este 

propósito só poderá ser alcançado se os ERPI forem dotados de equipas 

multidisciplinares, em particular de enfermeiros, para que possa ser possível 

antecipar e reconhecer os fatores que dificultam o autocuidado, a autonomia e a 

independência permitindo, deste modo, implementar estratégias preventivas 

conducentes à preservação da funcionalidade e condição de saúde dos idosos. 

Mais ainda, uma cuidadosa monitorização realizada em diferentes áreas da saúde 

(física, mental, neurológica, psicológica, funcional, etc.), pode ajudar aos 

procedimentos de avaliação da qualidade das instituições e com isso aumentar a 
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qualidade de vida dos utentes. Apesar de se ter analisado nesta investigação se a 

dependência conduz ao “abandono”, ou se este perfil contribui para uma maior 

dependência, os dados permitem afirmar que os idosos classificados com este perfil 

apresentam o valor mais baixo na autonomia. Concomitantemente, estes são 

idosos com um estado de saúde muito frágil, reduzida capacidade funcional para 

realizarem as AVD e baixa perspetiva de autonomia, necessitando de muita ajuda 

na satisfação das suas necessidades. Daqui resulta difícil às instituições investir 

recursos humanos e financeiros em intervenções desenhadas à medida, já que 

maiores níveis de dependência conduzem a maiores custos com pessoal e 

equipamento, perpertuando deste modo o problema. 

Parece justificar-se a identificação de perfis de funcionamento pessoal, numa 

perspetiva de antecipação de consequências, ao invés de uma postura remediativa 

onde a cristalização da personalidade e do modo de funcionamento dão pouca ou 

nenhuma margem para uma intervenção eficaz. Desde já, sugere-se o trabalho em 

equipa multidisciplinar na consciencialização dos idosos, especialmente os de perfil 

abandonado, no desenvolvimento de competências e características que facilitem 

a vivência da etapa da velhice (um funcionamento mais sintónico e salutogénico ao 

perfil responsável). Este objetivo é tangivel apenas se os profissionais que prestam 

cuidados em ERPI possuírem conhecimentos sobre o processo de envelhecimento 

e orientarem a sua ação com estratégias de estimulação e motivação dos idosos 

na satisfação das suas necessidades de independência e autonomia. Necessário 

é também trabalhar com os idosos a adaptação às suas limitações funcionais, 

resultantes do processo de envelhecimento e ainda, a gestão dos processos de 

doença, o que é dizer, trabalhar perspetivas realistas, mas incluir nestas a 

possibilidade de mudança.  

O contexto de institucionalização, a idade avançada, o analfabetismo e a perceção 

que o idoso têm quanto às suas limitações físicas e cognitivas são fatores que 

implicam um maior desafio nos conteúdos a trabalhar com esta população. Nos 

idosos de perfil independente estudados, existe, como esperado, mais autonomia, 

nos que são seguidos pelos idosos com perfil responsável. Estes resultados estão 

de acordo com a concetualização efetuada por (Backman & Hentinen, 1999; 2001) 

relativamente a cada perfil de autocuidado, pese embora a autonomia dos 
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independentes, não considere o risco de se não recorrer à opinião avalizada de 

profissionais de saúde, enquanto que no ‘modo responsável’, a autonomia é fruto 

do conhecimento pessoal das condições físicas, de autonomia e de cidadania que 

permitem opções e tomadas de decisão informadas – logo, chama-se a atenção 

para a necessidade de ter conhecimentos objetivos de modo a ser possível 

discriminar os modos de funcionamento mais adaptativos dos menos adaptativos– 

a autonomia sem noção de risco é tão prejudicial quanto o funcionamento num 

quadro de ausência total de autonomia. 

Apenas uma chamada de atenção, mais uma vez, quanto à necessidade de dar 

início ao trabalho de transformação pessoal e de motivação para a mudança em 

etapas anteriores à da velhice. 

Os resultados deste estudo deram também conta da inexistência de diferenças 

significativas nas capacidades para a realização das ABVD e das AIVD entre os 

perfis responsável e independente, resultado espectável tendo em conta que são 

os idosos que apresentam maior funcionalidade, contudo, pensamos que embora 

as médias não difiram e, mais uma vez, o modo de funcionamento é diferenciado 

por exemplo, enquanto que o perfil independente atingirá níveis funcionais elevados 

sem ter em conta as condições de saúde, o responsável têm em conta os riscos 

que corre e efetua analises de custo-benefício na prática das atividades de ativação 

da funcionalidade diária.  

A um nível sistémico, alguns resultados podem apresentar-se como pistas 

importantes que podem (e devem) influenciar os gestores dos ERPI, na 

implementação de programas que apontem para a promoção e a reabilitação da 

funcionalidade, bem como para o desenvolvimento de políticas que enfatizem a 

participação e autonomia dos idosos nos processos de tomada de decisão. 

Obviamente que manter atualizados profissionalmente os colaboradores e 

profissionais que desempenham funções de prestação de cuidados aos utentes é 

uma política que decorre do primeiro objetivo. Neste sentido, sugere-se que em 

ERPI os idosos não devam ser substituídos na realização das AVD, mas sim 

supervisionados ou ajudados apenas nas atividades que são incapazes de realizar 

(momentânea ou permanentemente). 
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Os resultados relativos ao estudo da capacidade funcional para as ABVD e para as 

AIVD explicaram, nos idosos estudados, 49% da variância existente no estado 

mental. Quando analisado o peso de cada um dos tipos de AVD, verificou-se que 

a capacidade funcional para a realização AIVD tem maior peso como preditor, que 

a capacidade para realizar ABVD. Reconhece-se que a execução de AIVD promove 

a exercitação das funções mentais. Com base nestes resultados é fundamental que 

os ERPI possuam equipas multidisciplinares com vista à implementação de 

programas e estratégias que favoreçam a estimulação cognitiva, por exemplo, 

psicólogos, animadores sociais e terapeutas ocupacionais, combatendo a 

inexistência ou privação de atividades intelectuais e físicas que concorrem para a 

indução do declínio cognitivo.  

Não foi encontrada evidência de mediação da condição de saúde na associação 

entre estado cognitivo e autoestima global, embora se tenha verificado um efeito 

positivo do estado cognitivo na condição de saúde e na autoestima, e da condição 

de saúde no critério, resultados expectáveis. De qualquer modo, a perspetiva da 

intervenção multidisciplinar, eclética, desenvolvimental e integrativa são 

absolutamente uma necessidade de acordo com estes resultados. Não há 

autoestima sem saúde física e estado cognitivo adequados. 

O presente trabalho pode ainda contribuir para o desenvolvimento de novas pistas 

de investigação em Portugal o que se passa a sugerir na última alínea desta tese. 

Estamos conscientes que há ainda muito a fazer ao nível da prestação de cuidados, 

em particular de enfermagem, em idosos institucionalizados em ERPI, mas 

considera-se que este trabalho dá um importante contributo para aumentar a 

qualidade desses mesmos cuidados e, portanto, à qualidade de vida destes idosos. 

 

Limitações da investigação/recomendações para futuras investigações 

Todo o processo de investigação científica tem associado um conjunto de 

limitações e a presente investigação não é exceção. Apontamos como uma 

limitação essencial nesta investigação a que decorre da sua natureza transversal. 

Um estudo longitudinal poderia proporcionar maior segurança no estabelecimento 

da direcionalidade dos resultados e uma monitorização mais cuidada dos cuidados 
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e intervenções adequadas a cada utente. Contudo, há que refletir nas questões 

financeiras que um estudo deste tipo aporta, bem como as questões do anonimato 

que obrigatoriamente se colocariam. Uma outra questão concerne à 

representatividade da amostra. Embora representativa, é-o apenas quando 

circunscrita a uma zona geográfica e a um tipo de idosos institucionalizados (em 

instituições sem fins lucrativos – IPSS), pelo que não é possível a generalização 

dos resultados para o conjunto da população portuguesa idosa. De qualquer forma, 

o retrato efetuado destes idosos do interior transmontano não é animador, abrindo 

caminho a projetos de investigação-ação que poderão (e deverão) ser efetuados 

num futuro próximo.  

