
 

 

Universidade do Porto 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 

 

 

 

 

 

 

A Depressão no Idoso Institucionalizado 

Estudo em Idosos Residentes nos Lares do Distrito de Bragança 

 
 

 

 
 

Sérgio Filipe Alves Vaz 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade do Porto para obtenção do grau de Mestre em Psicologia, na área de 

especialização em Psicologia do Idoso. 

 

 

Orientação científica do Professor Doutor Nuno Miguel Soares Gaspar, Professor 

Auxiliar da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade 

do Porto. 

 

 

 

 

Maio de 2009 



2 
RESUMO 

 

 

RESUMO 

 

Foi estimada a prevalência da depressão e a sua relação com conhecidos factores de risco, 

numa amostra de 186 idosos com idade superior a 65 anos, residentes nos Lares do Distrito de 

Bragança. Utilizou-se a Escala de Avaliação do Estado Mental para estimar o nível cognitivo, 

a Escala de Depressão Geriátrica para identificar a presença de depressão e o Índice de 

Barthel para avaliar o nível de independência do sujeito na realização das Actividades de Vida 

Diárias (AVD’S). Para estimar a adaptação à situação institucional e de participação em 

actividades de lazer, construíram-se os índices de Adaptação (α = 0.651) e de Actividade e 

Lazer (α = 0.653) para avaliar essas respectivas dimensões. Para avaliar a relação com a 

condição de saúde, inquiriu-se sobre a presença de doenças crónicas (diabetes, obesidade, 

cancro, doença cardiovascular, doença respiratória e doenças reumáticas). O sentimento de 

solidão foi auto-avaliado pelos sujeitos. Obteve-se uma elevada a taxa de prevalência de 

depressão (46.7%), mais prevalente entre as mulheres (50.9%) que entre os homens (40.3%). 

A depressão relacionou-se com o menor nível cognitivo, menor adaptação à vida institucional, 

menor participação em actividades de lazer, maior índice de solidão e maior dependência nas 

AVD’S. Contrariamente ao esperado, não se observou relação entre a depressão e doenças 

crónicas. As condições de maior índice de solidão e a menor participação em actividades de 

lazer foram as mais relacionadas com a depressão em contexto institucional. Sugerem-se 

novos estudos para a compreensão da relação entre a depressão e solidão, depressão e 

actividades de lazer, bem como da elevada taxa de prevalência de depressão entre os idosos 

institucionalizados. 

 

Palavras-chave: Depressão, idosos, institucionalização, factores de risco, prevalência. 
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ABSTRACT 

 

 

ABSTRACT 

 

The prevalence of depression and its relationship with known risk factors in a sample of 186 

elderly, aged over 65 and living in residential homes in the District of Bragança, was 

estimated. The Mini Mental State Examination was used to estimate the subject's cognitive 

level, the Geriatric Depression Scale, to identify the presence of depression in the subject and 

the Barthel index to assess the subject's level of independence in carrying out the activities of 

daily living (ADL). To estimate the adjustment to institutional status and participation in 

leisure activities, the Index of Adaptation (α = 0.651) and the Index of Activity and 

Recreation (α = 0.653) were created to assess these respective dimensions. In order to 

evaluate the relationship with health status, questions about the presence of chronic diseases 

(diabetes, obesity, cancer, cardiovascular disease, respiratory disease and rheumatic diseases) 

were asked. The feeling of loneliness was self-assessed by the subjects. An elevated 

prevalence rate of depression (46.7%) was obtained and was more prevalent among women 

(50.9%) than among men (40.3%). Depression was related to lower cognitive levels, lower 

adjustments to institutional life, reduced participation in leisure activities, higher rates of 

loneliness and greater dependency in the ADL. Contrary to expectations, there was no 

relationship between depression and chronic diseases. The conditions of higher rate of 

loneliness and lower participation in leisure activities were more related to depression in the 

institutional context. Further studies are suggested in order to understand the relationship 

between depression and loneliness, depression and leisure as well as the high prevalence rate 

of depression among institutionalized elderly. 

 

Keywords: Depression, elderly, institutionalization, risk factors, prevalence. 
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RÉSUMÉ 

 

 

RÉSUMÉ 

 

La prévalence de la dépression et sa relation avec les facteurs de risque connus dans un 

échantillon de 186 personnes âgées de plus de 65 ans vivant dans des foyers dans le district de 

Bragança, a été estimé. L’Escale d’Evaluation de l’État Mental a été utilisé pour estimer le 

niveau cognitif du sujet, l’Escale de la Dépression Gériatrique  pour identifier la présence de 

la dépression chez le sujet et l'indice de Barthel pour évaluer la question du degré 

d'indépendance dans l'exécution des activités de la vie quotidienne (AVQ). Pour évaluer 

l'ajustement du statut institutionnel et la participation à des activités de loisirs, l'indice 

d'adaptation (α = 0.651) et l'indice d’activité et des loisirs (α = 0.653) ont été créés afin 

d'évaluer ces différentes dimensions. Afin d'évaluer la relation avec l'état de santé, les 

questions sur la présence de maladies chroniques (diabète, obésité, cancer, maladies 

cardiovasculaires, les maladies respiratoires et les maladies rhumatismales) ont été posées. Le 

sentiment de solitude a été auto-évalué par les sujets. Un taux élevé de prévalence de la 

dépression (46.7%) a été obtenu et a été plus fréquente chez les femmes (50.9%) que chez les 

hommes (40.3%). La dépression a été liée au bas niveau cognitif, bas ajustements à la vie 

institutionnelle, réduite participation à des activités de loisirs, taux plus élevés de la solitude et  

plus grande dépendance aux niveaux des AVQ’s. Contrairement aux à ce qui s’attendait, il ne 

s’est pas obtenu de relation entre la dépression et les maladies chroniques. Les conditions de 

taux plus élevé de la solitude et moins de participation à des activités de loisirs sont plus liés à 

la dépression dans le contexte institutionnel. Des études supplémentaires sont proposées dans 

le but de comprendre la relation entre la dépression et la solitude, la dépression et les loisirs 

ainsi que le haut taux de prévalence de la dépression chez les personnes âgées 

institutionnalisées. 

 

Mots-clés: Dépression, personnes âgées, placement en institution, facteurs de risque, 

prévalence. 
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PREÂMBULO 

 

Actualmente, cerca de 450 milhões de pessoas sofrem de perturbações mentais ou do 

comportamento, as quais respondem por 12% da carga mundial de doenças (OMS, 2002). 

A depressão grave é actualmente a principal causa de incapacidade em todo o mundo, 

ocupa o quarto lugar a nível mundial entre as dez principais causas de patologia e segundo as 

projecções, ocupará o segundo lugar nos próximos 20 anos (OMS, 2002). 

O interesse pela temática da depressão na velhice tem aumentado de forma 

significativa devido ao fenómeno do envelhecimento demográfico. A depressão é comum na 

terceira idade, contrariamente à opinião popular, não faz parte do processo natural do 

envelhecimento (Kurlowicz, 1999) e não é frequentemente detectada por ser muitas vezes 

erroneamente considerada como parte integrante do processo de envelhecimento. 

É referido que a depressão é mais comum em idosos institucionalizados do que nas 

comunidades, naqueles as taxas de prevalência da depressão são três a cinco vezes maiores e 

na maior parte das vezes é sub-diagnosticada e sub-tratada. Existem evidências que a 

depressão vai continuar a ser frequentemente não diagnosticada e não tratada em doentes 

institucionalizados, em instituições que não possuem uma equipa de técnicos com 

conhecimentos e qualificações para identificar os pacientes em risco (Brown et al., 2002). 

A prevalência da depressão na terceira idade tem sido amplamente investigada. Os 

estudos epidemiológicos encontram consistentemente grandes variações nas taxas de 

prevalência da depressão. Na literatura consultada, encontramos taxas de prevalência que 

oscilam entre os 2,5% e 49% na comunidade e entre 11% e 48% na população idosa 

institucionalizada. 

Um número substancial de estudos faz referência aos factores de risco que estão 

significativamente associados com os sintomas depressivos entre as pessoas idosas: 

demográficos (ruralidade, sexo, idade, estado civil, institucionalização, escolaridade, 

profissão e status sócio-económico), psicossociais (acontecimentos de vida, luto, falta de 

confidente/ relação íntima, isolamento sócio-afectivo, apoio sócio-familiar, solidão, 
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dificuldades em satisfazer as actividades de vida diárias, dificuldades cognitivas e história 

prévia de depressão) e de saúde (doença física, número de doenças, doenças crónicas, 

incapacidades e deficiências, doença psíquica e ingestão de medicamentos depressores). 

Os efeitos das deslocalizações dos idosos têm sido extensivamente estudados nas 

últimas décadas e tema de alguma controvérsia, não sendo certo que a institucionalização está 

associada ao surgimento ou agravamento da depressão. 

Pretendemos neste estudo retratar a população idosa institucionalizada (em lares de 

idosos) do distrito de Bragança, determinar a prevalência da depressão e apurar a influência 

de alguns dos conhecidos factores de risco para o aparecimento/ manutenção de 

sintomatologia depressiva em contexto institucional. 

Esta dissertação de mestrado está dividida em seis capítulos. 

No Capítulo I (O Envelhecimento Humano) retratamos a problemática do 

envelhecimento demográfico, focamos as principais teorias do envelhecimento e por fim as 

origens do termo velho e o seu papel ao longo da história. 

No Capítulo II (A Institucionalização), descrevemos a origem etimológica do termo 

institucionalização, fazemos uma breve resenha histórica da assistência social em 

Portugal, enunciamos os diferentes serviços de apoio ao idoso, caracterizamos o 

ambiente institucional segundo a opinião de diferentes autores e indicamos os vários 

factores de risco para a institucionalização entre a comunidade de pessoas idosas. 

No Capítulo III (A Depressão), começamos por fazer um enquadramento 

histórico da definição e características da patologia depressiva, indicamos as taxas de 

prevalência encontradas por alguns estudos e terminamos a retratar a depressão em 

contexto institucional. 

No capítulo IV (Método), caracterizamos o tipo de investigação e a amostra 

utilizada, indicamos os objectivos da mesma, formulamos as hipóteses e descrevemos 

os instrumentos de recolha de dados e tratamento estatístico utilizado. 

No capítulo V (Apresentação e Discussão dos Resultados), apresentamos os 

resultados obtidos e a sua confrontação com a literatura consultada. 
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No capítulo VI (Considerações Finais), revemos de forma resumida a 

problemática do envelhecimento demográfico e da depressão em contexto 

institucional, agregamos e revemos os resultados obtidos, reflectimos sobre a 

importância dos mesmos e propomos um conjunto de sugestões passíveis de ser 

objecto de análise e implementação nos Lares de idosos, que visam contribuir 

directamente para a melhoria das condições de vida e prevenção do aparecimento de 

sintomatologia depressiva. 
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1.1  O Envelhecimento à luz da ciência 

A problemática do envelhecimento despertou o interesse de numerosos investigadores 

de todas as áreas científicas na procura de uma caracterização deste fenómeno, na 

determinação das causas e consequências deste processo, na identificação das assimetrias 

espaciais importantes, no estabelecimento da cronologia do processo e da provável ligação 

com um outro processo igualmente importante que é a transição demográfica e a 

determinação de envelhecimentos diferenciados por sexo, classe social e estado civil, na 

tentativa de encontrar soluções e de prever a evolução futura. As grandes certezas e 

tendências relativamente a este assunto é que se trata de um processo que significa a 

diminuição relativa do peso dos jovens e o aumento da importância relativa dos idosos. Neste 

contexto, surgiram duas importantes ciências, a Gerontologia e a Geriatria. 

A Gerontologia é a ciência que estuda o processo do envelhecimento em todos os seus 

aspectos. Abarca desde investigações de biologia molecular até estudos socioeconómicos ou 

sobre as consequências da reforma. O termo foi utilizado pela primeira vez por Elie 

Metchnikoff em 1901 no seu livro “A Natureza do homem: estudos de uma filosofia 

optimista”. Tal como se depreende da sua própria definição, os estudos gerontológicos podem 

estabelecer-se desde diversos prismas, abarcam diferentes ciências e nesse sentido, são 

interdisciplinares. A idade moderna dos estudos gerontológicos iniciou-se nos Estados Unidos 

da América em 1941, com o estabelecimento dos primeiros programas de estudo sobre o 

envelhecimento, tendo sido Nathan Shock um dos autores pioneiros.  

A partir dos anos cinquenta, iniciou-se a época dos estudos longitudinais, atribuindo-

se pioneirismo ao estudo longitudinal do envelhecimento de Baltimore (The Baltimore 

Longitudinal Study of Aging). Em 1975 criou-se também nos Estados Unidos da América o 

Instituto Nacional do Envelhecimento (National Institute of Aging). Actualmente, as 

investigações gerontológicas são consideradas como prioritárias pelos organismos oficiais de 

ajuda à investigação de numerosos países. 

A Geriatria define-se como o ramo da Medicina que estuda os aspectos clínicos, 

preventivos, terapêuticos e sociais do idoso em situação de saúde ou doença. Inclui aspectos 

relativos à maior parte das disciplinas clínicas e constitui uma parte da Gerontologia. É 

também uma ciência relativamente jovem. Em 1909, o Dr. Ignatz Nascher utilizou pela 

primeira vez o termo Geriatria, referindo-se aquela parte da Medicina relativa à velhice e suas 

doenças. Mas só a partir do final dos anos trinta, quando a Dr
a
. Marjorie Warren, no West 
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Middlesex County Hospital de Londres, demonstrou que a assistência específica a 

determinados anciãos melhorava notavelmente a morbilidade e mortalidade de muitos deles, 

se pode falar do nascimento da especialidade propriamente dita. Nos anos quarenta, 

estabelecem-se, sobretudo na Inglaterra, as bases doutrinais da moderna medicina geriátrica 

(Morley, 2004). 