Como recomendações futuras considera-se que este estudo deverá ser replicado 

a nível nacional, em todas as instituições do terceiro sector e nas que operam com 

fins lucrativos, verificando até que ponto se mantém o retrato do presente estudo 

e, mais ainda, se o modelo teórico que o norteou é replicável em diferentes 

contextos da realidade socioeconómica do país. Seria também interessante 

desenvolver programas orientados ao envelhecimento ativo e estimulação cognitiva 

de acordo com estes resultados, quer nos ERPI onde o estudo foi efetuado, e 

comparando eventuais benefícios em grupos de controle provenientes de ERPI 

standart. Uma última sugestão prende-se com a utilização de todas as 

oportunidades existentes para influenciar os decisores políticos, individualidades e 

organizações relacionadas com esta população alvo, no sentido do melhoramento 

e promoção da sua autonomia, da sua independência e da sua participação social 

e de cidadania. Um dia, todos nós seremos os velhos. 
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ANEXO I – Protocolo de investigação do estudo piloto 

Caracterização Sócio demográfica 

1- Sexo:  Masculino (1) Feminino (2) 

2- Idade: _______________________ 

3- Estado Civil: Casado/União de facto (1) ; Solteiro (2); Viúvo (3); Divorciado

(4) 

4- Qual é a sua situação profissional: Reformado por limite de idade (1); 

Reformado por incapacidade (2); Não reformado (3); Outra _______________ 

5- Com quem vive/vivia: Cônjuge (1); Filhos (2); Cônjuge/ Filhos/ Outros (3); 

Sózinha/o (4) 

6 – Anos completos de escolaridade _________________ 

7- Razões da escolha da instituição: Qualidade dos serviços prestados (1) 

Proximidade Económicas (4); Outra (especificar) __________  

8- Tempo na institucionalização: Anos/meses______________ 

 

9- Globalmente, qual o seu grau de satisfação com a instituição: 

Insatisfeito (1); Pouco satisfeito (2); Moderadamente satisfeito (3); Muito 

satisfeito (4) 

 

10- Variedade de fármacos que toma diariamente (nº) _____________________ 

 

11- Número de Internamentos hospitalares no último ano _________ 

Qual o (s) motivo (s) ____________________________________________ 

 

12- Número de vezes que recorreu ao Serviço de Urgência (SU) no último ano_____  

 

Qual o (s) motivo (s) _____________________________________________ 
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MINI-MENTAL STATE- MMS                                                                       _______ 

Idade: _______ Anos  

Data:  ____ de ___________ de _____                             

1. ORIENTAÇÃO (1 ponto por cada resposta correta) 

Em que ano estamos?    ________ 

Em que mês estamos?   ________ 

Em que dia do mês estamos?   ________ 

Em que dia da semana estamos?  ________   

Em que estação do ano estamos?  ________ 

Em que país estamos?   ________ 

Em que distrito vive?   ________ 

Em que terra vive?    ________ 

Em que casa estamos?   ________  

Em que andar estamos?   ________  

                               Nota: 

_________ 

2. RETENÇÃO (contar um ponto por cada palavra correta repetida). 

“Vou dizer três palavras; queria que as repetisse, mas só depois de eu as dizer todas; procure 

ficar a sabê-las de cor”. 

Pêra      ________     

Gato      ________ 

Bola      ________   

  

                                          Nota: 

______ 

3. ATENÇÃO E CÁLCULO (1 ponto por cada resposta correta. Se der uma errada mas depois 

continuar a subtrair bem, consideram-se as seguintes como corretas. Parar ao fim de 5 

respostas.) 

“Agora peço-lhe que me diga quantos são 30 menos três e depois ao número encontrado volta a 

tirar 3 e repete assim até eu lhe dizer para parar”. 

 

27 ___24 ____ 21 ____ 18 ____ 15 ____ 

 

                                        Nota: 

_______ 

4. EVOCAÇÃO (1 ponto por cada resposta correta.) 

“Veja se consegue dizer as três palavras que pedia há pouco para decorar”. 

Pêra      ________     

Gato      ________ 

Bola      ________   

                                                                                   Nota: _______ 

 

5. LINGUAGEM (1 ponto por cada resposta correta.) 

a. “Como se chama isto? Mostrar os objetos: 

Relógio     ________ 

Lápis     ________   

Nota: _______ 
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b. “Repita a frase que eu vou dizer: O RATO ROEU A ROLHA”.  

Nota: ______ 

 

c. “Quando eu lhe der esta folha de papel, pegue nela com a mão direita, dobre-a ao meio e 

ponha sobre a mesa”, (ou “sobre a cama”, se for o caso); dar a folha segurando com as duas 

mãos. 

Pega com a mão direita   ________ 

Dobra ao meio    ________  

Coloca onde deve    ________ 

 

Nota: ______ 

 

d. “Leia o que está neste cartão e faça o que lá diz”. Mostrar um cartão com a frase bem legível, 

“FECHE OS OLHOS”; sendo analfabeto ler-se a frase. 

Fechou os olhos    ________ 

Nota: ______ 

 

e. “Escreva uma frase inteira aqui”. Deve ter sujeito e verbo e fazer sentido, os erros gramaticais 

não prejudicam a pontuação. 

Nota: _____ 

 

 

 

6- Habilidade Construtiva (1 ponto pela cópia correta.) 

Deve copiar um desenho. Dois pentágonos parcialmente sobrepostos; cada um deve ficar 

com cinco lados, dois dos quais intersetados. Não valorizar, tremor ou rotação. 

 

 

 

DESENHO  

                                        CÓPIA 

 

 

 

 

 

(Máximo 30 pontos)         TOTAL : _____ 

 

Pontos de Corte 

(População Portuguesa) 

 

Considera-se com Defeito Cognitivo: 
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- Analfabetos ≤ 15 

- 1 a 11 anos de escolaridade  ≤ 22 

- Com escolaridade superior a 11 anos  ≤ 27 

 

 

FECHE OS OLHOS 
 

AUTOCUIDADOS 

1 – Autocuidado tomar banho  

 Totalmente 

dependente  

(1) 

Necessita de ajuda 

de pessoa 

(2) 

Necessita de 

equipamento 

(3) 

Completamente 

independente 

(4) 

Quem o ajuda 

 

(5) 

1.1- Obtém objetos 

para o banho 
     

1.2- Consegue água      
1.3- Abre a torneira      
1.4- Regula a 

temperatura da água 
     

1.5- Regula o fluxo 

da água 
     

1.6- Lava-se no 

chuveiro 
     

1.7- Lava o corpo      
1.8- Seca o corpo      

 

2- Autocuidado vestir-se e despir-se  

 Totalmente 

dependente  

(1) 

Necessita de 

ajuda de pessoa 

(2) 

Necessita de 

equipamento 

(3) 

Completamente 

independente 

(4) 

Quem o ajuda 

 

(6) 

2.1- Escolhe a roupa      
2.2- Retira as roupas 

da gaveta e do armário 
     

2.3- Segura as roupas      
2.4- Veste as roupas na 

parte superior do corpo 
     

2.5- Veste as roupas na 

parte inferior do corpo 
     

2.6- Despe as roupas 

na parte superior do 

corpo 

     

2.7- Despe as roupas 

na parte inferior do 

corpo 

     

2.8- Abotoa as roupas      
2.9- Desabotoa as 

roupas 
     



ANEXOS 

 
196 

 

2.10- Usa cordões para 

amarrar 
     

2.11- Usa fechos      
2.12- Calça as meias      
2.13- Descalça as 

meias 
     

2.14- Calça os sapatos      
2.15- Descalça os 

sapatos 
     

 

 

3- Autocuidado arranjar-se  

 Totalmente 

dependente  

(1) 

Necessita de 

ajuda de pessoa 

 (2) 

Necessita de 

equipamento 

(3) 

Completamente 

independente 

(4) 

Quem o ajuda 

 

(6) 

3.1- Penteia ou escova 

os cabelos 

     

3.2- Barbeia-se      

3.3- Cuida das unhas      

3.4- Usa um espelho      

3.5- Aplica creme      

3.6- Limpa as orelhas      

3.7- Mantém o nariz 

desobstruído e limpo 

     

3.8- Mantém a 

higiene oral 

     

 

4 – Autocuidado alimentar-se  

 Totalmente 

dependente  

(1) 

Necessita de 

ajuda de pessoa 

(2) 

Necessita de 

equipamento 

(3) 

Completamente 

independente 

(4) 

Quem o ajuda 

 

(6) 

4.1- Prepara os 

alimentos para a 

ingestão 

     

4.2- Abre recipientes 

(dar exemplos) 

     

4.3- Utiliza utensílios 

(faca, …..) 