A sociedade Internacional de Gerontologia foi fundada em 1950 e celebrou o seu 

primeiro congresso em Liège (Bélgica) em Julho desse ano. As primeiras revistas da 

especialidade, como o Journal of Gerontology ou a Revista da Sociedade Americana de 

Geriatria, datam dos anos quarenta. As primeiras revistas europeias surgiram nos anos 

cinquenta. A Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia nasceu em 1951 e a Revista 

oficial da Sociedade Espanhola em 1966. 

Existem muitas razões para entender o auge que a Gerontologia e Geriatria estão a ter 

em todo o mundo nos últimos anos, entre as quais se destacam: 

1. A pressão demográfica: o número de idosos cresce em todos os países desenvolvidos 

alcançando idades mais elevadas, com um maior nível de saúde e cultura; 

2. Socioeconómicas: derivadas da transcendência que as decisões médicas têm na 

política, economia e na sociedade. Basta recordar o volume económico que todos os 

países têm de dedicar a pensões e ao consumo de farmácia ou da necessidade de 

fornecer recursos sanitários e sociais aos idosos incapacitados; 

3. Científicas: o conhecimento do que representa o processo de envelhecimento e das 

consequências que derivam do mesmo. 

 

1.2  Conceito e características do envelhecimento humano 

 

Matos & Avelar (2000), referem que um dos problemas que tem preocupado mais os 

biólogos e os biólogos evolutivos é a senescência ou o envelhecimento. Qual a razão porque 

um organismo, após se desenvolver de forma tão espantosa no que concerne à sua capacidade 

de responder aos desafios do meio, a partir da altura que exprime todas as suas 

potencialidades, sobretudo as reprodutivas, começa gradualmente a perder as funções vitais, a 

tornar-se incapaz de manter a homeostasia, declina e morre, mesmo sem aparentes factores 
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externos nocivos, tem sido a questão por eles colocada e que constitui motivo de curiosidade 

científica. 

Segundo Reis Jr (1996), o envelhecimento foi durante muito tempo considerado como 

um fenómeno patológico, resultado da “usura do organismo” por um lado e da acumulação de 

sequelas de doenças e acidentes da infância e da idade adulta por outro. Refere o autor, que 

esta etapa se caracteriza pelo aparecimento de um grande número de doenças degenerativas, 

escleroses de todos os tipos de onde resulta mais tarde ou mais cedo a morte; comenta que o 

envelhecimento é um fenómeno normal e quase universal, intimamente ligado aos processos 

de diferenciação e crescimento, sendo geneticamente determinado e característico de cada 

espécie. No entanto, a velocidade a que se desenrola é profundamente influenciada por toda 

uma série de factores endógenos e exógenos e uma vez iniciado este processo de 

envelhecimento fisiológico, não evolui a um ritmo uniforme para todas as funções sendo, 

algumas delas mais sensíveis que outras.  

A maioria dos gerontologistas, refere Filho (1998), definem o envelhecimento como a 

redução da capacidade de sobreviver. Referem ainda que se pode conceitualizar o 

envelhecimento como um processo dinâmico e progressivo, onde surgem modificações 

morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas, que determinam a progressiva perda da 

capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, tornando-o mais vulnerável e 

expondo-o a um maior número de doenças que normalmente o conduzem à morte. Estas 

manifestações somáticas são bem evidentes podendo ser facilmente observadas, embora se 

saiba pouco sobre a origem deste fenómeno que é comum a todos os seres vivos, mas sobre o 

qual há muita discordância quanto à dinâmica do mesmo. 

O envelhecimento é definido por Rose (1991) como a deterioração endógena 

irreversível das capacidades funcionais básicas do organismo. Outros autores têm defendido a 

ideia que o envelhecimento é um fenómeno inevitável, inseparável à vida, equivalente à fase 

final de um programa de desenvolvimento e diferenciação. Diz ainda que esta teoria está em 

contradição com os factos, pois nem todos os organismos envelhecem. A maior parte das 

bactérias não envelhece, ao dividir-se em duas, não se pode determinar qual é a “progenitora” 

e qual a “descendente”. Este processo pode ser irrelevante para os organismos multicelulares, 

no entanto há organismos multicelulares que também não envelhecem. É o caso de algumas 

anémonas-do-mar e alguns vermes poliquetas (parentes marinhos das minhocas), que se 

reproduzem de forma vegetativa, dividindo-se em dois. Desde que não haja separação entre a 

linha germinativa (tecidos exclusivamente programados para a reprodução) e a linha somática 
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(tecidos cuja função é manter o organismo vivo), não há envelhecimento. Em organismos que 

envelhecem, a linhagem só subsiste ao longo das gerações se houver um tecido preservado do 

envelhecimento – a linha germinativa. 

Um outro aspecto é a enorme variação na taxa de envelhecimento entre espécies, como 

no caso de alguns morcegos insectívoros que vivem mais de vinte anos enquanto que as 

moscas da fruta (Drosophila melanogaster) vivem cerca de trinta a quarenta dias e os ratos de 

laboratório vivem menos de três anos. Assim a longevidade máxima não depende do tamanho, 

pode nos seres humanos variar entre populações da mesma espécie vivendo em ambientes 

diferentes e entre indivíduos da mesma população. 

De acordo com Yanguas (1998), o envelhecimento é o efeito da passagem do tempo 

sobre as pessoas e sobre as coisas. As pessoas, os grupos, as sociedades e as culturas, 

desenvolvem-se com o tempo o qual afecta as nossas capacidades de forma diferente. O 

envelhecimento é um processo multifactorial pelo facto de, para além do factor genético, 

haver muitos outros factores que influenciam este processo e diferencial, porque afecta em 

tempos diferentes os indivíduos e o próprio indivíduo. Diz-nos ainda que a acção do tempo 

sobre os vários parâmetros leva às seguintes idades: a idade cronológica, relativa ao número 

de anos; a idade humana, que será a própria da pessoa; a biológica, referente ao organismo; a 

idade psicológica, respeitante à personalidade e a social, afecta à componente social.  

Birren & Cunningham (1985), em relação à idade biológica, psicológica e 

sociocultural, referem-se ao funcionamento dos sistemas vitais humanos, às capacidades de 

natureza psicológica (sentimentos, cognições, motivações, memória, inteligência, etc.) e ao 

conjunto de papéis sociais que os indivíduos adoptam em sociedade, respectivamente. 

Fernández-Ballesteros (2000) introduz o conceito de idade funcional. Esta autora 

afirma que algumas funções diminuem de eficácia (as de natureza física, percepção e 

memória), outras estabilizam (a maior parte da variáveis de personalidade) e outras que na 

ausência de doença evidenciam um crescimento ao longo da vida (a experiência e 

conhecimentos adquiridos). A idade funcional constitui assim um conjunto de indicadores 

que, segundo a autora, permitem criar condições para um envelhecimento satisfatório. 

No seguimento desse raciocínio, Fontaine (2000) refere que se fala correntemente do 

envelhecimento como de um estado que qualificamos com terceira idade ou quarta idade. Não 

obstante, o envelhecimento não é um estado, mas sim um processo de degradação progressiva 

e diferencial. Ele afecta todos os seres vivos e o seu termo natural é a morte do organismo. É 
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assim, impossível datar o seu começo porque, de acordo com o nível no qual ele se situa 

(biológico, psicológico ou sociológico), a sua velocidade e a sua gravidade são extremamente 

variáveis de indivíduo para indivíduo. 

Mayoral (1996), refere que é a própria biologia do envelhecimento, as condições 

particulares de saúde, a sucessão dos acontecimentos vividos, as expectativas relacionadas 

com o futuro, que determinam de forma específica a velhice de cada pessoa. Spar & La Rue 

(1998), assinalam que há uma maior variabilidade nas medidas biológicas e psicológicas nos 

indivíduos idosos que entre adultos mais novos. Estes mesmos autores defendem que quando 

consideramos cada pessoa em particular, não devemos atribuir muita importância à idade 

cronológica, sendo melhor considerar que a um indivíduo podem corresponder idades 

diferentes, de natureza biológica, psicológica e social. Desta forma uma pessoa pode ser 

considerada velha em determinado parâmetro, enquanto que noutro identificada como jovem.  

Segundo Reis Jr (1996), o processo de envelhecimento deve ser encarado de uma 

forma muito pessoal e individual, já que a velhice como qualquer outra etapa da vida não 

surge fatalmente segundo o mesmo horário e da mesma maneira em cada um de nós. Pode 

iniciar-se prematuramente levando rapidamente a uma senilidade precoce ou por outro lado, 

produzir-se mais lentamente permitindo ao idoso uma vida regrada e com qualidade, embora 

dentro das limitações próprias da idade, não podendo ser encarado como se de um marco se 

tratasse na vida das pessoas. A nossa vida deverá ser entendida como um processo de 

contínuo desenvolvimento e mudança. 

De acordo com Pimentel (2000), o fenómeno do envelhecimento, tratando-se de um 

fenómeno relativamente recente, constitui um problema social pelo facto de a ele estar 

associado uma série de factores que agravam as condições de vida do idoso: 

1. A crise dos sistemas de protecção social que se reflecte na dificuldade de melhorar os 

actuais sistemas de reforma e em financiar os equipamentos sociais; 

2. A crescente instabilidade das formas familiares e a frequente indisponibilidade da 

família para dar um apoio permanente aos seus idosos; 

3. A despersonalização das relações sociais e a ocorrência de graves situações de 

isolamento; 

4. A rápida evolução das fontes e das formas de conhecimento que põe em causa a 

continuidade cultural que ligava as gerações. Estes são os factores que agravam as 

condições de vida dos mais velhos, excluem-nos dos sectores produtivos da sociedade 

e enviam-nos para uma posição social desfavorável.  
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Refere ainda Pimentel (2000) que os muito idosos (mais de setenta e cinco anos), por 

inerência perderão a sua autonomia, tornando-se dependentes de terceiros. Esta tem sido a 

grande preocupação, não só pela procura social e a sobrecarga dos sistemas de protecção 

social, mas também pela tomada de consciência de que uma parte significativa da população 

idosa está sujeita a graves situações de exclusão e a condições de vida precárias devidas aos 

baixos rendimentos económicos, degradação das condições de habitação, privação do 

convívio social e familiar, isolamento e privação do exercício de direitos.  

Foi neste contexto, que a Assembleia-geral das Nações Unidas decidiu que o ano de 

1999 fosse o Ano Internacional das Pessoas Idosas e se tivesse adoptado como lema a 

expressão “Por uma sociedade para todas as idades”, o que pressupõe a participação dos 

idosos na vida da comunidade, em todas as suas vertentes; económica, social, cultural, 

política, em comunhão com todas as outras gerações, dando importância aos seus espaços 

relacionais, garantindo a continuidade dos laços sociais e familiares. Este aspecto pode ser 

conseguido através de programas intergeracionais e multidisciplinares. 

 

1.2.1  O Envelhecimento demográfico 

 

A humanidade atingiu o seu primeiro bilião de habitantes em 1801, o segundo em 

1925 (cento e vinte e quatro anos depois), o terceiro em 1959 (trinta e quatro ano depois,) o 

quarto em 1974 (quinze anos mais tarde), o quinto em 1986 (passados doze anos) e os seis 

milhões a doze de Outubro de 1999 (treze anos mais tarde). Estima-se que a população 

mundial atingirá os oito biliões em 2028, nove biliões em 2050 e os dez biliões em 2070. 

A população mundial continua a crescer a um ritmo sem precedentes desde a 

Revolução Industrial que começou em Inglaterra no século XVIII, no entanto, a evolução 

demográfica na História da Humanidade nem sempre apresentou os mesmos ritmos de 

crescimento, podendo distinguir-se três momentos: 

1. Antes da Revolução Industrial, caracterizado por taxas de natalidade e mortalidade 

muito elevadas e esperança média de vida inferior a trinta anos; 

2. Da Revolução Industrial ao fim da Segunda Grande Guerra Mundial, caracterizado 

por uma redução significativa da taxa de mortalidade, especialmente no mundo 

industrializado devido às melhores condições médicas e sanitárias; 

3. Da Segunda Grande Guerra Mundial aos nossos dias, assistindo-se a um aumento 

elevado da população mundial, motivado especialmente pelos ritmos de 

crescimento demográfico dos países em desenvolvimento. Esta expansão 
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demográfica deve-se ao aumento progressivo da esperança média de vida em todo 

o mundo e à redução da taxa de mortalidade infantil na maioria dos países. 

 

Nazareth (1994), refere que foi sobretudo a partir da segunda metade do século XX, 

que emergiu um novo fenómeno nas sociedades desenvolvidas, trata-se por conseguinte do 

envelhecimento demográfico, ou seja, uma simples constatação quantitativa que traduz o 

aumento preocupante do número de pessoas idosas.  

Branco & Gonçalves (2000) definem o envelhecimento demográfico pelo aumento da 

proporção das pessoas idosas na população total. Esse aumento consegue-se em detrimento da 

população jovem e/ou em detrimento da população em idade activa. O fenómeno do 

envelhecimento resulta da transição demográfica, normalmente definida como a passagem de 

um modelo demográfico de fecundidade e mortalidade elevados para um modelo em que 

ambos os fenómenos atingem níveis baixos, originando o estreitamento da base da pirâmide 

de idades, com redução de efectivos populacionais jovens e o alargamento do topo, com 

acréscimo de efectivos populacionais idosos.  