     

4.4- Coloca os 

alimentos nos 

utensílios 

     

4.5- Pega no copo ou 

chávena 

     

4.6- Leva os alimentos 

à boca usando os 

dedos da mão 

     

4.7- Leva os alimentos 

à boca com recipiente 

     

4.8- Leva os alimentos 

à boca com os 

utensílios 
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4.9- Bebe por copo ou 

chávena 

     

4.10- Coloca os 

alimentos na boca 

     

4.11- Conclui uma 

refeição 

     

 

5- Autocuidado uso do sanitário  

 Totalmente 

dependente  

(1) 

Necessita de 

ajuda de pessoa 

(2) 

Necessita de 

equipamento 

(3) 

Completamente 

independente 

(4) 

Quem o ajuda 

 

(6) 

5.1- Ocupa e 

desocupa o sanitário 

     

5.2- Tira as roupas      

5.3- Posiciona-se na 

sanita ou na 

arrastadeira 

     

5.4- Faz a higiene 

íntima após urinar ou 

evacuar 

     

5.5- Ergue-se da 

sanita 

     

5.6- Ajusta as roupas 

após a higiene íntima 

     

 

6- Autocuidado elevar-se 

 Totalmente 

dependente  

(1) 

Necessita de 

ajuda de pessoa 

(2) 

Necessita de 

equipamento 

(3) 

Completamente 

independente 

(4) 

Quem o ajuda 

 

(6) 

6.1- Levanta parte do 

corpo 

     

 

7- Autocuidado virar-se 

 Totalmente 

dependente  

(1) 

Necessita de 

ajuda de pessoa 

(2) 

Necessita de 

equipamento 

(3) 

Completamente 

independente 

(4) 

Quem o 

ajuda 

 

(6) 

7.1- Move o corpo, 

virando-o de um lado 

para o outro 

     

 

8- Autocuidado transferir-se 

 Totalmente 

dependente 

(1) 

Necessita de 

ajuda de pessoa 

(2) 

Necessita de 

equipamento 

(3) 

Completamente 

independente 

(4) 

Quem o 

ajuda 

(6) 

8.1- Transfere-se da 

cama para a cadeira/ 

cadeirão 

     

8.2- Transfere-se da 

cadeira/cadeirão para a 

cama 
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9- Autocuidado usar cadeira de rodas  

 Totalmente 

dependente  

(1) 

Necessita de 

ajuda de pessoa 

(2) 

Necessita de 

equipamento 

(3) 

Completamente 

independente 

(4) 

Quem o ajuda 

 

(6) 

9.1- Movimenta o 

corpo de um lado para 

o outro em cadeira de 

rodas 

     

9.2- Transfere-se de e 

para a cadeira de rodas 

com segurança 

     

9.3- Manobra em 

curvas, rampas de 

acesso e outros 

obstáculos com 

velocidade lenta, 

moderada ou rápida 

     

 

10- Autocuidado andar  

 Totalmente 

dependente  

(1) 

Necessita de 

ajuda de pessoa 

(2) 

Necessita de 

equipamento 

(3) 

Completamente 

independente 

(4) 

Quem o ajuda 

(6) 

10.1- Suporta o 

próprio corpo na 

posição de pé  

     

10.2- Anda com 

passadas eficazes, a 

diferentes ritmos 

     

10.3-Sobe e desce 

degraus 

     

10.4- Anda em aclives 

e declives 

     

10.5- Percorre 

distâncias curtas 

(menor que 100m) 

     

10.6- Percorre 

distâncias moderadas 

(maior que 100 e 

menor que 500m) 

 

     

10.7- Percorre longas 

distâncias (maior que 

500m) 
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11- Autocuidado tomar medicação 

 Nunca 

(0) 

Raramente 

(1) 

Algumas vezes 

(2) 

Frequentemente 

(3) 

Sempre 

(4) 

Quem o ajuda 

(6) 

11.1- Acha que é 

capaz de preparar 

e tomar, quanto ao 

horário e dose, a 

sua medicação 

      

11.2- Conseguia 

gerir a sua 

medicação  

      

 

12- Autocuidado atividade recreativa 

 Nunca 

(0) 

Raramente 

(1) 

Algumas vezes 

(2) 

Frequentemente 

(3) 

Sempre 

(4) 

Quem o ajuda 

(6) 

12.1- Encarrega-se 

de procurar 

atividades para se 

entreter, divertir, 

estimular e relaxar 

      

12.2-Executa 

atividades de jogo 

e recreação 
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AVD  

As questões que se seguem procuram avaliar a sua capacidade funcional para realizar as 

atividades básicas de vida diária. Para isso, refira para cada questão, a resposta que melhor 

traduz a sua situação. 

Índice de Barthel Pontuação 

A. Atualmente, relativamente á sua higiene pessoal 

Consegue lavar o rosto, lavar os dentes, barbear-se, pentear-se sozinho (1) 

Precisa de ajuda para o cuidado pessoal (0) 

 

B. Atualmente consegue tomar banho: 

Sozinho, entrar e sair da banheira, lavar-se, usar o chuveiro (1) 

Não consegue tomar banho sozinho (0) 

 

C. Atualmente, consegue vestir-se: 

Veste-se sozinho (incluindo abotoar botões, fechos e atacadores) (2) 

Precisa de ajuda para algumas coisas (ex. apertar atacador, fechar um fecho ou abotoar) (1) 

Precisa sempre de ajuda de outras pessoas para se vestir (0)  

 

D. Atualmente, consegue alimentar-se: 

Desde que lhe coloquem a comida já preparada, consegue comer sozinho (2) 

Precisa de ajuda para cortar a carne, barrar a manteiga, etc. (1) 

Não consegue alimentar-se sozinho (0) 

 

E. Atualmente, consegue levantar-se da cama ou de uma cadeira sozinho? 

Consegue passar da cama para a cadeira sem grande dificuldade (3) 

Necessita de uma pequena ajuda (verbal ou física) (2) 

Necessita de uma grande ajuda física para passar da cama para a cadeira (1) 

Incapaz de passar da cama para a cadeira, não tem equilíbrio (0) 

 

F. Atualmente, consegue subir e descer escadas 

Consegue subir e descer escadas (2) 

Precisa de ajuda para subir e descer escadas (1) 

Não consegue subir ou descer escadas (0) 
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G. Atualmente consegue andar/marcha ou deslocar-se 

Consegue andar (com ou sem bengala, andarilho, canadianas, etc) (3) 

Consegue andar com ajuda (verbal ou física) de uma pessoa (2) 

Consegue andar sozinho em cadeira de rodas (1) 

Não consegue andar, nem com ajuda de outra pessoa (0) 

 

H. Atualmente, tem controlo na função intestinal 

Controla bem essa função (2) 

Às vezes (ocasionalmente) não controla as fezes (1) 

Não controla as fezes, ou só evacua com ajuda de clisteres (0) 

 

I. Atualmente controla a função urinária 

Controla bem esta função ou está cateterizado e substitui os sacos (2) 

Perde urina acidentalmente (1) 

Não controla a urina ou está cateterizado e precisa de alguém para substituir os sacos (0) 

 

J. Atualmente consegue ir à casa de banho 

Não precisa de qualquer ajuda para ir à casa de banho (2) 

Precisa de ajuda, mas consegue fazer algumas coisas sozinho (1) 

Não consegue ir à casa de banho sozinho. (0) 

 

Pontuação Final  
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AIVD  

Escala de Lawton e Brody  Pontuação 

1- Capacidade para usar o telefone: 

Utiliza o telefone por própria iniciativa; procura e marca números (3) 

É capaz de marcar alguns números familiares (2) 

Atende o telefone mas não marca números (1) 

Não é capaz de usar o telefone (0) 

 

2- Fazer compras 

Realiza sozinho (a) todas as compras necessárias (3) 

Realiza sozinho (a) as compras pequenas (2) 

Necessita ser acompanhado (a) para fazer qualquer compra (1) 

Totalmente incapaz de ir às compras (0) 

 

3- Preparação da comida 

Organiza, prepara e serve adequadamente as refeições sozinho (3)  

Prepara adequadamente as refeições se os ingredientes forem fornecidos (2) 

Prepara, aquece e serve as refeições, mas não mantém uma dieta adequada (1) 

Necessita que lhe preparem e sirvam as refeições (0) 

 

4- Cuidado com a casa 

Mantém a casa arrumada, sozinho (a) ou com ajuda ocasional (para trabalhos pesados) (5) 

Realiza tarefas diárias ligeiras, como lavar a louça ou fazer a cama (4) 

Realiza tarefas diárias ligeiras, mas não mantém um nível adequado de limpeza (3) 

Necessita de ajuda em todas as tarefas da lida da casa (1) 

Não participa em nenhuma tarefa doméstica (0) 

 

5- Lavar a roupa 

Lava sozinho (a) toda a roupa (2) 

Lava sozinho (a) apenas peças pequenas (1) 

Toda a lavagem de roupa tem de ser realizada por outra pessoa (0) 
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6- Usar os meios de transporte 