Nazareth (1994) menciona ainda que, embora este fenómeno seja o resultado da 

dinâmica entre a mortalidade e a natalidade, existe no entanto um outro dado que são as 

migrações, as quais produzem impactos estruturais importantes. Se um país ou uma região 

recebe população, os potencialmente activos aumentam, o que implica uma diminuição 

proporcional nos outros dois grupos de idades. Os jovens e os idosos diminuem, de onde 

resulta respectivamente um envelhecimento na base e um rejuvenescimento no topo, tendo 

como consequência uma diminuição do aumento da importância dos idosos. Inversamente, 

num país tradicionalmente exportador de mão-de-obra, a tendência natural para o aumento de 

importância da população idosa consequente ao declínio da fecundidade, é acentuada pelos 

movimentos migratórios. Encontramo-nos assim perante a contradição de uma população 

poder ao mesmo tempo envelhecer e rejuvenescer. Considera este autor um outro aspecto do 

envelhecimento demográfico relativo às diferenças de sexo, relacionado com a maior 

mortalidade masculina, existente em todas as idades, o que produz um intenso desequilíbrio 

entre os sexos sobretudo nos últimos grupos etários. Assim, numa população sujeita apenas a 

movimentos naturais, as mulheres idosas representam o dobro ou o triplo da população de 

idosos.  

Refere ainda Nazareth (1994), que é possível identificar um conjunto de factores 

globais que influenciaram o declínio secular da fecundidade: a passagem de uma economia 
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agrícola para uma economia industrial e de serviços; a passagem de um modo de vida rural 

para um modo de vida urbano, a emergência do individualismo, o aumento do nível 

educacional, a mudança do papel da mulher na sociedade, os modernos meios de 

contracepção, etc. Os países que têm actualmente os níveis mais baixos de fecundidade do 

mundo, são a Alemanha, Espanha, Itália e Portugal. Este, irá conhecer um acelerar do 

processo de envelhecimento nos próximos anos e segundo as previsões, só em meados do 

próximo século é que entrará num processo de estabilização.  

Um outro aspecto do envelhecimento demográfico diz respeito ao progressivo 

aumento dos efectivos nas idades mais avançadas, onde se encontra o maior número de idosos 

dependentes, em relação ao grupo total de idosos. Este fenómeno é observável 

exclusivamente nos países onde a esperança de vida é bastante elevada.  

O fenómeno de um envelhecimento populacional mundial apesar de inicialmente se ter 

verificado nos países mais desenvolvidos, tem-se generalizado, ainda que com diferentes 

ritmos, sendo previsível que esta tendência de envelhecimento da população se mantenha no 

futuro (INE, 2005). Segundo a classificação das Nações Unidas, as regiões mais 

desenvolvidas compreendem a Europa, América do Norte, Austrália, Nova Zelândia e Japão; 

e as menos desenvolvidas compreendem todas as regiões de África, Ásia (excepto Japão), 

América Latina e Caraíbas, mais Melanésia, Micronésia e Polinésia (INE, 2002).  

Devido à diminuição da mortalidade infantil e ao aumento da longevidade, 

actualmente a esperança média de vida aumentou dos trinta até aos setenta e cinco anos nos 

países desenvolvidos, situando-se nos sessenta e três anos nos países em vias de 

desenvolvimento. Face à espantosa evolução demográfica do ser humano, muitos especialistas 

e instituições internacionais sustentam teses alarmistas quanto ao seu futuro (Fontaine, 2000).  

Não se pode dizer que estamos perante uma “calamidade imediata”, mas perante um 

processo que nos obriga a adoptar as medidas necessárias para reduzir os riscos da 

desagregação social e da saudável convivência entre gerações. Uma das medidas possíveis, é 

o retardar a idade da reforma, medida que já foi implementada em Portugal.  

Fernandes (1997) menciona que o envelhecimento das populações tem preocupado 

cientistas e governantes pelas dificuldades relacionadas com o encargo dos idosos para as 

gerações futuras, os custos que representam, a falência dos sistemas de reforma, a falta de 

vitalidade e energia que o envelhecimento ocasiona para as sociedades de um futuro próximo. 

Relativamente às previsões demográficas, as opiniões oscilam entre dois extremos: por um 
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lado, os alarmistas que não acreditam nas possibilidades de reequilibro posterior, admitindo 

mesmo que a população vai continuar a envelhecer até ao seu desaparecimento e com ela a 

própria civilização ocidental, no outro extremo, encontram-se os moderados que se limitam a 

esperar pelo desenrolar dos acontecimentos, já que é difícil prever com veracidade a evolução 

dos fenómenos demográficos sobretudo no que respeita à fecundidade.  

A Europa e em particular o conjunto dos vinte e sete países que compõem a União 

Europeia, confrontam-se com importantes alterações demográficas, resultado da conjugação 

dos factores já enunciados (descida continuada dos níveis da fecundidade, num primeiro 

momento e mais recentemente, do aumento da longevidade em particular nas idades mais 

elevadas) que sustentam o contínuo aumento da proporção de pessoas idosas, no total da 

população.  

Portugal acompanha estas alterações e enquadra-se nesse grupo de países não se 

prevendo alterações tendenciais num futuro próximo, quer seja pela manutenção dos níveis de 

fecundidade abaixo do limiar de substituição das gerações mesmo em cenários mais 

optimistas, quer seja pelo aumento ainda expectável da esperança de vida da população 

portuguesa (INE, 2005).  

Ainda relativamente a Portugal, a estrutura demográfica, medida através das 

proporções de jovens e idosos, é considerada uma situação intermédia face ao 

envelhecimento, juntamente com outros países como Espanha, Itália e Grécia que pertencem à 

mesma região demográfica. A tendência da população portuguesa, à semelhança dos outros 

países da Europa do sul, é o envelhecimento na base. 

 

1.2.2  O envelhecimento em Portugal 

 

De acordo com os resultados das actuais projecções, a população residente em 

Portugal em 2050 (10.3 milhões de indivíduos, em 2000) diminuirá, podendo oscilar entre os 

7.5 milhões, no cenário mais pessimista, e os 10.0 milhões, no cenário mais optimista, 

situando-se nos 9.3 milhões de indivíduos no cenário mais provável (INE, 2005) 

Para além do esperado decréscimo populacional até 2050, a população residente em 

Portugal sofrerá um agravamento do envelhecimento e o aumento da população idosa será 

particularmente acentuado no Norte e nas regiões autónomas. 
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Estes últimos 20 anos caracterizaram-se pelo decréscimo da taxa de natalidade, de 

12.2% em 1987 para 10.0% em 2006, em simultâneo com valores de taxas de mortalidade que 

têm oscilado entre os 9.5% e os 10.6% – sempre inferiores às observadas na natalidade. 

Analisando o índice sintético de fecundidade, que traduz o número médio de crianças 

nascidas vivas por mulher em idade fecunda (dos 15 aos 49 anos de idade), verifica-se que no 

ano de 2006 Portugal atingiu o valor mais reduzido de todo o período de 1987 – 2006, com 

1.36 crianças por mulher em idade fecunda. Este índice, que apresenta para Portugal um valor 

particularmente reduzido em 2006, também não é uniforme a nível regional, apresentando 

comportamentos demográficos diferenciados. Em contraste, a região do Alto Trás-os-Montes 

apresentava em 2006 o índice mais baixo – 0.97 (INE, 2007). 

 

Figura 1 

Pirâmides etárias, Portugal, 1987 e 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE (2007). 

 

Em 1987/ 1988 a população portuguesa tinha uma esperança média de vida à nascença 

de cerca de 73.8 anos (70.3 anos no caso dos homens e 773 no caso das mulheres). Em 2006 a 

taxa de mortalidade infantil (óbitos de crianças com menos de 1 ano de idade por 1000 nados 

vivos) atingiu os 3.3%. Trata-se do valor mais baixo registado em Portugal. Em consequência 

desta redução, a esperança de vida à nascença atingiu 78.5 anos (75.2 anos para os homens e 

81.8 anos para as mulheres), face aos 78.2 em 2005 (INE, 2007).  
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Perante isto, o continuado decréscimo da natalidade e o aumento da longevidade 

reflectem-se na alteração da estrutura etária da população, observável pela sobreposição das 

pirâmides etárias da população residente em Portugal em 1987 e 2006 (veja-se figura 1): 

estreitamento da base da pirâmide – em consequência do declínio da natalidade observa-se 

uma cada vez menor proporção de jovens (de 22% para 15%, entre 1987 e 2006) – e, 

simultaneamente, ampliação do topo da pirâmide – em resultado do aumento da percentagem 

da população idosa, com 65 e mais anos de idade, de 13% para 17%, no mesmo intervalo de 

tempo (INE, 2007).  

Da conjugação daqueles factores resulta que em 2006, o peso relativo da população 

jovem (0-14 anos) assume o valor de 15.5%, a importância relativa da população em idade 

activa (15-64 anos) é de 67.3%, a proporção da população idosa (65 e mais anos de idade) 

representa 17.3% da população total e a população com 75 e mais anos de idade representa 

7.7% da população total. Relativamente à população mais idosa, verifica-se que a proporção 

de pessoas com 80 ou mais anos de idade duplicou, passando de 2% em 1987, para 4% em 

2006 (INE, 2007).  

O índice de envelhecimento da população, que traduz o rácio entre a população idosa e 

a população jovem, reflecte bem o envelhecimento da população nestes últimos 20 anos; se 

em 1987 por cada 100 jovens residiam em Portugal cerca de 56 idosos, este valor duplicou 

ascendendo aos 112 idosos por cada 100 jovens em 2006.  

Segundo as projecções do instituto nacional de estatística, poderá ocorrer um 

decréscimo populacional a partir de 2010 e até 2050, a par com um continuado 

envelhecimento populacional, com um aumento do índice de dependência de idosos para 

valores próximos dos 58 idosos por cada 100 pessoas em idade activa (mais do dobro dos 

actuais 26) ou do índice de envelhecimento para 242 idosos por cada 100 jovens (também 

mais do dobro dos actuais 112), podendo ultrapassar os 200 idosos por cada 100 jovens em 

2033 (INE, 2007).  

O fenómeno do envelhecimento é mais forte entre as mulheres, reflectindo a sua maior 

longevidade. Desde 1995 que o número de mulheres idosas é superior ao número de mulheres 

jovens, mantendo-se em 2006 com valores bastante superiores ao dos homens: 133 versus 91.  

Em consequência das diferentes dinâmicas regionais e à semelhança do que se 

verifica no Mundo, também no território nacional a distribuição da população idosa não é 

homogénea. Em 2006, a região do Alto Trás-os-Montes, situou-se entre as cinco com o 
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índice de envelhecimento mais elevado. O Norte e a Madeira, que em 2000 apresentavam 

dos valores mais reduzidos (20:100), revelam-se as regiões em que o aumento será mais 

acentuado, podendo mesmo mais do que triplicar. 

 

Figura 2 

Distribuição da população idosa por concelhos, Portugal, 2001 
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Fonte: INE (2002). 

 

O fenómeno do envelhecimento afecta de forma desigual homens e mulheres, 

quaisquer que sejam os países, sejam estes pobres ou ricos e todos os níveis da nossa 

sociedade. No plano económico traduz-se por um aumento contínuo do número de 

reformados, no plano social, obriga à adaptação dos sistemas de protecção social e no plano 

cultural surgirão profundas modificações a par do aumento do tempo de lazer. Nos planos 

médicos, biológico e psicológico, os investigadores continuarão a ser impelidos a estudar de 

forma intensa o envelhecimento a fim de melhor compreenderem os seus mecanismos. Num 

plano mais geral, o desafio consiste em possibilitar que as pessoas vivam uma velhice bem 

sucedida e que morram o mais tarde possível (Fontaine, 2000). 
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1.3  Teorias do envelhecimento 

 

Porque é que envelhecemos? Esta pergunta tem intrigado os cientistas há vários 

séculos, não havendo ainda um consenso científico quanto à sua natureza. O Envelhecimento 

parece ser um fenómeno radicalmente diferentes dependendo de um ponto de vista biológico, 

psicológico ou sociocultural. 

Hall (1922), citado por Schaie (2001), refere que os primeiros Gerontologistas 

olharam para os quadros conceptuais que poderiam explicar o envelhecimento humano 

através de modelos populares e antigos, incluindo a Bíblia, a sânscrito (língua clássica da 

Índia antiga), alegorias medievais, outros textos antigos e mesmo evidências arqueológicas 

para explicar as diferenças individuais no bem-estar e na manutenção de capacidades através 

das diversas fases de Vida. Esses modelos precoces de envelhecimento representavam de 

forma típica a perspectiva do mundo dessa altura, como a exortação bíblica que através da 

obediência aos mandamentos de Deus asseguraria uma vida longa. Novos contextos históricos 

resultavam em novas declarações sobre o envelhecimento.  

A percepção científica sobre o processo de envelhecimento acumulada durante o 

século XX ocorreu a partir de variados pontos de vista sobre a velhice, circunscritos por 

modelos teóricos impulsionadas por perspectivas disciplinares, mas também pelas modas e 

quadros explicativos que têm movido a iniciativa científica (Hendricks & Achenbaum, 1999).  

De acordo com Rossel, Herrera & Rico (2004) a idade adulta e senescência constituem 

os segmentos de idade mais tardiamente estudados. Referem ainda que, prescindindo pela 

antiguidade e reflexões frágeis, de Tetens (1777), de Carus (1808) e de Quetelet (1835), 

atribui-se pioneirismo na análise da velhice a Stanley Hall (Senescence: The Last Half of Life, 

1922) e a Charlotte Bühler (The Course of Human Life as a Psychological Problem, 1933). 

Depois deles e em pouco tempo, a complexidade e amplitude da idade adulta e da senescência 

suscitaram teorias e periodizações, normalmente reunidas em modelos estruturados.  

O estudo da razão última de todas estas mudanças constitui uma ciência à qual 

chamamos de Biogerontologia (estudo do envelhecimento dos seres vivos). Para estudar o 

envelhecimento humano, recorre-se a diferentes sistemas que incluem modelos animais 

(Biogerontologia experimental) e estudos em humanos, sejam estes morfológicos, 

experimentais, funcionais, transversais ou longitudinais, observações clínicas e estudos do 
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envelhecimento celular (Citogerontologia). Trata-se de um tema apaixonante que atraiu os 

cientistas desde há mais de um século (Farreras, 1995).  

Actualmente existem inúmeras teorias que pretendem explicar a causa do processo de 

envelhecimento. Todas elas têm uma certa justificação mas nenhuma é suficientemente 

unitária para proporcionar por si mesma uma explicação satisfatória, não havendo ainda um 

consenso científico quanto à verdadeira natureza do processo de senescência. Provavelmente, 

para que se leve a cabo o processo de envelhecimento é necessário que se acumulem diversos 

mecanismos em diferentes âmbitos. Neste sentido, todas ou grande parte das teorias que 

iremos resumidamente abordar, podem ter uma certa parte de razão.  

Existe a intenção de agrupar as diferentes teorias do envelhecimento. Uma das 

classificações mais difundidas é a que divide as teorias em estocásticas e não estocásticas. No 

primeiro caso, os processos que determinam o envelhecimento ocorrem de um modo aleatório 

e acumulam-se com o decorrer do tempo como consequência de agressões procedentes do 

meio ambiente até alcançar um nível incompatível com a vida. No caso das teorias não 

estocásticas, o processo de envelhecimento é estabelecido de acordo com uma normas 

predeterminadas. 

Schroots (1996), citado por Barros de Oliveira (2005), distingue numa perspectiva 

histórica três períodos na construção das teorias do envelhecimento: 

A. Período clássico (dos anos 40 a 70 do século passado) onde se incluem as teorias: 

Teoria das tarefas de desenvolvimento (Havighurst – 1953); 

Teoria psicossocial do desenvolvimento; 

Teoria da personalidade (Erikson – 1950, 1982); 

Teoria da reprodução (Birren – 1961); 

Teoria do desinvestimento (Cumming & Henry – 1961); 

Teoria da personalidade, da idade e do envelhecimento (Neugarten – 1968, 1996); 

Teoria cognitiva da personalidade e do envelhecimento (Thomae – 1970). 

B. Período moderno (dos anos 70 a 90) que compreende as teorias: 

Teoria do desenvolvimento e do envelhecimento (Baltes – 1987; Baltes & Baltes – 

1990); 

Teoria dos recursos reduzidos de processamento (Salthouse – 1988); 

Teorias da personalidade e do envelhecimento segundo os modelos de estádios 

(Erikson, – 1982, 1986; Levinson – 1978); 
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Teorias da personalidade e do envelhecimento segundo os traços (Costa & McCrae – 

1988, 1992). 

C. Período recente (iniciado nos anos 80) que compreende as teorias: 

Teoria da gerotranscendência (Tornstam – 1996); 

Teoria gerodinâmica ou teoria da bifurcação (Schroots – 1996). 

Diversos autores classificam as teorias explicativas do envelhecimento em teorias 

psicológicas, teorias biológicas e teorias sociológicas. 

 

1.3.1  Teorias psicológicas do envelhecimento 

 

Rossel, Herrera & Rico (2004) apresentam dois modelos psicológicos para explicar a 

idade adulta e a velhice: o modelo de crise normativa e o modelo de programação de eventos. 

Segundo estes autores, o modelo de crise normativa decifra o desenvolvimento através de 

uma cadeia universal de alterações, acopladas a certas idades segundo um plano básico 

disposto em vários estádios, com uma tarefa fixa a cumprir em cada ano. Nele se encaixam as 

teorias dos seguintes autores: Erickson – 1950, Havighurst – 1953, Peck – 1955, Gould – 

1972, Vaillant – 1977, Levinson – 1978, Loevinger – 1976, Kegan – 1982. 

O modelo de programação de eventos não julga o desenvolvimento como 

consequência de um plano pré-estabelecido, mas como o desenlace evolutivo provocado por 

acontecimentos importantes (parto, viuvez, guerra, reforma, etc.) da vida de cada pessoa. 

Alguns autores falam na existência de um relógio de idade em cada indivíduo, ou cronómetro 

social, que avisa sobre a conduta ou actuação apropriada ao atingir determinada idade e que 

idade é mais apropriada para cada tarefa. É uma sincronização interior que permite ao sujeito 

saber se evolui ao ritmo normal e apropriado em relação com as perspectivas sociais. 

A teoria da selecção defendida por Baltes, citado por Smelser & Baltes (2001) sugere 

que há ganhos e perdas psicológicas em cada fase da vida, mas que na velhice as perdas são 

muito superiores aos ganhos. Sugere que o desenvolvimento continua incompleto na última 

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

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

A distinção é geralmente feita entre as capacidades cognitivas: entre as capacidades 

processuais ou cristalizadas, que se pensa serem geneticamente determinadas e que, embora a 

taxas diferentes, tendem a diminuir durante a idade adulta; e entre as capacidades aculturadas 

ou fluidas que se pensa serem adquiridas e específicas de cada cultura e que tendem a ser 

mantidas na idade avançada. Esta distinção tende a esbater-se nos mais idosos, à medida que 

se observa um declínio nas capacidades sensoriais e uma diminuição na rapidez processual, 

levando a uma diminuição das capacidades cristalizadas. No entanto a maioria das teorias 

cognitivas do adulto têm-se centrado em explicar o declínio das capacidades fluidas, 

negligenciando-se a teorização das capacidades cristalizadas, as quais continuam em níveis 

elevados na idade avançada. 

A maioria das perspectivas teóricas sobre o envelhecimento cognitivo podem ser 

classificadas em teorias distais (distal theories) ou teorias proximais (proximal theories) 

(Salthouse, 1999).  

As distal theories atribuem o envelhecimento cognitivo a influencias que ocorrem em 

períodos recentes da vida do sujeito mas que influenciam o desempenho cognitivo recente. 

Outras explicações focam as mudanças sócio-culturais. Estas explicações assumem efeito de 

cohorte cumulativo que leva à obsolescência dos idosos. Estas teorias são úteis, 

particularmente pela especificação da razão pela qual as diferenças de idade ocorrem pois é 

geralmente aceite que a mera passagem do tempo não explica essas diferenças. 

As proximal theories do envelhecimento, lidam com as influências concorrentes que 

se pensa determinarem as diferenças de desempenho cognitivo que ocorrem com a idade. 

Estas teorias não especificam como ocorrem essas diferenças. As principais variações destas 

teorias incluem estratégias baseadas nas diferenças de idade, diferenças quantitativas na 

eficiência do processamento de informação ou alterações no processo de funcionamento de 

um ou mais processos cognitivos básicos. 

 

Teorias psicossociais 

A psicossociologia debruça-se principalmente sobre o comportamento dos sujeitos em 

função das variáveis micro-sociais. Com base na investigação experimental ou quasi-
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experimental procura compreender os fenómenos sociais usando paradigmas centrados na 

pessoa, cujo núcleo é a parte estrutural e funcional do indivíduo. 

As abordagens psicossociais do envelhecimento têm contribuído para a compreensão 

de inúmeros fenómenos normais e perniciosos relacionados com a idade. Tem havido um 

crescente interesse em formulações teóricas que expliquem como os processos psicossociais 

exercem uma influência normativa sobre as mudanças no curso da vida. 

Incluídas entre as teorias que têm recebido um interesse recente, encontramos as 

teorias de controlo primário e de controlo secundário, teorias de coping e teorias sobre as 

diferenças de estilos de vida. 

De particular interesse recente, foi o modelo de Baltes (1996) citado por Smelser & 

Baltes (2001) denominado de dependência aprendida (learned dependency). Nesta teoria, a 

dependência na terceira idade não é considerada como sendo um corolário automático do 

envelhecimento nem declínio, mas sim atribuída em grande parte a uma consequência das 

condições sociais. Esta teoria contradiz o modelo de desamparo aprendido (learned 

helplessness), que postula que a dependência é o resultado de contingências e de perdas. 

Alega que a dependência nos idosos ocorre como resultado de diferentes contingências 

sociais, que incluem o reforço da dependência e negligência ou punição em resposta à busca 

de independência. 

 

1.3.2  Teorias biológicas do envelhecimento 

 

A análise fisiológica da senescência, seguiu por parte dos investigadores um duplo 

caminho, segundo se acentue a esfera pessoal ou o ciclo de cada espécie. 

A primeira abordagem entende que a entrada na velhice é um fenómeno singular de 

cada indivíduo, sem uma necessária relação com a sua idade; cada um envelhece à custa de 

factores endógenos próprios ou de circunstâncias particulares. A segunda abordagem infere 

que cada espécie concede aos seus indivíduos um máximo de longevidade, esperança de vida 

que é herdada de geração em geração (Rossel, Herrera & Rico 2004). 

Devido aos avanços da genética e da biologia molecular, surgiram inúmeras teorias 

biológicas explicativas da velhice, as quais segundo Shock (1997), se podem classificar em 
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três tipos de envelhecimento: envelhecimento primário ou programado, envelhecimento 

secundário e envelhecimento terciário. Cada uma destas grandes teorias enbloba subteorias 

(veja-se quadro 1). 

 

Quadro 1 

Teorias do envelhecimento 

1. Envelhecimento primário (teorias que focam as causas genéticas). 

    1.1. Limitação da capacidade multiplicativa celular (Hayflyck). 

    1.2. Envelhecimento endógeno das células: 

 ● Teoria dos radicais livres (Hatman). 

 ● Teorias dos erros (Orgel e Holliday). 

    1.3. Mutação no ADN de restauração de falhas (Ravin). 

    1.4. Ruptura irreparável de ADN altamente redundante. 

    1.5. Acumulação de defeitos. 

2. Envelhecimento secundário (teorias que assentam em causas patológicas, degenerativas). 

    2.1. Teoria do desgaste ou estocástica. 

    2.2. Acúmulo de moléculas tóxicas no sangue. 

    2.3. Teoria da privação celular. 

    2.4. Teoria dos enlaces cruzados (Bjorksten). 

3. Envelhecimento terciário (teorias baseadas na decadência de algum sistema). 

    3.1. Declínio da função imunológica (Walford). 

    3.2. Transformação do sistema endócrino: 

 ● Deterioração glandular da tiróide. 

 ● Decadência das glândulas sexuais. 

 ● Disfunção da hipófise (Dilman). 

    3.3. Avaria dos sistemas cardiovascular. 

    3.4. Desorganização do sistema nervoso 

4. Teoria Multifactorial. 

Fonte: Rossel, Herrera & Rico (2004). 

 

As teorias do envelhecimento primário focam-se na velhice programada pelo genoma: 

cada espécie animal recebe uma codificação dos seus antepassados que a leva forçosamente a 

envelhecer; ou seja, defendem a existência de um plano genético que determina o 

aparecimento e desenvolvimento da velhice o qual condiciona um tempo máximo de vida. 
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As teorias do envelhecimento secundário atribuem a velhice a causas patológicas e 

degenerativas. 

As teorias do envelhecimento terciário imputam a velhice ao declínio de alguns dos 

mecanismos fisiológicos de controlo, como o sistema imunitário, neuroendócrino, 

cardiovascular, nervoso e excretor. 

A teoria multifactorial do envelhecimento defende a pluricausalidade como a proposta 

mais viável; a união sincrónica e sequências de várias causas endógenas e exógenas.  

As inúmeras definições de envelhecimento biológico, apesar de divergirem na 

orientação teórica subjacente, partilham a noção de disfuncionalidade progressiva com a 

idade, com o consequente aumento da susceptibilidade e incidência de doenças, aumentando a 

probabilidade de morte.  

A curiosidade despertada por este problema tem sido de tal forma explorada que no 

ano 2000, Medvedev recenseou mais de trezentas teorias desde o século XVIII. Muitas delas 

estão obsoletas e algumas por comprovar, no entanto podem ser enquadradas em duas 

categorias gerais: teorias genéticas e teorias estocásticas (Medvedev, 1990).  

 

Teorias genéticas 

Os Biogerontologistas salientam a importante participação dos genes no fenómeno do 

envelhecimento.  

 

Teoria da velocidade da vida 

A teoria da velocidade da vida teve destaque durante 50 anos, como uma das 

principais teorias de envelhecimento. Proposta em 1928 por Raymond Pearl, biólogo 

Americano considerado como um dos fundadores da Biogerontologia, advoga que a 

longevidade é inversamente proporcional à taxa metabólica. Ou seja, as características 

genéticas de cada espécie de mamíferos determinariam a sua taxa metabólica e deste modo a 

sua maior ou menor longevidade comparativamente às outras espécies. Apesar de constatado 

em experiências com moscas drosophila melanogaster, facilmente se encontraram excepções 

a esta teoria (Vaanholt, 2007).  
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Teoria do envelhecimento celular 

Em 1891 o alemão August Weissmann, considerado o pai do neodarwinismo, 

especulou sobre a existência de um potencial limitado de duplicação das células somáticas nos 

animais superiores, contudo só mais tarde Hayflick e Morhead constataram que os 

fibroblastos humanos normais têm uma capacidade finita de duplicação celular e 

demonstraram que a morte da cultura de células humanas normais não se deve a algumas 

causas triviais mas é antes uma consequência das características genéticas das próprias 

células. A consistência dos resultados obtidos em culturas de células levou os investigadores a 

considerar que a longevidade é determinada geneticamente (Mota, Figueiredo, & Duarte, 

2004).  