Viaja sozinho (a) em transportes públicos ou conduz o seu próprio carro (4) 

É capaz de apanhar um táxi, mas não usa outro meio de transporte (3) 

Viaja em transportes públicos quando acompanhado por alguém (2) 

Só utiliza o táxi ou automóvel com ajuda de outros (1) 

Não viaja (0) 

 

7- Responsabilidade com a sua medicação 

É responsável por tomar a sua medicação nas doses corretas e à hora certa (2) 

Toma a sua medicação se for preparada (doses separadas) previamente (1) 

Não é capaz se responsabilizar pela toma da medicação (0) 

 

8- Capacidade para tratar dos seus assuntos económicos 

Gere os seus assuntos financeiros sozinho (a) (cheques, paga renda, contas bancárias) (2) 

Gere as compras do dia-a-dia, mas necessita de ajuda nas grandes compras, no banco (1) 

Incapaz de gerir o dinheiro (0) 

 

Pontuação Final  
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AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SAÚDE 

Lar                Código         

1 - Estado nutricional 

1.1-Sinais aparentes de desnutrição  sim (1) não (2) 

1.2-Olhos encovados                sim (1)  não (2) 

1.3- Sinais de desidratação                sim (1)         não (2) 

1.4-Peso ______ Kg  (CB_______)    (CBP________) 

1.5-Altura_____ metros  (Distância Calcanhar-Joelho________)  (Fita Métrica_______)    

 1.6-IMC _____ 

1.7-Que peso perdeu nos últimos três meses? _____   Kg 

 

2- Mobilidade 

2.1- Equilíbrio corporal  

Conservado      (1) 

Alterado           (2) 

Ausente            (3)   

2.2- Coordenação de movimentos      

Conservado      (1) 

Alterado           (2) 

Ausente            (3)  

2.3- Amplitude articular  

Conservada      (1) 

Reduzida         (2) 

Ausente           (3)  

 

Se comprometimento localizar: 

2.3.1- Articulação ombro direito   sim (1)  

2.3.2- Articulação ombro esquerdo   sim (2)  

2.3.3- Articulação cotovelo direito   sim (3)  
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2.3.4- Articulação cotovelo esquerdo  sim (4)  

2.3.5- Articulação punho direito   sim (5)  

2.3.6- Punho esquerdo               sim (6)  

2.3.7- Articulação anca direita   sim (7)  

2.3.8- Articulação anca esquerda  sim (8)  

2.3.9- Articulação joelho direito   sim (9)  

2.3.10- Articulação joelho esquerdo   sim (10)  

2.3.11- Articulação tornozelo direito  sim (11)  

2.3.12- Articulação tornozelo esquerdo  sim (12)  

 

3- Tegumentos 

3.1 - Pele: 

3.1.1 -Pele seca            sim (1) não (2) 

3.1.2 -Eritema   sim (1) não (2) 

 

3.2- Membrana mucosa: 

3.2.1-Mucosas secas  sim (1) não (2) 

 

3.3- Tecidos: 

3.3.1-Maceração  sim (1) não (2) 

3.4- Parestesias          sim (1) não (2) 

 

3.4 - Úlcera             sim (1) não (2) 

 

3.4.1-Úlcera venosa        (1)  

3.4.2-Úlcera arterial        (2) 

3.4.3-Úlceras de pressão  (3) 

 

Localização úlceras 

18.1-Região sagrada   sim (1)  

18.2-Trocanter   sim (2)  

18.3-Maléolo    sim (3)  

18.4-Calcaneos   sim (4)  

18.5-Pavilhão auricular  sim (5)  



ANEXOS 

 
206 

 

18.6-Região occipital sim (6)  

18.7-Outra    sim (7)  

18.8-Se sim (especificar) ________________________ 

 

4-Eliminação vesical 

4.1-Incontinência de esforço             sim (1) não (2) 

4.2-Incontinência reflexa   sim (1) não (2) 

4.3- Redução do tempo de alerta      sim (1) não (2) 

4.4-Incontinência funcional              sim (1) não (2) 

4.5-Retenção urinária             sim (1) não (2) 

4.6-Presença de cateter vesical  sim (1) não (2) 

4.7-Presença de urostomia               sim (1) não (2) 

4.8- Usa fralda                                  sim (1) não (2) 

4.9-Eritema da fralda                       sim (1) não (2) 

 

5-Eliminação intestinal 

5.1-Incontinência fecal    sim (1) não (2) 

5.2- Obstipação                                              sim (1) não (2) 

5.3-Presença de ostomia (íleo/colostomia)  sim (1) não (2) 

 

6-Sistema respiratório 

6.1-Dispneia funcional     sim (1) não (2) 

6.2-Dispneia em repouso     sim (1) não (2) 

6.3- Ortopneia                                                           sim (1) não (2) 

6.3-Compromisso da limpeza das vias aéreas  sim (1) não (2) 

6.4-Traqueostomia      sim (1) não (2) 

6.5-Faz oxigenioterapia               sim (1) não (2) 

21.5.1-Se sim:  

25.5.1.1-Continua  (1)     intermitente (2) 

25.5.1.2-Qual a dose? ______ 



ANEXOS 

 
207 

 

7-Sistema gástrico/digestivo 

7.1-Dentição completa     sim (1) não (2) 

7.2-Dentição Incompleta     sim (1) não (2) 

7.3-Ausência de Dentição     sim (1) não (2) 

7.4-Prótese dentária total     sim (1) não (2) 

7.5-Prótese dentária do maxilar superior   sim (1) não (2) 

7.6-Prótese dentária maxilar inferior   sim (1) não (2) 

7.7-Dificuldade em mastigar                sim (1) não (2) 

7.8-Compromisso da deglutição              sim (1) não (2) 

7.9-Alimentação entérica por sonda nasogastrica     sim (1) não (2) 

7.10-Alimentação entérica por PEG, PEJ, jejunostomia, gastrostomia  sim (1) não (2) 

 

8-Volume de líquidos 

8.1-Edemas periféricos  sim (1) não (2) 

8.1.2-Se sim: Localizar ________ 

8.2-Ascite              sim (1) não (2) 

 

9-Sistema cardíaco   

27.1- Fadiga      sim (1) não (2) 

 

10-Função sensorial: visão 

29.1-Diminuição da acuidade visual  sim (1) não (2) 

29.2-Uso de prótese    sim (1) não (2) 

29.3-Invisual                sim (1) não (2) 

 

11-Sistema auditivo/Função sensorial: auditiva 

30.1-Diminuição da acuidade auditiva bilateral  sim (1) não (2) 

30.2-Diminuição da acuidade auditiva unilateral  sim (1) não (2) 

30.3-Uso de prótese      sim (1) não (2) 

30.4-Surdo                sim (1) não (2) 
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12-Sono 

31.1-Têm Dificuldade em dormir       sim (1) não (2) 

31.2-Toma medicação para dormir      sim (1) não (2) 

 

13-Dor 

13.1-No último mês sentiu alguma dor? 

Nunca  (0) 

Raramente (1) 

Algumas vezes (2) 

Frequentemente (3) 

Sempre  (4) 

13.2-Se sim localizar. _____________ 

 

14- Quedas 

35.1-Número de quedas nos últimos três meses: ____________ 
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ANEXO II – Protocolo de investigação do estudo principal 

Formulário para Idosos Institucionalizados  

Idosos em equipamentos sociais: Lar (1)      Código     

       ------------------------------------------ 

Caracterização Sócio demográfica 

6- Sexo: Masculino (1) Feminino (2) 

7- Idade: _____________ 

8- Estado Civil 

Casado/União de facto (1)   Solteiro (2)   Viúvo (3)   Divorciado (4) 

   

4– Anos completos de escolaridade _________________ 

5-Tempo na institucionalização: Anos/meses______________ 

6-Variedade de fármacos que toma diariamente (nº) ____________ 

 

MINI-MENTAL STATE- MMS                                                                       _______ 

Idade: _______ Anos  

Data:  ____ de ___________ de _____                             

6. ORIENTAÇÃO (1 ponto por cada resposta correta) 

Em que ano estamos?    ________ 

Em que mês estamos?   ________ 

Em que dia do mês estamos?   ________ 

Em que dia da semana estamos?  ________   

Em que estação do ano estamos?  ________ 

Em que país estamos?   ________ 

Em que distrito vive?   ________ 

Em que terra vive?    ________ 

Em que casa estamos?   ________  

Em que andar estamos?   ________  

                               Nota: _________ 

7. RETENÇÃO (contar um ponto por cada palavra correta repetida). 

“Vou dizer três palavras; queria que as repetisse, mas só depois de eu as dizer todas; procure ficar a sabê-

las de cor”. 