 

Teoria da mutagénese intrínseca 

A Teoria da Mutagénese Intrínseca de Burnet, médico virologista australiano, 

considera que a longevidade do animal depende do menor número de erros na replicação do 

seu ADN celular e da capacidade das respectivas enzimas reparadoras do ADN. Deste modo, 

o maior ou menor tempo de vida das diferentes espécies animais estaria associado a uma 

maior ou menor acumulação de mutações nas respectivas células somáticas. Esta teoria parece 

não explicar o fenómeno de envelhecimento uma vez que há poucas evidências experimentais 

que sustentem esta hipótese (Farinatti, 2002). 

 

Teoria neuroendócrina 

É uma das teorias mais relevantes do fenómeno do envelhecimento. Considera que a 

incapacidade fisiológica do organismo associada à idade pode ser explicada com base na 

alteração hormonal resultante do declínio de diversas hormonas do eixo hipotálamo-pituitária-

adrenal que controlam o sistema reprodutor, o metabolismo, entre outros aspectos do 

funcionamento normal de um organismo, pelo que a sua deficiência tem como resultado a 

deterioração da função tecidular. No entanto, considera-se que as alterações neuro-endócrinas 

podem até nem ser a causa, mas sim uma manifestação do processo de envelhecimento 

primário que, pelas modificações hormonais que induzem, aceleram o processo de 

envelhecimento (Mota, Figueiredo, & Duarte, 2004). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Virologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lia
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Teoria imunológica 

Esta teoria atribui a causa do envelhecimento a alterações na capacidade de resposta 

imunológica com consequente menor resistência à infecção e doença. No entanto, a alteração 

da resposta imunológica com o processo de envelhecimento poderá ser o resultado da acção 

de inúmeros factores estocásticos que interferem com os mecanismos de defesa e não a causa 

do envelhecimento (Rollo, 2002). 

 

Teorias estocásticas 

As teorias estocásticas sugerem que a perda de funcionalidade é causada pela 

acumulação aleatória de lesões em moléculas vitais, causadas pela acção ambiental. Entre as 

várias teorias destacamos: 

 

Teoria das mutações somáticas 

Surgiu da constatação que doses de radiações ionizantes sub-letais aplicadas a ratos de 

laboratório eram acompanhadas por uma diminuição do tempo de vida. No entanto constatou-

se que a mortalidade precoce não terá sido provocada por processos de envelhecimento 

primário mas sim pelo desenvolvimento de patologias neoplásicas.  

Teoria do erro-catástrofe 

Desenvolvida por Orgel (1963), postula que os erros na síntese de uma proteína podem 

ser utilizados na síntese de outras proteínas, levando à eventual acumulação de proporções de 

proteínas aberrantes potencialmente letais. Quando afectam proteínas envolvidas na síntese de 

ADN, aumentam-se consequentemente as mutações somáticas originando eventualmente 

patologias e disfunção celular. No entanto, estudos realizados apontaram para uma baixa 

influência da ocorrência de erros na tradução das proteínas no fenómeno do envelhecimento e 

que aumentos significativos de erros não precipitam obrigatoriamente erros-catástrofe.  

 

Teoria da reparação do ADN 

Hart & Setlow (1974) desenvolveram a teoria da reparação do ADN. Segundo estes 

autores, é a velocidade de reparação do ADN que determina o tempo de vida de indivíduos de 
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espécies diferentes e entre indivíduos da mesma espécie. No entanto estudos posteriores 

consideraram que a explicação do fenómeno do envelhecimento com base nesse mecanismo 

deverá ser considerada com algumas reservas, já que é provável que a diminuição da 

capacidade de reparação do ADN com a idade seja uma consequência do fenómeno de 

envelhecimento e não uma causa do mesmo. 

 

Teoria da quebra de ligações 

Defende que a incapacidade funcional da célula normal é causada por quebras de 

ligações em proteínas como o ADN provocadas pela glicolisação, fenómeno que aumenta 

com a idade, podendo ser uma das causas do envelhecimento celular (Mota, Figueiredo, & 

Duarte, 2004). 

 

Teoria da glicosilação 

Sugere que a modificação de proteínas pela glicose e a associação de reacções de 

Maillard levam à formação de ligações cruzadas graduais no colagéneo que são características 

nos indivíduos idosos. O elevado nível de glicémia e de glicose tecidular conduzem à 

deteorização estrutural e funcional dos tecidos. As reacções de glicosilação são actualmente 

consideradas como um dos principais mecanismos responsáveis pelo fenómeno de 

envelhecimento tecidular (Mota, Figueiredo, & Duarte, 2004).  

 

Teoria do stress oxidativo 

Em 1966, Harman propôs pela primeira vez o envolvimento dos radicais livres no 

fenómeno de envelhecimento e na doença, considerando-o como o resultado da acumulação 

de lesões moleculares provocadas pelas reacções dos radicais livres nos componentes 

celulares ao longo da vida, que conduzem à perda de funcionalidade e à doença com o 

aumento da idade, conduzindo à morte (Olshansky & Rattan, 2005).  

Tal como nas teorias genéticas, também entre as teorias estocásticas a divisão das 

teorias limita o conhecimento do processo de envelhecimento. De facto, o mesmo factor 

estocástico pode induzir alterações em diversos mecanismos subjacentes ao fenómeno de 

envelhecimento. Os mecanismos biológicos actuam de uma forma coordenada e equilibrada, 
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de modo que quando um sistema é perturbado, muitos outros também o são. É necessário ter 

consciência desta inter-relação entre os factores que influenciam o envelhecimento, ou são 

dele consequência. Assim, a divisão das teorias biológicas deverá ser entendida no contexto 

das variáveis que se pretende estudar e não como a explicação isolada do processo de 

envelhecimento. 

 

1.3.3  Teorias sociológicas do envelhecimento 

 

O envelhecimento é um fenómeno normal, universal e inevitável, no qual incidem 

factores como a personalidade, a família, atitudes, crenças, valores, a cultura, etc., não sendo 

por isso um fenómeno meramente físico mas que ocorre dentro de um percurso social. Dentro 

desta óptica, Rossel, Herrera, & Rico (2004) relatam-nos de forma simplificada as teorias que 

passamos a descrever. 

 

Teoria da desvinculação (Cumming & Henry – 1961) 

Sustenta que a velhice implica um afastamento mútuo entre a sociedade e o idoso. 

Perante uma diminuição das relações sociais, volta-se mais para si e restringe-se à família e 

amigos. Constitui-se como uma situação favorável para ambos, já que para o idoso este 

afastamento proporciona um processo adaptativo e de manutenção de um equilíbrio, à 

sociedade, proporciona uma renovação das instituições com indivíduos mais jovens. 

 

Teoria da actividade (Tartler – 1961) 

Em oposição à teoria da desvinculação, defende que a satisfação vital se vincula com 

os papéis familiares, laborais e sociais, de modo que ao se preservarem e intensificarem 

maiores serão os índices de felicidade e consequentemente, segundo a óptica desta teoria, um 

prolongamento da vida. No mundo industrializado em que vivemos, rejeita-se a sabedoria e 

experiência dos mais velhos, o que conduz a perdas de papéis outrora tão valorizados. 

Assiste-se assim a uma necessidade de se reconhecer o valor da idade e de dotar os idosos de 

novos papéis valorizados pela sociedade. 
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Teoria da continuidade (Neugarten – 1968) 

Afirma que os indivíduos ao longo da vida vão adquirindo atitudes, gostos, valores, 

hábitos e costumes que mantêm na velhice. Os que souberam enfrentar da melhor forma a 

juventude, sabê-lo-ão igualmente quando chegar a velhice, fazendo uso dos recursos 

acumulados ao longo da vida. 

 

Teoria da interacção simbólica (Blumer – 1969) 

Esta teoria analisa as diferentes formas de interacção humana através do 

reconhecimento que os sujeitos são entidades criativas que interagem nas situações sociais 

através dos significados simbólicos que partilham com os restantes sujeitos. Tomando como 

exemplo um estudo de Lund, Caserta, & Dimond (1986), provou-se que o falecimento do 

conjugue priva o sobrevivente da sua identidade como membro de um casal, bem como parte 

da sua identidade. 

Teoria da modernização das situações sociais (Cowgill – 1974) 

Defende que o status e o papel do idoso se vão degradando em relação directa com o 

processo de modernização da sociedade. Afirma serem quatro os factores responsáveis pela 

inferioridade da pessoa idosa: 

A) Os avanços tecnológicos na área da saúde que se traduzem numa maior longevidade e 

envelhecimento da população condicionando uma maior e difícil competição entre 

gerações; 

B) Os avanços técnicos do sistema económico com a aparição de novas funções e 

profissões que exigem novos conhecimentos, para as quais os idosos estão, em regra, 

menos capacitados; 

C) A constante migração para os grandes centros, especialmente pelos jovens, resultando 

no abandono das zonas rurais e no desapego familiar; 

D) Os progressos do sistema educativo que resultam normalmente num nível de 

escolaridade superior dos filhos em relação aos pais, o que pode conduzir à segregação 

intelectual do idoso. 

Quando os quatro fenómenos ocorrem numa sociedade, as pessoas idosas vão-se 

vendo excluídas de uma interacção geracional rica, ocorrendo consequentemente uma ruptura 

intergeracional. 
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Teoria da subcultura, teoria do grupo minoritário e teoria do ambiente social 

Três teorias para a mesma ideia: 

A) Teoria da subcultura (Arnolde Rose – 1965) 

Fala numa subcultura de idosos ao entender que estes interagem mais com sujeitos da 

sua idade, com modos semelhantes de pensar e sentir o que lhes pode avivar sensações 

negativas acerca da velhice derivadas da similaridade de situações em que se encontram. 

 

B) Teoria do grupo minoritário (Strieb – 1965) 

Afirma que um indivíduo ao chegar à velhice se vê forçado a integrar um grupo 

rotulado pela sociedade com características negativas e nocivas como: pobreza, incapacidade 

e baixa auto-estima. 

 

C) Teoria do ambiente social (Gubrium – 1973) 

Segundo esta teoria, o ambiente social é decisivo no modo de viver a velhice. 

Elementos do ambiente social como a saúde, dinheiro e afecto são elementos decisivos que, 

quando estão pouco presentes, influenciam negativamente o processo de senescência. 
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1.4  Velhice, envelhecimento e senescência 

 

1.4.1  A velhice ao longo da história e da cultura 

 

Nas sociedades primitivas, o papel do ancião era muito importante dada a sua perícia 

nas faunas agrícolas, mesmo quando as suas forças eram débeis para intervir nas mesmas. O 

antigo testamento combinava a idade com função: pela sua idade, o velho era depositário de 

tradição louvando-se a sua dignidade e sabedoria. Por isso normalmente ocupavam funções 

governativas, administrativas, judiciais e senadores da metrópolis. A lei e o decálogo 

impunham que se honrasse os mais velhos, sobretudo o pai e a mãe. Uma velhice longa e feliz 

era o prémio por uma vida honesta, pelo que os corruptos não a desfrutavam. No Novo 

Testamento, São Paulo aplicava de forma pejorativa o título de homem velho aos filhos de 

Adão, herdeiros do pecado original; depois da morte de Jesus Cristo e subsequente 

ressurreição utilizava a expressão nasceu o homem novo (Rossel, Herrera, & Rico, 2004). 

A percepção que se tinha da senescência na Grécia clássica também era pejorativa. 

Geras, divindade da velhice, era um demónio cruel irmão da mentira (Apaté) e da discórdia 

(Eris). Na comédia a ancianidade era retratada com recurso ao ridículo e na tragédia de forma 

infausta. Aristóteles rotulou a velhice de doença incurável e os velhos de maliciosos, 

desconfiados, mesquinhos, cobardes, egoístas e sem sentimentos. Como excepções 

encontramos o conselho de anciãos de Esparta (Gerúsia), Homero, que enaltecia as 

capacidades dos mais velhos e Platão que elogiava a prudência, sabedoria e discrição, 

referindo que só quem vivia de forma honesta garantia uma velhice saudável (Rossel, Herrera, 

& Rico, 2004). 

Algo similar aconteceu em Roma. A velhice era para Séneca dolência incurável e para 

Galeno processo natural de deterioração. Para Horácio, era nostalgia, impotência e 

infelicidade. Já Cícero, no seu belo ensaio De Senectude, sustinha uma posição similar à 

platónica e totalmente moderna, de que o bom ou mau envelhecer é corolário do modo de ser 

de cada pessoa e da aceitação ou não do processo de envelhecimento por parte de cada um.  

Considerava a velhice tão serena, honrosa e bela que recomendava que se alcançasse 

quanto antes para poder desfrutá-la durante mais tempo. Na época medieval, em que os 

principais campos de actividade eram a guerra e agricultura, não se mostrava fervor com 
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aqueles que não possuíam força de braços. Na idade moderna poucos anciãos (os sábios e os 

poderosos) eram aceites. No romantismo, mostrava-se fervor para com os jovens e velhos 

pelo elevado nível de maturidade que os últimos apresentavam (Rossel, Herrera, & Rico, 

2004). 

Minois (1999) refere que, independentemente do tipo de evolução das sociedades, elas 

eram alicerçadas na força física e no vigor corporal. Estas sociedades que cultivam a beleza 

física eram levadas a desprezar a velhice tal como aconteceu na Grécia e durante o 

Renascimento, enquanto que nas sociedades cujo ideal estético era de carácter mais abstracto 

e mais simbólico, como aconteceu na Idade Média, mostravam-se menos afectadas perante os 

rostos enrugados e os cabelos brancos. A velhice pode também ser um tempo da acumulação 

de riqueza, garantindo a segurança material e o prestígio dos velhos das classes dominantes.  

Em Roma, no fim da idade Média e do Renascimento, sociedades em que a riqueza 

mobiliária representava um grande papel e como era de carácter essencialmente individual, 

permitiu a muitos velhos aceder a um estatuto superior nos meios mercantis e banqueiros. 

Essa concentração de riquezas nas mãos dos velhos levou ao ciúme raivoso dos jovens. Diz 

ainda este autor que em cada época a atmosfera geral em relação aos velhos assumiu um 

carácter particular em cada categoria social. 

Actualmente, duas ideias devem ser desmitificadas: a) as sociedades primitivas e 

tradicionais aceitam sempre os mais velhos: dinkas, esquimós, yakutas, sirones, koryakes, 

abandonam o velho quando este se torna um peso para a comunidade, no entanto exceptuam-

se os ciganos e vaqueiros que veneram os idosos durante toda a vida; b) a sociedade actual 

marginaliza sempre os mais velhos: apesar de não estarem solucionados os problemas, nem 

sequer em vias de solução, o apoio aos idosos evolui de forma significativa nos últimos anos. 

 

1.4.2  Origem e classificação do termo 

 

A velhice, refere Minois (1999), …é um termo que quase sempre causa calafrios, uma 

palavra carregada de inquietude, de fraqueza e por vezes de angustia. É no entanto um termo 

impreciso, uma palavra cujo sentido continua a ser vago, uma realidade difícil de vencer.  

Etimologicamente, o termo velhice deriva de velho, procedente do latim veclus, 

vetulusm, que por sua vez define a pessoa de muita idade. Estes fenómenos (velho, velhice e 
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envelhecimento) fazem referência a uma condição temporal e concretamente a uma forma de 

ter em conta o tempo e a consequência do tempo no indivíduo. A velhice, como um estado do 

indivíduo, supõe uma etapa da vida: a última; o envelhecimento é um largo processo que 

ocorre, visto desde uma ampla perspectiva, desde o nascimento até à morte. Em suma, uma 

assunção básica é que a velhice está dependente do tempo que decorre para um determinado 

organismo frequentemente medido segundo a sua idade (Fernández-Ballesteros, 2000). 

Segundo Rossel, Herrera, & Rico (2004) a palavra senectude, deriva do latim senectus 

que se assemelha com a palavra latina senex (velho) cuja origem é desconhecida. Por sua vez, 

a etimologia mais imediata do vocábulo velho encontra-se no latim vulgar veclus, derivado de 

vetulum (homem ancião) que por sua vez provém de vetus (com muitos anos, velho) ao qual 

se ocultou a raiz grega étos (ano). 

Quando uma pessoa é classificada como velha? Não é fácil responder a esta pergunta, 

mas frequentemente se considera que é a idade cronológica do indivíduo que marca a velhice. 

Neugarten (1975) estabelece duas categorias de velhice: os jovens-velhos, que abarcaria dos 

55 aos 75 anos e os velhos-velhos, que se situaria a partir dos 75 anos. Já Riley (1988) situa os 

velhos-jovens entre os 65 e 74 anos, os velhos-velhos entre os 75 e 85 anos e introduz uma 

terceira categoria, os velhos mais velhos, onde se enquadram as pessoas com mais de 85 anos 

(Fernández-Ballesteros, 2000) 

Mas a velhice estabelece-se também em função da idade física. O ser humano 

experimenta uma série de alterações ao longo da vida, após uma etapa de desenvolvimento 

físico relativamente rápido e curto coincidente com a infância e adolescência, chegando a uma 

etapa de estabilidade relativamente prolongada para pouco a pouco ir declinando nas suas 

capacidades físicas e eficiência biológica.  

Um estereótipo comum é aquele que distingue o velho do jovem pela rigidez da sua 

personalidade, a lentidão motora, problemas de memória e falta de espontaneidade. Mas será 

que existe uma idade psicológica? Fernández-Ballesteros (2000) refere que o envelhecimento 

psicológico resulta de um equilíbrio entre estabilidade e mudança e também entre crescimento 

e declínio. Ou seja, existem algumas funções que a partir de uma determinada idade se 

estabilizam, como por exemplo, a maior parte das variáveis da personalidade e finalmente 

outras que declinam como a inteligência fluida e o tempo de reacção. 

A sociedade estabelece determinados papéis às diferentes idades da vida, podendo 

falar-se numa idade social. Na maior parte das sociedades, regula-se a educação, os papéis 
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familiares e o trabalho. Estabelece-se uma educação obrigatória, regula-se a idade do 

matrimónio e estabelece-se a idade laboral. A idade laboral é a mais referida para a transição à 

velhice, já que se considera que a velhice começa com a passagem à reforma. 

Relativamente às classificações que fazem referência à maneira como se envelhece, 

estabelece-se distinção entre envelhecimento primário e envelhecimento secundário. O 

envelhecimento primário faz referência às mudanças inerentes ao processo de 

envelhecimento, o envelhecimento secundário, às mudanças causadas por doenças que são 

reversíveis ou que não são causadas pela idade mas sim por uma covariável desta. 

Ligado aos processos de envelhecimento primário e secundário, encontramos o termo 

senescência ou senectude, definido por Yates (1996) como a progressiva perda de estabilidade 

dos sistemas biológicos a qual incrementa a probabilidade de falha do sistema. Postula que a 

taxa de senescência para um indivíduo humano saudável é de 0.5% por ano desde os trinta até 

aos oitenta anos, a partir de essa idade acelera para 1% ao ano; considera-se que ocorrerá uma 

falha catastrófica quando restarem apenas 30% da capacidade inicial. Para este autor, as 

teorias biológicas do envelhecimento tentam explicar a senescência e não o envelhecimento. 
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Na língua portuguesa, institucionalização é o “acto ou efeito de institucionalizar”. 

Institucionalizar, por sua vez, é “dar ou adquirir o carácter de instituição” (Dicionário da 

Língua Portuguesa, s/d). Analisando à letra a expressão idoso institucionalizado, será aquele a 

quem se dá ou adquire o carácter de instituição, que se transforma em instituição. 

Já na língua inglesa, institutionalize significa tornar institucional ou converter em 

instituição. Institutionalizing, significa a condição, estado de estar ou tornar-se 

institucionalizado, a acção de institucionalização. O verbo correspondente a institucionalizar, 

to institutionalize, segue outro sentido: o de colocar ou confiar alguém aos cuidados de uma 

instituição especializada (Oxford Dictionary, 2002). 

Nos países de língua oficial portuguesa, as instituições que amparavam os sujeitos 

mais necessitados, sem parentes que os assistissem (entre eles idosos), eram tradicionalmente 

chamadas de asilos ou albergues. Pela sua conotação depreciativa de abandono, pobreza ou 

rejeição familiar, foram sendo substituídas por nomes como: Lar de idosos, Lar de 3ª idade, 

Residência de idosos, Casa de Repouso, etc. 

Uma definição alternativa mas pouco usual na linguagem corrente para Lar de idosos 

é a de Gerontocómio. A sua origem etimológica provém do grego Gerontokomeion (géron, 

gérontos, velho + koméo, cuidar), passando por Gerontocomiu em latim, até chegar a 

Gerontocómio em Português. Os dicionários, tanto em latim como em português, referem-se a 

gerontocómio (ou gerocómio) como hospício, hospital, asilo, abrigo ou albergue para velhos.  

Mas recuemos ao passado. 

Na era pagã, os Gregos e Romanos consideravam o ser humano apenas como um 

valor: o doente, o velho, o incapaz, as crianças e até a mulher, julgados como impróprios, 

serviam o Estado e nada podiam esperar dos governos. O Patriarcado Romano, com o fim de 

evitar a desigualdade social, constituía a esperança dos mais pobres protegendo-os através da 

caridade. A assistência era no começo mista e indistinta, cuidando indiferentemente e 

conjuntamente de todos ao mesmo tempo: do velho e do doente, do peregrino e do simples 

romeiro, do deficiente físico e do indigente. Terá nascido assim, o albergue e o abrigo, o 

hospício e o asilo (Almeida, 1965).  
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Segundo dados históricos, as primeiras instituições destinadas a abrigar pessoas idosas 

surgiram no Império Bizantino (século V da era Cristã). No ano de 325, aquando do Primeiro 

Concílio de Nicéia, ordenou-se a construção de pelo menos um xenodóquio (casas para 

hospedar estrangeiros e viajantes) em cada cidade e casas para outros necessitados, 

multiplicando-se assim os estabelecimentos de assistência social. A Lei Justiniana, no ano de 

534, diferenciou as instituições consoante a finalidade especial de cada uma e fixou-lhes uma 

terminologia específica de radical grego: nosocómio para doentes, ptocotrófios para crianças 

abandonadas, orfanotrópios para órfãos, gerontocómios para velhos e paramonórios 

destinados a trabalhadores inválidos (Almeida, 1965).  

No ocidente, o primeiro gerontocómio terá sido fundado pelo Papa Pelágio II (520-

590), que transformou a sua casa num hospital improvisado para acolher os pobres, os 

doentes, os idosos e os perseguidos.  

Na Itália, os actuais estabelecimentos que prestam assistência aos idosos são ainda 

denominados de gerontocómios.  

Vimos que gerontocómio é um termo antigo que têm as suas raízes no universo greco-

latino. Embora não seja usado actualmente na maioria dos países, à excepção da Itália, foi o 

precursor dos termos actuais que definem as instituições assistenciais.  

 

2.1  A assistência social em Portugal: breve resenha histórica 

 

Até ao final do século XV, a assistência prestada às necessidades da população 

portuguesa era concedida por uma multiplicidade de iniciativas: pelas ordens militares e 

religiosas, pelos municípios, confrarias de mestres ou simples particulares (mercadores ricos, 

etc.) e também pela devoção de vários reis, rainhas e demais gente da nobreza e do alto clero. 

Quatro tipos de estabelecimentos assistenciais existiam até então: Albergarias, Hospitais 

(como hospedarias para os pobres), Gafarias ou Leprosarias (asilos onde se recolhiam os 

incuráveis) e Mercearias (obrigação religiosa de fazer o bem pela alma ou saúde de alguém). 

Apenas os hospitais, agora com uma função declaradamente de prestação de cuidado de 

saúde, subsistem hoje em dia (Jacinto, 2003). 
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Foi a partir do século XVII que a assistência à população se demarcou da caridade 

religiosa para ser encarada como um dever e assumida pelo Estado e sociedade civil. O marco 

de referência da assistência social pública/ estatal em Portugal situa-se nos finais do século 

XVIII com a criação da Casa Pia (3 de Julho de 1780), no contexto dos problemas sociais 

decorrentes do terramoto que devastou a cidade de Lisboa. A Lei 2120 de 19 de Julho de 1963 

instituiu as Instituições Particulares de Assistência. Foi com a Constituição de 1976 (artigo nº 

63) que surgiu pela primeira vez o termo IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social) 

(Jacinto, 2003). 

 

Actualmente, nas IPSS incluem-se: 

a) As Santas Casas da Misericórdia – fundadas em 15 de Agosto de 1498, constituídas 

actualmente por 392 associadas espalhadas um pouco por todo o mundo, reunidas pela 

União das Misericórdias Portuguesas; 

b) Os Centros Sociais Paroquiais – fortemente ligados à Igreja Católica, são as segundas 

IPSS mais antigas em Portugal; 

c) As Associações de Socorros Mútuos ou Mutualidades – são um sistema de protecção 

social que visa o auxílio ou socorro mútuo dos trabalhadores. Em Portugal, o 

Mutualismo introduziu-se especialmente nas modalidades de assistência médica e 

medicamentosa. As primeiras associações criadas em Portugal foram designadas, de 

um modo geral, por Montepios. No entanto, vieram a perder continuamente a sua 

importância fruto da deslocação do seu principal fim para outras entidades 

(Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, 1995); 

d) As Associações de Solidariedade Social – de iniciativa privada ou associativa, 

surgiram depois de 1974 como resultado do impulso de participação na 

democratização da sociedade portuguesa. As principais respostas sociais onde as IPSS 

trabalham, além das respostas vocacionadas para idosos (Centro de Convívio, Centro 

de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário, Lares, etc.), são na área da infância e 

juventude (Creche, Estabelecimento de Ensino Pré-escolar, Centro de Actividades de 

Tempos Livres, Lares de jovens, etc.), na área da deficiência (Lares e Centros de 

Actividades Ocupacionais), na área da família (Centro Comunitário, etc.), na área da 

toxicodependência, dos sem-abrigo e outras (Cuidados Médicos, Ensino, etc.) (Jacinto, 

2003). 

 



50 
II. A INSTITUCIONALIZAÇÃO 

2.2  Serviços de apoio ao idoso 

 

Com as transformações verificadas na sociedade portuguesa, quer a nível demográfico 

quer a nível familiar, foi necessário conceber novas formas de intervenção e ajustar as 

respostas sociais já existentes à nova realidade, nomeadamente com uma maior dinamização 

no apoio social desenvolvido no domicílio, assim como em estruturas de convívio, de 

combate ao isolamento e à exclusão social, prevenindo ou retardando a institucionalização do 

idoso (Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, 2006).  

Como tal, o Ministério do Trabalho e Segurança Social caracteriza da seguinte forma 

os diferentes serviços de apoio ao idoso (veja-se quadro 2): 

Quadro 2 

Serviços de apoio ao idoso 

Serviço de apoio domiciliário 

Conceito 

Resposta social, desenvolvida a partir de um equipamento, que consiste na prestação 

de cuidados individualizados e personalizados, no domicílio, a indivíduos e famílias 

quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam 

assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação das necessidades básicas e/ou 

as actividades da vida diária. 