Pêra      ________     

Gato      ________ 

Bola      ________    

                                          Nota: ______ 

8. ATENÇÃO E CÁLCULO (1 ponto por cada resposta correta. Se der uma errada mas depois continuar 

a subtrair bem, consideram-se as seguintes como corretas. Parar ao fim de 5 respostas.) 

“Agora peço-lhe que me diga quantos são 30 menos três e depois ao número encontrado volta a tirar 3 e 

repete assim até eu lhe dizer para parar”. 

 

27 ___24 ____ 21 ____ 18 ____ 15 ____ 

 

                                        Nota: _______ 
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9. EVOCAÇÃO (1 ponto por cada resposta correta.) 

“Veja se consegue dizer as três palavras que pedia há pouco para decorar”. 

Pêra      ________     

Gato      ________ 

Bola      ________   

  

                                         Nota: _______ 

10. LINGUAGEM (1 ponto por cada resposta correta.) 

f. “Como se chama isto? Mostrar os objetos: 

Relógio     ________ 

Lápis     ________   

                                      Nota: _______ 

 

g.  “Repita a frase que eu vou dizer: O RATO ROEU A ROLHA”.  

                                      Nota: ______ 

h. “Quando eu lhe der esta folha de papel, pegue nela com a mão direita, dobre-a ao meio e ponha sobre a 

mesa”, (ou “sobre a cama”, se for o caso); dar a folha segurando com as duas mãos. 

Pega com a mão direita   ________ 

Dobra ao meio    ________  

Coloca onde deve    ________ 

                                       Nota: ______ 

i. “Leia o que está neste cartão e faça o que lá diz”. Mostrar um cartão com a frase bem legível, “FECHE 

OS OLHOS”; sendo analfabeto ler-se a frase. 

Fechou os olhos    ________ 

                                        Nota: ______ 

j. “Escreva uma frase inteira aqui”. Deve ter sujeito e verbo e fazer sentido, os erros gramaticais não 

prejudicam a pontuação. 

                            Nota: ______ 

 

6. HABILIDADE CONSTRUTIVA (1 ponto pela cópia correta.) 

Deve copiar um desenho. Dois pentágonos parcialmente sobrepostos; cada um deve ficar com cinco lados, 

dois dos quais intersetados. Não valorizar, tremor ou rotação. 

 

 

DESENHO  

                                        CÓPIA 

 

 

 

 

 

 

 

(Máximo 30 pontos)         TOTAL : _____ 

 

Pontos de Corte 

(População Portuguesa) 
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Considera-se com Defeito Cognitivo: 

 

- Analfabetos ≤ 15 

- 1 a 11 anos de escolaridade  ≤ 22 

- Com escolaridade superior a 11 anos  ≤ 27 

 

 

 

 

 

FECHE OS OLHOS 
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AUTOCUIDADOS 

1- Autocuidado andar  

 Dependente 

não participa  

(1) 

Necessita de 

ajuda de pessoa 

(2) 

Necessita de 

equipamento 

(3) 

Completamente 

independente 

(4) 

1.1- Suporta o próprio corpo na 

posição de pé  

    

1.2- Sobe e desce degraus     

1.3- Percorre distâncias 

moderadas (maior que 100 e 

menor que 500m) 

    

     

 

2- Autocuidado usar cadeira de rodas  

 Dependente 

não participa 

(1) 

Necessita de 

ajuda de pessoa 

(2) 

Necessita de 

equipamento 

(3) 

Completamente 

independente 

(4) 

2.1- Movimenta o corpo de um 

lado para o outro em cadeira de 

rodas 

    

 

 

3- Autocuidado transferir-se 

 Dependente não 

participa 

(1) 

Necessita de 

ajuda de pessoa 

(2) 

Necessita de 

equipamento 

(3) 

Completamente 

independente 

(4) 

3.1- Transfere-se da cama 

para a cadeira/cadeirão 

    

3.2- Transfere-se da 

cadeira/cadeirão para a 

cama 

    

 
 

4- Autocuidado virar-se 

 Dependente não 

participa  

(1) 

Necessita de 

ajuda de pessoa 

(2) 

Necessita de 

equipamento 

(3) 

Completamente 

independente 

(4) 

4.1- Move o corpo, 

virando-o de um lado 

para o outro 

    

 

 

5- Autocuidado elevar-se 

 Dependente não 

participa  

(1) 

Necessita de 

ajuda de pessoa 

(2) 

Necessita de 

equipamento 

(3) 

Completamente 

independente 

(4) 

5.1- Levanta parte do 

corpo 
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6- Autocuidado uso do sanitário  

  Dependente não 

participa  

(1) 

Necessita de 

ajuda de pessoa 

(2) 

Necessita de 

equipamento 

(3) 

Completamente 

independente 

(4) 

6.1- Posiciona-se na 

sanita ou na arrastadeira 

    

6.2- Ergue-se da sanita     

6.3- Ajusta as roupas 

após a higiene íntima 

    

 

 

7 – Autocuidado alimentar-se  

 Dependente não 

participa  

(1) 

Necessita de 

ajuda de pessoa 

(2) 

Necessita de 

equipamento 

(3) 

Completamente 

independente 

(4) 

7.1- Prepara os alimentos 

para a ingestão 

    

7.2- Abre recipientes (dar 

exemplos) 

    

7.3- Pega no copo ou 

chávena 

    

7.4- Leva os alimentos à 

boca com os utensílios 

    

 

 

8- Autocuidado arranjar-se  

 Dependente não 

participa  

(1) 

Necessita de 

ajuda de pessoa 

 (2) 

Necessita de 

equipamento 

(3) 

Completamente 

independente 

(4) 

8.1-Penteia ou escova os 

cabelos 

    

8.2-Cuida das unhas     

8.3-Aplica o desodorizante     

8.4-Mantém a higiene oral     

 

 

9- Autocuidado vestir-se e despir-se  

 Dependente não 

participa  

(1) 

Necessita de 

ajuda de pessoa 

(2) 

Necessita de 

equipamento 

(3) 

Completamente 

independente 

(4) 

9.1 -Escolhe a roupa     

9.2- Veste as roupas na 

parte inferior do corpo 

    

9.3- Abotoa as roupas     

9.4- Usa cordões para 

amarrar 

    

9.5- Calça as meias     
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10 – Autocuidado tomar banho  

 Dependente não 

participa  

(1) 

Necessita de 

ajuda de pessoa 

(2) 

Necessita de 

equipamento 

(3) 

Completamente 

independente 

(4) 

10.1- Obtém objetos para 

o banho 

    

10.2- Abre a torneira     

10.3- Lava o corpo     

 

 

 

11- Autocuidado tomar medicação 

 Totalmen

te incapaz 

(0) 

Capaz de tomar 

desde que seja 

alertado 

(1) 

Precisa de 

pequena ajuda 

(supervisão 

para ingerir  

(2) 

Capaz e sabe 

o horário 

(3) 

Totalmente 

capaz 

(4) 

11.1- Acha que é capaz 

de preparar e tomar, 

quanto ao horário e dose, 

a sua medicação 

     

11.2- Conseguia gerir a 

sua medicação  

     

 

 

12- Autocuidado atividade recreativa 

 Nunca 

(0) 

Raramente 

(1) 

Algumas vezes 

(2) 

Frequentemente 

(3) 

Sempre 

(5) 

12.1- Encarrega-se de 

procurar atividades para 

se entreter, divertir, 

estimular e relaxar 

     

12.2- Executa atividades 

de jogo e recreação 

     

12.3- Participa em 

atividades de lazer com 

os outros 
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AVD  

As questões que se seguem procuram avaliar a sua capacidade funcional para realizar as atividades 

básicas de vida diária. Para isso, refira para cada questão, a resposta que melhor traduz a sua situação. 

13. Índice de Barthel Pontuação 

13.1- Atualmente, relativamente á sua higiene pessoal 

Consegue lavar o rosto, lavar os dentes, barbear-se, pentear-se sozinho (1) 

Precisa de ajuda para o cuidado pessoal (0) 

 

13.2- Atualmente consegue tomar banho: 

Sozinho, entrar e sair da banheira, lavar-se, usar o chuveiro (1) 

Não consegue tomar banho sozinho (0) 

 

13.3 - Atualmente, consegue vestir-se: 

Veste-se sozinho (incluindo abotoar botões, fechos e atacadores) (2) 

Precisa de ajuda para algumas coisas (ex. apertar atacador, fechar um fecho ou abotoar) (1) 

Precisa sempre de ajuda de outras pessoas para se vestir (0)  

 

13.4 - Atualmente, consegue alimentar-se: 

Desde que lhe coloquem a comida já preparada, consegue comer sozinho (2) 

Precisa de ajuda para cortar a carne, barrar a manteiga, etc. (1) 

Não consegue alimentar-se sozinho (0) 

 

13.5 - Atualmente, consegue levantar-se da cama ou de uma cadeira sozinho? 