Objectivos 

• Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e famílias; 

• Garantir a prestação de cuidados de ordem física e apoio psicossocial a indivíduos e 

famílias, de modo a contribuir para seu equilíbrio e bem-estar; 

• Apoiar os indivíduos e famílias na satisfação das necessidades básicas e actividades 

da vida diária; 

• Criar condições que permitam preservar e incentivar as relações inter-familiares; 

• Colaborar e/ou assegurar o acesso à prestação de cuidados de saúde; 

• Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização; 

• Prevenir situações de dependência, promovendo a autonomia. 

Destinatários 
Indivíduos e famílias, prioritariamente, pessoas idosas, pessoas com deficiência, 

pessoas em situação de dependência. 

Centro de convívio 

Conceito 

Resposta social, desenvolvida em equipamento, de apoio a actividades sócio-

recreativas e culturais, organizadas e dinamizadas com participação activa das pessoas 

idosas de uma comunidade. 

Objectivos • Prevenir a solidão e o isolamento; 
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• Incentivar a participação e potenciar a inclusão social; 

• Fomentar as relações interpessoais e intergeracionais; 

• Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização. 

Destinatários 
Pessoas residentes numa determinada comunidade, prioritariamente com 65 e mais 

anos. 

Centro de dia 

Conceito 
Resposta social, desenvolvida em equipamento, que presta um conjunto de serviços 

que contribuem para a manutenção das pessoas idosas no seu meio sócio-familiar. 

Objectivos 

• Proporcionar serviços adequados à satisfação das necessidades dos utentes; 

• Contribuir para a estabilização ou retardamento das consequências nefastas do 

envelhecimento; 

• Prestar apoio psicossocial; 

• Fomentar relações interpessoais e intergeracionais; 

• Favorecer a permanência da pessoa idosa no seu meio habitual de vida; 

• Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização; 

• Contribuir para a prevenção de situações de dependência, promovendo a autonomia. 

Destinatários 
Pessoas que necessitem dos serviços prestados pelo Centro de Dia, prioritariamente 

pessoas com 65 e mais anos. 

Centro de noite 

Conceito 

Resposta social, desenvolvida em equipamento, que tem por finalidade o acolhimento 

nocturno, prioritariamente para pessoas idosas com autonomia que, por vivenciarem 

situações de solidão, isolamento ou insegurança necessitam de suporte de 

acompanhamento durante a noite. 

Objectivos 

• Acolher, durante a noite, pessoas idosas com autonomia; 

• Assegurar bem-estar e segurança; 

• Favorecer a permanência no seu meio habitual de vida; 

• Evitar ou retardar a institucionalização. 

Destinatários 
Prioritariamente pessoas de 65 e mais anos com autonomia ou, em condições 

excepcionais, com idade inferior, a considerar caso a caso. 

Acolhimento familiar para pessoas idosas 

Conceito 

Resposta social que consiste em integrar, temporária ou permanentemente, em 

famílias consideradas idóneas, pessoas idosas quando, por ausência ou falta de 

condições de familiares e/ ou inexistência ou insuficiência de respostas sociais, não 

possam permanecer no seu domicílio. 

Objectivos 

• Acolher pessoas idosas (no máximo de três), que se encontrem em situação de 

dependência ou de perda de autonomia, vivam isoladas e sem apoio de natureza sócio-

familiar e/ou em situação de insegurança; 

• Garantir à pessoa acolhida um ambiente sócio-familiar e afectivo propício à 

satisfação das suas necessidades e ao respeito pela sua identidade, personalidade e 

privacidade; 
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• Evitar ou retardar o recurso à institucionalização. 

Destinatários Pessoas com 65 e mais anos. 

Serviço de apoio domiciliário 

Conceito 

Resposta social, desenvolvida a partir de um equipamento, que consiste na prestação 

de cuidados individualizados e personalizados no domicílio a indivíduos e famílias 

quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam 

assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação das necessidades básicas e/ ou 

as actividades da vida diária. 

Objectivos 

• Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e famílias; 

• Garantir a prestação de cuidados de ordem física e apoio psicossocial aos indivíduos 

e famílias, contribuindo para o seu equilíbrio e bem-estar; 

• Apoiar os indivíduos e famílias na satisfação das necessidades básicas e actividades 

da vida diária; 

• Criar condições que permitam preservar e incentivar as relações inter-familiares; 

• Colaborar e/ ou assegurar o acesso à prestação de cuidados de saúde; 

• Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização; 

• Prevenir situações de dependência, promovendo a autonomia. 

Destinatários 
Indivíduos e famílias, prioritariamente, pessoas idosas, pessoas com deficiência, 

pessoas em situação de dependência. 

Residência 

Conceito 

Resposta social, desenvolvida em equipamento, constituída por um conjunto de 

apartamentos com espaços e/ou serviços de utilização comum, para pessoas idosas, ou 

outras, com autonomia total ou parcial. 

Objectivos 

• Proporcionar alojamento (temporário ou permanente); 

• Garantir à pessoa idosa uma vida confortável e um ambiente calmo e humanizado; 

• Proporcionar serviços adequados à problemática biopsicossocial das pessoas idosas; 

• Contribuir para a estabilização ou retardamento das consequências nefastas do 

envelhecimento; 

• Criar condições que permitam preservar e incentivar a relação inter-familiar. 

Destinatários 
Pessoas de 65 e mais anos ou de idade inferior em condições excepcionais, a 

considerar caso a caso. 

Lar de Idosos 

Conceito 

Resposta social, desenvolvida em equipamento, destinada a alojamento colectivo, de 

utilização temporária ou permanente, para pessoas idosas ou outras em situação de 

maior risco de perda de independência e/ ou de autonomia. 

Objectivos 

• Acolher pessoas idosas, ou outras, cuja situação social, familiar, económica e /ou de 

saúde, não lhes permite permanecer no seu meio habitual de vida; 

• Assegurar a prestação dos cuidados adequados à satisfação das necessidades, tendo 

em vista a manutenção da autonomia e independência; 

• Proporcionar alojamento temporário, como forma de apoio à família; 
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• Criar condições que permitam preservar e incentivar a relação inter-familiar; 

• Encaminhar e acompanhar as pessoas idosas para soluções adequadas à sua situação. 

Destinatários 
Pessoas de 65 e mais anos ou de idade inferior em condições excepcionais, a 

considerar caso a caso. 

Fonte: Ministério do Trabalho e Segurança Social (2006). 

Ao longo do período de 1998 a 2006, as respostas sociais com maior ritmo de 

crescimento foram as destinadas às áreas da População Idosa (46.4%), o que demonstra, por 

um lado a preocupação com estas áreas em termos de política social e por outro reflecte o 

peso na despesa com o investimento e o funcionamento destas áreas de intervenção. O 

Serviço de Apoio Domiciliário apresentou a maior taxa de crescimento (75.5%), seguido pelo 

Centro de Dia (40.6%) e o Lar e Residência para idosos (28.4%). A taxa média de utilização 

(1998 - 2006) foi de 88.2%, tendo a percentagem mais elevada de ocupação incidido sempre 

no Lar e Residência para Idosos, apresentando valores superiores a 95% (Ministério do 

Trabalho e da Solidariedade Social, 2006). 

 

2.2.1  Lares de idosos 

 

O Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (2001), no âmbito do sector de 

actividade da acção social, define Lar de Idosos como “…um estabelecimento onde são 

desenvolvidas actividades de apoio social a pessoas idosas através de alojamento colectivo, 

de utilização temporária ou permanente, fornecimento de alimentação, cuidados de saúde, 

higiene e conforto, fomentando o convívio, a animação social e a ocupação do tempo livre 

dos utentes”.  

Relativamente aos tipos de lares, regulamenta que estas actividades de apoio social a 

pessoas idosas podem ser desenvolvidas nos seguintes tipos de estabelecimentos: 

 

a) Estabelecimentos oficiais geridos por organismos da Administração Pública, central, 

regional e local: Centros Regionais de Segurança Social (CRSS), onde a gestão pode 

ser exercida directamente pelo próprio Centro ou mediante Acordo de Gestão, por 

instituições particulares de solidariedade social. 

b) Estabelecimentos de Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS): São 

constituídas, sem finalidade lucrativa, por iniciativa de particulares, com o propósito 

de dar expressão organizada ao dever moral de solidariedade e de justiça entre os 
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indivíduos e para prosseguir, entre outros, o objectivo de protecção dos cidadãos na 

velhice, mediante a concessão de bens e a prestação de serviços. Estas instituições 

podem revestir-se de várias formas, nomeadamente as de associações de solidariedade 

social, irmandades da misericórdia e outras legalmente previstas. 

c) Estabelecimentos pertencentes a pessoas singulares ou colectivas que não se 

enquadrem nos dois tipos mencionados: Os restantes estabelecimentos, em que sejam 

exercidas actividades de apoio no âmbito da segurança social, estão sujeitos a um 

regime de licenciamento e de fiscalização da prestação de serviços e dos 

estabelecimentos. 

 

2.3  O Ambiente institucional 

 

Os efeitos das deslocalizações e institucionalização dos idosos têm sido 

extensivamente estudados nas últimas décadas e tema de alguma controvérsia. O primeiro 

grande estudo sobre cuidados institucionais, The Last Refuge (Townsend, 1962), tem mais de 

quarenta anos, mas continua segundo Oldman & Quilgars (1999) a influenciar as 

investigações actuais que se centram no efeito despersonalizante dos mesmos.  

A maioria dos investigadores apresentam geralmente críticas negativas sobre os 

cuidados institucionais, focando a deterioração física, psicológica e social que deles resulta, 

retratando a vida em comunidade como preferível à vida institucional.  

Existe de forma bem desenvolvida literatura sobre o significado de Lar e de como este 

difere de um lar institucional. Para Oldman & Quilgars (1999) Lar é familiar, é o locus de 

controlo, confere uma fonte de identidade, expressa individualidade e um conjunto de 

memórias. Twigg (1997) observa que os prestadores de cuidados se comportam de forma 

bastante diferente dependendo da ambiente em que estes são prestados. Argumenta que no 

domicílio, o idoso não está sob o controlo exclusivo dos prestadores de cuidados e as normas 

de privacidade, autonomia e identidade são respeitadas. Os cuidados institucionais são mais 

propensos a ser mais intrusivos, controlados e condicionados pelos próprios valores do 

cuidador.  

Em ambiente familiar, os indivíduos que recebem cuidados ou os seus familiares, têm 

maior controlo sobre quem os presta e quão bem são prestados. Além disso, os problemas 

morais e conflitos são menos comuns do que nas instituições (Uhlenberg, 1997). 
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As instituições são habitualmente retratadas como espaços impessoais, “frios”, 

monótonos, pouco estimulantes, não favorecendo a qualidade de vida dos idosos.  

Calenti (2002) refere que as instituições dificilmente podem chegar a criar ambientes 

tão ricos e estimulantes, como são os ambientes próprios da comunidade. A vida institucional 

tem o efeito de privar as pessoas de experiências comuns à maioria dos idosos. Desprovida de 

relações pessoais produtivas, desprovida de emoção que é dada pelo contacto quotidiano com 

a comunidade, a vida numa instituição não é propícia para o desenvolvimento de habilidades 

sociais necessárias para interagir com o resto da sociedade.  

Essa opinião é partilhada por Uhlenberg (1997) ao dizer que ninguém que viva numa 

instituição a poderá eventualmente confundir com um Lar familiar. Partilhar um quarto com 

um estranho, ter refeições sobre um horário fixo, não ter qualquer controlo sobre a 

organização e decoração do seu quarto e ser cuidado por diferentes pessoas, contradiz a ideia 

de um Lar. Salienta ainda que existem três grandes problemas nos lares de idosos que 

dificilmente terão resolução.  

O primeiro relaciona-se com o custo excessivo dos serviços prestados, com o facto de 

constituírem uma solução dispendiosa para cuidar de pessoas idosas frágeis.  

O segundo, com a má qualidade do atendimento e dos cuidados prestados e ainda de 

forma mais grave, com os casos de abuso físico e roubo de propriedade. Refere que os 

moradores dos lares tendem a ser altamente dependentes dos cuidados de outras pessoas, 

responsabilidade que recai sobre auxiliares que normalmente têm pouca formação e pouca 

motivação para o difícil trabalho que lhes é atribuído. Os residentes em lares recebem em 

média nove minutos por dia de cuidados profissionais de enfermagem. Estudos sobre 

actividades de vida diárias em lares descobriram que, ao se prestar os cuidados de higiene, 

toilette, transferência e alimentação dos pacientes, os auxiliares muitas vezes tratam-nos como 

objectos de trabalho. Ou seja, o trabalho é feito sem significado da interacção social e sem 

respeito pelos pacientes.  

O terceiro problema, refere ser a desumanização que eles causam. Os efeitos deletérios 

da institucionalização sobre os indivíduos têm sido repetidamente documentados e discutidos 

desde que foram elucidadas pela primeira vez em 1961 por Erving Goffman no seu clássico 

Asylums. Aqueles que são obrigados a residir em lares experienciam inevitavelmente uma 

erosão da autonomia e uma perda de privacidade. As decisões da vida diária (como organizar 



56 
II. A INSTITUCIONALIZAÇÃO 

o quarto, quando comer e tomar banho, onde ir, com quem se socializar, que tratamento 

médico receber) são todas tomadas pelos responsáveis da instituição. A perda de privacidade 

ocorre de muitas maneiras: os quartos são compartilhados com desconhecidos, as portas são 

deixadas entreabertas e quase ninguém tem acesso ao espaço do cliente. A privacidade de 

informação, de propriedade e do corpo, são sistematicamente violadas pelos funcionários.  