Consegue passar da cama para a cadeira sem grande dificuldade (3) 

Necessita de uma pequena ajuda (verbal ou física) (2) 

Necessita de uma grande ajuda física para passar da cama para a cadeira (1) 

Incapaz de passar da cama para a cadeira, não tem equilíbrio (0) 

 

13.6 - Atualmente, consegue subir e descer escadas 

Consegue subir e descer escadas (2) 

Precisa de ajuda para subir e descer escadas (1) 

Não consegue subir ou descer escadas (0) 

 

13.7 - Atualmente consegue andar/marcha ou deslocar-se 

Consegue andar (com ou sem bengala, andarilho, canadianas, etc) (3) 

Consegue andar com ajuda (verbal ou física) de uma pessoa (2) 

Consegue andar sozinho em cadeira de rodas (1) 

Não consegue andar, nem com ajuda de outra pessoa (0) 

 

13.8 - Atualmente, tem controlo na função intestinal 

Controla bem essa função (2) 

Às vezes (ocasionalmente) não controla as fezes (1) 

Não controla as fezes, ou só evacua com ajuda de clisteres (0) 

 

13.9 - Atualmente controla a função urinária 

Controla bem esta função ou está cateterizado e substitui os sacos (2) 

Perde urina acidentalmente (1) 

Não controla a urina ou está cateterizado e precisa de alguém para substituir os sacos (0) 

 

13.10 - Atualmente consegue ir à casa de banho 

Não precisa de qualquer ajuda para ir à casa de banho (2) 

Precisa de ajuda, mas consegue fazer algumas coisas sozinho (1) 

Não consegue ir à casa de banho sozinho. (0) 

 

Pontuação Final  
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AIVD  

14. Escala de Lawton e Brody  Pontuação  

14.1 - Capacidade para usar o telefone: 

Utiliza o telefone por própria iniciativa; procura e marca números (3) 

É capaz de marcar alguns números familiares (2) 

Atende o telefone mas não marca números (1) 

Não é capaz de usar o telefone (0) 

 

14.2 - Fazer compras 

Realiza sozinho (a) todas as compras necessárias (3) 

Realiza sozinho (a) as compras pequenas (2) 

Necessita ser acompanhado (a) para fazer qualquer compra (1) 

Totalmente incapaz de ir às compras (0) 

 

14.3 - Preparação da comida 

Organiza, prepara e serve adequadamente as refeições sozinho (3)  

Prepara adequadamente as refeições se os ingredientes forem fornecidos (2) 

Prepara, aquece e serve as refeições, mas não mantém uma dieta adequada (1) 

Necessita que lhe preparem e sirvam as refeições (0) 

 

14.4 - Cuidado com a casa 

Mantém a casa arrumada, sozinho (a) ou com ajuda ocasional (para trabalhos pesados) (4) 

Realiza tarefas diárias ligeiras, como lavar a louça ou fazer a cama (3) 

Realiza tarefas diárias ligeiras, mas não mantém um nível adequado de limpeza (2) 

Necessita de ajuda em todas as tarefas da lida da casa (1) 

Não participa em nenhuma tarefa doméstica (0) 

 

14.5 - Lavar a roupa 

Lava sozinho (a) toda a roupa (2) 

Lava sozinho (a) apenas peças pequenas (1) 

Toda a lavagem de roupa tem de ser realizada por outra pessoa (0) 

 

14.6 - Usar os meios de transporte 

Viaja sozinho (a) em transportes públicos ou conduz o seu próprio carro (4) 

É capaz de apanhar um táxi, mas não usa outro meio de transporte (3) 

Viaja em transportes públicos quando acompanhado por alguém (2) 

Só utiliza o táxi ou automóvel com ajuda de outros (1) 

Não viaja (0) 

 

14.7- Responsabilidade com a sua medicação 

É responsável por tomar a sua medicação nas doses corretas e à hora certa (2) 

Toma a sua medicação se for preparada (doses separadas) previamente (1) 

Não é capaz se responsabilizar pela toma da medicação (0) 

 

14.8- Capacidade para tratar dos seus assuntos económicos 

Gere os seus assuntos financeiros sozinho (a) (cheques, paga renda, contas bancárias) (2) 

Gere as compras do dia-a-dia, mas necessita de ajuda nas grandes compras, no banco (1) 

Incapaz de gerir o dinheiro (0) 

 

Pontuação Final  
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15. Escala de Auto-Estima (Rosenberg, 1965)  

  

Totalmente 

em 

desacordo 

(1) 

 

Desacordo 

 

 (2) 

 

Concordo 

 

(3) 

 

Totalmente 

em acordo  

(4) 

15.1- Creio que sou uma pessoa digna de 

estima, pelo menos na mesma medida 

que os outros 

    

15.2- Tenho tendência a sentir que sou 

um fracassado em tudo 

    

15.3- Creio que tenho muitas qualidades 

boas 

    

15.4- Sou capaz de fazer as coisas tão 

bem como a maioria das pessoas 

    

15.5- Creio que não tenho muitos 

motivos para me orgulhar de mim mesmo 

    

15.6- Tenho uma atitude positiva acerca 

de mim mesmo 

    

15.7- No global, estou satisfeito comigo 

mesmo 

    

15.8- Desejaria ter mais respeito por mim 

mesmo 

    

15.9- Às vezes sinto-me realmente inútil     

15.10- Às vezes penso que não sou 

grande coisa 

    

 

16. Escala do perfil de autocuidado (Backman & Hentinen, 1999) 

 Discordo 

totalmente 

(1) 

Discordo 

parcialmente 

(2) 

Não concordo 

nem Discordo 

(3) 

Concordo 

parcialmente 

(4) 

Concordo 

totalmente 

(5) 

16.1- Eu tive que começar a trabalhar no 

início da adolescência 

     

16.2- Sacrifiquei a minha vida para cuidar 

da casa e dos filhos 

     

16.3- Tive uma vida de trabalho duro      

16.4- Fui sempre o principal sustento da 

minha família 

     

16.5- Decidi sempre tudo sobre a minha 

vida 

     

16.6- Acontecimentos passados deixaram-

me amargo (a) 

     

16.7- Há acontecimentos tristes no meu 

passado recente 

     

16.8- Ainda me sinto relativamente novo 

(a) 

     

16.9- Os problemas do envelhecimento não 

me transtornam a vida 

     

16.10- Considero-me relativamente 

saudável, apesar de tomar medicamentos 

     

16.11- Encontro-me nas mesmas condições 

físicas de quando era mais novo (a) 

     

16.12- A minha vida é dominada pela dor, 

sofrimento e outros problemas de saúde 

     

16.13- Eu quero ser responsável pela 

minha medicação 

     

16.14- Consulto os profissionais de saúde, 

assim que sinto que necessito de ajuda 
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16.15- A minha cooperação com os 

médicos e os enfermeiros é natural e de 

igual para igual 

     

16.1- Eu conheço os meus problemas de 

saúde e baseado (a) nessa informação, dada 

por especialistas, também sei como os devo 

tratar 

     

16.17- Eu gosto de fazer as minhas tarefas 

diárias em casa 

     

16.18- Tomo obedientemente todos os 

medicamentos receitados pelos médicos 

     

16.19- Não preciso de saber para que 

doenças são os medicamentos que tomo, 

confio no meu médico 

     

16.20- Tomo medicamentos, por minha 

iniciativa, quando sinto que preciso 

     

16.21- Uso os meus próprios meios para 

tratar as doenças diagnosticadas pelo 

médico em vez de procurar ajuda 

     

16.22- Acredito que os tratamentos que me 

foram prescritos são os melhores 

     

16.23- Eu conheço bem o que me causa 

problemas 

     

16.24- Eu ainda sou capaz de cuidar de 

mim 

     

16.25- Deixo outras pessoas tratarem das 

minhas tarefas diárias 

     

16.26- Aprecio a companhia de outras 

pessoas 

     

16.27- Eu tenho um relacionamento 

próximo e caloroso com os meus filhos 

e/ou com as pessoas que me são próximas 

     

16.28- Os meus dias estão cheios de 

atividades significativas e estimulantes 

     

16.29- Mesmo ao envelhecer sinto-me a 

avançar na vida 

     

16.30- Estou confiante no futuro e acredito 

que as pessoas vão cuidar de mim 

     

16.31- À medida que envelheço passo 

inevitavelmente menos tempo na 

companhia de outras pessoas 

     

16.32-Tenho apenas de me adaptar à ideia 

de envelhecer 

     

16.33- À medida que envelheço, tenho de 

abdicar das coisas que já não consigo fazer 

     

16.34- Na velhice tenho de deixar outras 

pessoas tratarem das minhas necessidades 

     

16.35- Devo aceitar as coisas que o futuro 

me reserva 

     

16.36- Eu trato das minhas próprias 

necessidades e não necessito da ajuda de 

ninguém 

     

16.37- Estou dependente da ajuda da minha 

família e de amigos 

     

16.38- É importante para mim não ser um 

fardo para ninguém 

     

16.39- Vou continuar a viver em minha 

casa, mesmo que fique muito doente 

     

16.40- Tenho algumas relações 

interpessoais que me ajudam a lidar com as 

dificuldades 

     

16.41- Sinto que já não sirvo para nada      

16.42- Tenho medo do futuro      

 



ANEXOS 

 
219 

 

AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SAÚDE 

  
Mini Avaliação Nutricional 
 

Avaliação do Estado Nutricional - Triagem 

 

1- Nos últimos três meses houve diminuição da ingestão alimentar devido a perda de apetite, 

problemas digestivos ou dificuldade para mastigar ou deglutir? 

Diminuição severa da ingesta 0 Diminuição moderada da ingesta 1 Sem diminuição da ingesta 2 

2- Perda de peso nos últimos meses 

Superior a três quilos 0 Não sabe informar 1 Entre um e três quilos 2 Sem perda de peso 3 

3- Mobilidade 

Restrito ao leito ou à cadeira de rodas 0 Deambula mas não é capaz de sair de casa 1 Normal 2 

4- Passou por algum estresse psicológico ou doença agudanos últimos três meses? 

Sim (0)  Não (2) 

5- Problemas neuropsicológicos 

Demência ou depressão graves 0 Demência leve 1 Sem problemas psicológicos 2 

6- Índice de massa corpórea (IMC = peso [kg] / estatura [m]2 ) 

IMC < 19 0 19  IMC < 21 1 21  IMC < 23 2 IMC  23 3 

 

Escore de triagem (subtotal, máximo de 14 pontos) 

12 pontos ou mais normal; desnecessário continuar a avaliação 

11 pontos ou menos possibilidade de desnutrição; continuar a avaliação 

 

Avaliação global 

1- O paciente vive em sua própria casa (não em casa geriátricaou hospital) 

não  (0)  sim (1) 

2- Utiliza mais de três medicamentos diferentes por dia? 

sim  (0)  não (1) 

3- Lesões de pele ou escaras? 

sim  (0)  não (1) 

4- Quantas refeições faz por dia? 

Uma refeição (0) Duas refeições (1) Três refeições (2) 

5- O paciente consome: 

 pelo menos uma porção diária de 

leite ou derivados (queijo, iogurte)?   

duas ou mais porções semanais de 

legumes ou ovos?   

carne, peixe ou aves 

todos os dias?   

Sim    

Não    

0,0 = nenhuma ou uma resposta «sim»     0,5 = duas respostas «sim» 1,0 = três respostas «sim» 

 

6- O paciente consome duas ou mais porções diárias de frutas ou vegetais? 

não  (0)  sim (1) 

7- Quantos copos de líquidos (água, sumo, café, chá, leite) o paciente consome por dia? 

Menos de três copos (0,0) Três a cinco copos (0,5) Mais de cinco copos (1,0) 

8- Modo de se alimentar 

não é capaz de se 

alimentar sozinho  0 

alimenta-se sozinho, porém 

com dificuldade 1 

alimenta-se sozinho sem 

dificuldade 2 

9- O paciente acredita ter algum problema nutricional? 

Acredita estar desnutrido 0 Não sabe dizer 1 Acredita não ter problema nutricional 2 

10- Em comparação a outras pessoas da mesma idade,como o paciente considera a sua própria saúde? 

Pior 0,0 não sabe  0,5 Igual 1,0 Melhor 2,0 

11- Circunferência do braço (CB) em cm 

CB < 21 0,0 21 = CB = 22 0,5 CB > 22 1,0 

12 –perímetro da perna (PP) em Cm 

CP < 31 0,0 CP  31 0,5 
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Avaliação global (máximo 16 pontos) 

Escore da triagem 

Escore total (máximo 30 pontos) 

 

Avaliação do Estado Nutricional 

de 17 a 23,5 pontos risco de desnutrição 

menos de 17 pontos desnutrido 

 

, 

 

2- Mobilidade - 2.1 Equilíbrio corporal –  (Teste de Tinetti – versão portuguesa) 

Equilíbrio estático 

1-  Equilibra-se sentado  

 (0) Inclina-se ou desliza na cadeira 

 (1) Inclina-se ligeiramente ou aumenta a distância das nádegas ao encosto da cadeira 

 (2) Estável, seguro 

 

2- Levantar-se 

 (0) Incapaz sem ajuda ou perde o equilíbrio 

 (1) Capaz, mas utiliza os braços para ajudar ou faz excessiva flexão do tronco ou não consegue à primeira 

tentativa 

 (2) Capaz na primeira tentativa sem usar os braços 

 

3- Equilíbrio imediato (primeiros 5 segundos) 

 (0) Instável (cambaleante, move os pés, marcadas oscilações do tronco, tenta agarrar algo para suportar-

se) 

 (1) Estável, mas utiliza auxiliar de marcha para suportar-se  

 (2) Estável sem qualquer tipo de ajudas 

 

4- Equilíbrio em pé com os pés paralelos  

   (0) Instável 

  (1) Estável mas alargando a base de sustentação (calcanhares afastados >10cm) ou recorrendo a auxiliares 

de marcha para apoio 

   (2) Pés próximos e sem ajudas 

 

5- Pequenos desequilíbrios na mesma posição (sujeito de pé com os pés próximos, o observador empurra-

o levemente com a palma da mão, 3 vezes ao nível do esterno) 

 (0) Começa a cair 

 (1) Vacilante, agarra-se, mas estabiliza  

 (2) Estável 

 

6- Fechar os olhos na mesma posição 

 (0) Instável 

 (1) Estável 

 

7- Volta de 360º (2 vezes)  

 (0) Instável (agarra-se, vacila) 

 (1) Estável, mas dá passos descontínuos 

 (2) Estável e passos contínuos 

 

8- Apoio unipodal ( aguenta pelo menos 5 segundos de forma estável)  

 (0) Não consegue ou tenta segurar-se a qualquer objeto  

 (1) Aguenta 5 segundos de forma estável  

9- Sentar-se 

 (0) Pouco seguro ou cai na cadeira ou calcula mal a distância 

 (1) Usa os braços ou movimentos não harmoniosos  

 (2) Seguro, movimentos harmoniosos 

(  ) Pontuação Total (máximo=(16) 
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ANEXO III – Artigo publicado na Revista Portuguesa de Enfermagem 

de Saúde Mental 

 

 



ANEXOS 

 
222 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 
223 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 
224 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 
225 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 
226 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 
227 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 
228 

 

ANEXO IV – Comprovativo da aceitação de publicação do artigo na 

Revista Gerokomos 
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ANEXO V – Divulgação científica no âmbito da investigação 

 

Artigos em revistas com arbitragem científica 

Imaginário, C., Machado, P., Rocha, M., Antunes, C., & Martins, T. (2017). Atividades de 

vida diária como preditores do estado cognitivo em idosos institucionalizados. Revista 

Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental (18), 37-43. doi: 10.19131/rpesm.0190. 

Artigos em livros de resumo 

Imaginário, C., Machado., Rocha, M., Antunes, C., & Martins, T. (2017). Atividades de vida 

diária e estilos de autocuidado em idosos institucionalizados. In NursID: Congresso 

internacional de investigação, inovação & desenvolvimento em enfermagem: Livro de 

resumos (pp. 119-120). Porto: Escola Superior de Enfermagem do Porto.  

Imaginário, C., Machado, P., Antunes, C., & Martins, T. (2013). Dependência no 

autocuidado de idosos institucionalizados em lares e centros de dia. In D.C.D.B.N. Souza, 

J.M.S. Rua (coords.), Cuidadores informais de pessoas idosas: Caminhos de mudança. 

(pp.347-351). Aveiro: UA Editora. https://dl.dropboxusercontent.com/u/4493452/Ebook_ 

Cuidadores%20Informais%20Pessoas%20Idosas_Congressistas.pdf 

 

Comunicações orais 

Imaginário, C., Machado, P., Rocha, M., Antunes, C., & Martins, T. O perfil de autocuidado 

como promotor do envelhecimento ativo. II Encontro Viver a Vida! Na dor no sofrimento…. 

que ninguém fique para trás. Vila Real, 6 e 7 de outubro 2017. 

Imaginário, C., Machado, P., Rocha, M., Antunes, C., & Martins, T. Atividades de vida 

diária e estilos de autocuidado em idosos institucionalizados. Congresso Internacional de 

Investigação, Inovação & Desenvolvimento em Enfermagem. Porto, 6 e 7 de julho 2017. 

Imaginário, C., Machado, P., & Martins, T. Perfil funcional de idosos institucionalizados 

em equipamentos residenciais num concelho de uma cidade de Trás-os-Montes. Fórum 

Internacional de Autocuidado. Porto, 18 e 19 de novembro 2016. 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/4493452/Ebook_%20Cuidadores%20Informais%20Pessoas%20Idosas_Congressistas.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4493452/Ebook_%20Cuidadores%20Informais%20Pessoas%20Idosas_Congressistas.pdf
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Imaginário, C., Machado, P., Antunes, C. & Martins, T. Desnutrição no idoso. Atividade 

Nutrição e Saúde. Vila Real, 20 de abril 2016. 

Imaginário, C., Machado, P., Antunes, C., & Martins, T. Dependência no autocuidado de 

idosos institucionalizados em Lares e Centros de Dia. I Congresso Ibero-Americano sobre 

os cuidadores informais de pessoas idosas: Caminhos de mudança. Aveiro, 16 e 17 de 

setembro 2013. 
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ANEXO VI – Parecer da Comissão de Ética do Instituto de Ciências 

BiomédicasAbel Salazar (166/2016) 

  

Parecer da Comissão de ética do ICBAS 

PROJETO Nº 166/2016 

  

Título: Perfil de autocuidado de idosos institucionalizados em lares do distrito de Vila Real 

Investigador: Cristina Maria Inocência Imaginário 

Contactos: 965666880 / E-mail: imaginario@utad.pt 

Orientadora: Alzira Teresa Vieira Martins Ferreira dos Santos 

Coorientadores: Paulo Alexandre Puga Machado e Maria Cristina Quintas Antunes 

  

Os esclarecimentos enviados foram apreciados pela CETI que considera que, apesar do 

Projeto ter sido iniciado antes desta comissão estar constituída, quando foi submetido, a 

colheita de dados, estava já concluída. 

Dado que a CETI não pode emitir pareceres sobre Projetos já concluídos, apraz-nos apenas 

referir que, caso este Projeto tivesse sido analisado, atempadamente, esta nada teria a opor 

à metodologia apresentada. 

Com os melhores cumprimentos, 

  

Idalina Magalhães 

Secretariado CETI e ORBEA 

ICBAS - Universidade do Porto  

Rua Jorge Viterbo Ferreira, 228, Edif. A Piso 6, Gab.4 

4050-313 Porto, PortugalT 

E-mail:  comissao_de_etica@icbas.up.pt 

Telefone: 220428376 (Ext: 5376) 
 

 

mailto:imaginario@utad.pt
mailto:comissao_de_etica@icbas.up.pt
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ANEXO VII – Autorização dos autores dos instrumentos 
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Exma. Senhora 
Enfermeira Cristina Imaginário, 
  
Em resposta ao seu e-mail, encarrega-me o Presidente da ESEP, Prof. Paulo Parente, de informar 
que o seu pedido foi autorizado. 
  
Cumprimentos, 
  
  
Maria João Gavina 
(Técnica Superior) 
Serviço de Secretariado 
Email secretariado@esenf.pt 
Telef  +351 22 507 35 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariado@esenf.pt


ANEXOS 

 
235 

 

 

 

 

 

Boa tarde 

 

Em resposta ao seu mail, autorizo a utilização do MMSE para fins cientificos. 

 

Se precisar de qualquer outro esclarecimento relacionado com este assunto, pode voltar a 

contactar-me. 

 

Com os cumprimentos. 

Manuela Guerreiro 
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ANEXO VIII – Consentimento informado 

 

Declaração do consentimento informado, livre e esclarecido 

 

Cristina Maria Inocência Imaginário, aluna de Doutoramento em Ciências de Enfermagem 

na Universidade do Porto – Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, encontra-se a 

realizar um estudo de investigação nos equipamentos sociais do Distrito de Vila Real, Lar 

de Idosos, elegendo como população alvo os idosos institucionalizados. O estudo que nos 

propomos realizar tem como título: O Perfil de Autocuidado dos Idosos Institucionalizados 

em Lares do distrito de Vila Real. Tem como orientadores científicos da investigação a 

Professor Doutora Alzira Teresa Vieira Martins Ferreira dos Santos, professora Coordenador 

da Escola Superior de Enfermagem do Porto e coorientação científica da Professora Doutora 

Maria Cristina Antunes, professora Adjunta da Escola Superior de Enfermagem de Vila Real 

– Universidade de Trás os Montes e Alto Douro e do Professor Doutor Paulo Alexandre 

Puga Machado, professor Adjunto da Escola Superior de Enfermagem do Porto. 

Para a recolha dos dados utilizamos um formulário composto por vários instrumentos: 

Caraterização Sociodemográfica, o Mini- Mental State Examination (MMSE), o Formulário 

de Avaliação da Dependência no Autocuidado, o Self-care of Home Dwelling Elderly 

(SCHDE), o Índice de Barthel e a Escala de Lawton e Brody, a Escala de Autoestima de 

Rosenberg (RSES), para a autonomia pessoal indicadores da Classificação de Resultados de 

Enfermagem (2008) no que se refere à condição de saúde, à satisfação com a vida, com a 

saúde, com a qualidade de vida, com o suporte social dado pela família e pelos amigos e com 

a participação nas decisões no autocuidado utilizaremos um instrumento construído para o 

efeito. A recolha de dados será feita com recurso à entrevista estruturada e pela investigadora 

num único momento. O tempo previsto para o preenchimento de cada questionário será de 

90 minutos e para o preenchimento de todos os questionários 12 meses. Será uma amostra 

aleatória.  

A participação neste estudo será voluntária, garantimos também o anonimato e a privacidade 

dos dados obtidos, todos os dados serão confidenciais, a identificação dos participantes não 

será revelada publicamente, em hipótese alguma, somente os investigadores envolvidos 
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nesta investigação terão acesso a essas informações, podendo ser utilizada apenas para fins 

científicos, não serão registados dados de identificação. A qualquer momento da entrevista 

pode desistir bem como recusar-se a responder a qualquer item quando achar conveniente 

sem qualquer prejuízo para si.  

Esta investigação consiste num processo para obtenção do título de Doutoramento no Curso 

de Doutoramento em Ciências de Enfermagem na Universidade do Porto, Instituto de 

Ciências Biomédicas Abel Salazar.  

Se, tiver qualquer dúvida, em qualquer momento, mesmo após a colheita de dados, sobre 

este estudo poderá contactar a investigadora, Cristina Maria Inocência Imaginário, 

professora adjunta na Escola Superior de Enfermagem de Vila Real- UTAD, Lugar do Tojal, 

5000-232, Lordelo VRL. Telefone +351 259309530. Correio electrónico 

imaginario@utad.pt 

Muito obrigada pela sua colaboração. 

Responsável pela investigação: ___________________________________ 

                                                     (Cristina Maria Inocência Imaginário) 
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Termo do consentimento: 

Declaro ter compreendido as informações verbais que me foram fornecidas pela pessoa que 

vai realizar o estudo e colher os dados. Foi-me garantida a possibilidade de, em qualquer 

altura, recusar participar neste estudo sem qualquer tipo de consequências. Desta forma, 

aceito participar neste estudo e permito a utilização dos dados que de forma voluntária 

forneço, confiando em que apenas serão utilizados para esta investigação e nas garantias de 

confidencialidade e anonimato que me são dadas pela investigadora. 

Nome: ___________________________________________________________ 

Assinatura:_______________________________________ Data:___ /___ /___  

  

Se não for o próprio a assinar  

Nome: __________________________________________________________ 

BI/CC N.º:____________________________ Data ou validade ____ /____ /____  

Grau de parentesco ou tipo de representação: _______________________________ 

Assinatura: ________________________________________________________ 

Este documento é composto por três folhas e feito em duplicado, uma via para a 

investigadora e outra para o participante, idoso, que aceita participar no estudo. 

 

 

 

 

 