Referem Peace, Kellaher, & Willcocks (1997) que esta visão da vida institucional 

também é partilhada pelos próprios idosos. Comum entre os idosos, é o medo e a aversão aos 

cuidados institucionais; a perda de individualidade, o passar os dias sentados sem nada fazer, 

receber ordens de outras pessoas e a solidão, são sentimento que os assolam.  

Nos últimos anos, uma série de autores tem questionado o real valor dos resultados 

dos trabalhos acima focados e também a sua base conceitual. Baldwin, Harris, & Kelly 

(1993), numa revisão de estudos de cuidados institucionais, argumentam que grande parte dos 

investigadores ignora a vida das pessoas idosas antes da sua admissão. Pelo contrário, elas 

centram-se na dinâmica dos cuidados institucionais para demonstrar o processo de 

desumanização pós-admissão. Os lares de idosos foram rotulados como sistemas fechados, 

onde aos residentes é destituído o passado e negado o futuro. Juntamente com outros autores, 

argumentam que as instituições não podem ser culpadas pela dependência do idoso, 

provocada por desigualdades estruturais na economia em geral durante o seu ciclo de vida.  

Oldman & Quilgars (1999) referem ainda que alguns estudos (por exemplo: Hughes & 

Wilkin, 1987), concluem que embora a maioria dos idosos encarem a mudança para uma 

instituição como inevitável, estes são condescendentes e encaram de forma positiva a nova 

condição de vida. Não têm outra alternativa senão agradecer o suporte e cuidados recebidos. 

Muitos idosos referem as dificuldades por que passaram na vida antes da mudança, relatam 

momentos de solidão, de depressão e de trabalho árduo. Alguns referem que, uma vez que 

deixaram de ser um fardo para os seus familiares, poderão agora ter com eles um melhor 

relacionamento.  

Unânime, é a opinião de que o desenvolvimento de hobbies e actividades de lazer, 

promovidas pelas instituições e ligadas à actividade física ou mental, é um factor que melhora 

significativamente a qualidade de vida dos idosos. A prática de um estilo de vida activo 

previne doenças (hipertensão, diabetes, doença cardíaca, obesidade, etc.) ligadas à vida 

sedentária em que estas pessoas muitas vezes se encontram por falta de iniciativas ou de 
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oportunidades de lazer. Um ambiente que proporcione estímulos e actividade para ajudar a 

impedir ou atrasar o desenvolvimento de apatia e de imobilidade (Lobo & Pereira, 2007). 

 

2.4  Factores de risco para a institucionalização 

 

À medida que a procura de cuidados de longa duração aumenta com o envelhecimento 

da população, é de particular interesse uma melhor compreensão dos factores relacionados 

com os cuidados institucionais de longo prazo.  

Vários investigadores têm tentado definir as características das pessoas que ingressam 

em lares de idosos bem como as medidas relacionadas com a admissão das mesmas.  

Diferentes investigações longitudinais identificaram vários factores de risco para a 

institucionalização entre a comunidade de pessoas idosas. Alguns dos factores de risco mais 

frequentemente relatados são: um aumento da idade (Tomiak, Berthelot, Guimond, & 

Mustard, 2000), menor função cognitiva e demência (Bharucha, Pandav, Shen, Dodge, & 

Ganguli, 2004; Tomiak, Berthelot, Guimond, & Mustard, 2000), menor participação nas 

actividades de vida diárias (AVD’S), menor capacidade funcional física (Angel, Angel, 

Aranda, & Miles, 2004; Bharucha, Pandav, Shen, Dodge, & Ganguli, 2004), o sexo feminino 

(Jagger, Spiers, & Clarke, 1993), não ser casado ou morar sozinho (Hays, Pieper, & Purser, 

2003), ausência de cuidador formal ou informal (Boaz & Muller, 1994; Tsuji, Whalen, & 

Finucane, 1995) e um maior número de doenças e lesões (Fransen, Woodward, Norton, 

Robison, Butler, & Campbell, 2002; Tomiak, Berthelot, Guimond, & Mustard, 2000). O 

modelo teórico do processo de incapacidade (Verbrugge & Jette, 1994) sugere que as 

debilidades, através de limitações funcionais e consequentes deficiências, acrescem o risco de 

institucionalização.  

A capacidade funcional, como uma das grandes componentes da saúde do idoso, 

constitui-se actualmente como uma dimensão central na avaliação geriátrica e gerontológica. 

A incapacidade funcional é normalmente definida como a dificuldade ou impossibilidade em 

realizar algumas AVD’S, as quais segundo a organização mundial de saúde avaliam as 

funções de sobrevivência. As actividades básicas de vida diárias são as necessárias para o 

auto-cuidado, medem os primeiros graus de dependência e o comprometimento das mesmas 



58 
II. A INSTITUCIONALIZAÇÃO 

pode conduzir à institucionalização (Cantera, 2004). São e perdem-se pela seguinte ordem: 

tomar banho, vestir-se, usar o WC, mobilizar-se, alimentar-se, ser continente e alimentar-se.  

Em 2001, o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge publicou os resultados de 

um projecto que, entre outros indicadores, permitiu obter informação sobre as capacidades 

funcionais de indivíduos idosos. Os resultados indicam que 8.3% dos indivíduos declaram 

apresentar grandes incapacidades, estimando-se em 12% a percentagem de indivíduos que 

declara precisar de ajuda para actividades da vida diária. Estes resultados são importantes, 

num contexto de um grande desconhecimento sobre as capacidades funcionais nos diferentes 

grupos etários em Portugal (Branco, Nogueira, & Dias, 2001).  

Como muitas das doenças crónicas tendem a provocar declínio do estado funcional, a 

influência das mesmas na institucionalização é susceptível de ser mediada pelo aparecimento 

de incapacidade funcional. Vários estudos prospectivos têm mostrado que patologias como o 

acidente vascular cerebral (Verbrugge & Jette, 1994), acidente isquémico transitório, a 

diabetes (Valiyeva, Russell, Miller, & Safford, 2006), artrite, fractura da anca, hipertensão e 

os sintomas depressivos (Stuck, Walthert, Nikolaus, Büla, Hohmann, & Beck, 1999), estão 

associadas com declínio do estado funcional, bem como a demência (Agüero-Torres, Von 

Strauss, Viitanen, Winblad, & Fratiglioni, 2001; Jagger, Spiers, & Clarke, 1993) e a doença 

de Parkinson (Fransen, Woodward, Norton, Robison, Butler, & Campbell, 2002).  

Uma investigação recente realizada por Nihtilä, Martikainen, Koskinen, Reunanen, 

Noro, & Häkkinen (2008), foi a primeira a mostrar que a doença de Parkinson, juntamente 

com a demência, é um dos mais fortes factores de risco para a institucionalização; seguidos do 

acidente vascular cerebral, problemas de saúde mental, da fractura da anca e diabetes. 

Referem ainda que o acidente vascular cerebral, os sintomas depressivos, outros problemas de 

saúde mental, a fractura da anca e a diabetes, aumentam o risco de institucionalização em 

50% ou mais.  

Segundo Vieira (1996), a institucionalização é uma situação stressante e potenciadora 

de depressão. Nesse ambiente, o idoso vê-se isolado do seu convívio social e adopta um estilo 

de vida diferente do seu, tendo que adaptar-se a uma rotina de horários, dividir o seu ambiente 

com desconhecidos e à distância da família. Esse isolamento social leva-o à perda de 

identidade, de liberdade, de auto-estima, solidão e, muitas vezes, à recusa da própria vida, o 

que pode justificar a alta prevalência de depressão em lares (Carvalho & Fernandes, 1999).  
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Shirley, Leung, & Mak (2000) referem que a percentagem de idosos com 

sintomatologia depressiva é maior nos idosos recentemente admitidos. Trata-se de uma nova 

descoberta, a partir da análise multivariada, que a relação inversa do tempo de permanência 

no lar com depressão é independente da idade e também da incapacidade funcional. Com base 

nos resultados de estudos anteriores, Abrams e seus colaboradores (1992), citados por Shirley, 

Leung, & Mak (2000) especularam que um dos períodos de maior risco de depressão se situa 

no mês imediatamente após a admissão.  

As limitações de mobilidade, entre outras consequências, aumentam o risco de 

institucionalização das pessoas idosas (Guralnik et al, 1994; 2000). Perturbações cognitivas, 

tais como perturbação cognitiva leve e a demência, têm-se revelado como fortes factores de 

risco para a institucionalização entre as pessoas idosas (Agüero-Torres, Von Strauss, 

Viitanen, Winblad, & Fratiglioni, 2001; Angel, Angel, Aranda, & Miles, 2004). Além disso, 

muitas vezes as pessoas mais velhas tendem a ser vítimas de múltiplas deficiências e 

limitações, as quais aumentam a necessidade de cuidados institucionais.  

Townsend (1965) citado por Branch & Jette (1982) constatou que os idosos residentes 

em instituições na Inglaterra e no País de Gales, em contraste com idosos não 

institucionalizados da mesma região, eram geralmente mais velhos, solteiros ou viúvos, 

casados mas sem filhos, viviam sozinhos, carentes de serviços sociais ou recentemente 

enlutados por um parente. O isolamento social e a solidão são também indicados como 

principais motivos para a admissão em instituições.  

Citando um estudo Canadiano sobre idosos candidatos à institucionalização (s/ data), 

Branch & Jette (1982), referem que estes são propensos a: serem mais velhos, ser mulher, 

viver sós ou com um(a) filho(a), ter uma saúde precária, com incapacidade funcional, 

socialmente menos envolvidos durante o ano anterior à institucionalização e a relatar 

rendimentos mais baixos.  

Tem sido argumentado que o apoio social é crucial para continuar a vida de forma 

independente na comunidade, em oposição à institucionalização (Branch & Jette, 1982). 

Algumas pesquisas mostram que as pessoas que têm um confidente, têm maior probabilidade 

de relatar satisfação com a vida. Indivíduos que têm confidentes de qualquer tipo (não 

necessariamente cônjuges) parecem ser mais capazes de gradualmente superar perdas do 

papel social e de interacção social (viuvez, reforma, etc.) (Bowling, 1994).  
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Greenberg & Ginn (1999) citados por Branch & Jette, (1982), relataram que 

comparando com os idosos que recebiam apoio domiciliar, os idosos institucionalizados 

tinham uma maior probabilidade de ser mulheres, solteiros ou viúvos, não terem filhos, 

relatarem um maior número de patologias, possuírem uma maior incapacidade funcional, 

preferirem viver numa instituição, não terem ajuda de parentes, serem incapazes de tomar a 

medicação, menos capazes de tomar decisões e possuírem uma melhor situação financeira.  

A imobilidade física, incontinência e problemas psiquiátricos são para alguns autores 

as causas mais comuns da institucionalização (Morris, Sherwoods, & Gutkin, 1988). Outros 

descobriram que a falta de apoio social é a razão mais forte (Brock & O'Sullivan, 1985).  

Para Velkoff & Lawson (1998), o género difere muito pouco nas taxas de 

institucionalização, excepto entre os grupos etários mais antigos; maior proporção de 

mulheres mais idosas a residir em instituições do que homens mais idosos. Afirmam que a 

diferença de género na institucionalização entre os grupos etários mais velhos é influenciada 

pelo menos por dois factores. Um deles é que os homens mais velhos têm maior probabilidade 

de ser casados e, por isso, poder contar com as suas esposas para a prestação de cuidados de 

saúde. Um segundo factor é que a proporção de mulheres com mais de setenta e cinco anos é 

mais elevada do que a correspondente percentagem de homens.  

Porque a necessidade de cuidados aumenta com a idade e proporcionalmente mais 

mulheres se encontram no final do espectro etário, a proporção de mulheres 

institucionalizadas com mais de setenta e cinco anos é maior do que a proporção de homens. 

Uma razão para os baixos níveis de institucionalização é que tipicamente os familiares 

prestam cuidados aos idosos que são incapazes de cuidar de si próprios. Por isso, as futuras 

taxas de institucionalização serão influenciadas pelo número de parentes disponíveis para 

prestar cuidados (Velkoff & Lawson, 1998).  

Como vimos, são variadas as causas apontadas pelas diferentes investigações, havendo 

um risco significativo de institucionalização quando co-existem diferentes factores de risco. 

Para uma melhor compreensão, foram por nós agrupados em três diferentes grupos: factores 

de risco relacionados com a incapacidade cognitiva, incapacidade física e condições 

socioeconómicas e afectivas (veja-se quadro 3).  
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Quadro 3 

Factores de risco para a institucionalização 

Incapacidade cognitiva 

a) Desordens cognitivas; 

b) Demência; 

c) Sintomas depressivos; 

d) Problemas psiquiátricos; 

e) Incapacidade para tomar medicação; 

f) Menor capacidade para tomar decisões; 

Incapacidade física 

a) Limitações de mobilidade; 

b) Menor participação nas actividades de vida diárias (AVD’S); 

c) Menor capacidade funcional física; 

d) Maior número de doenças e lesões; 

e) Doenças crónicas; 

f) Incontinência; 

g) Incapacidade para tomar medicação; 

Condições socioeconómica e afectivas 

a) Maior idade; 

b) Sexo feminino; 

c) Ser solteiro; 

d) Morar sozinho/ Solidão; 

e) Ausência de laços familiares/ cuidador formal ou informal; 

f) Ausência de apoio social; 

g) Viuvez; 

h) Ser casado mas sem filhos; 

i) Socialmente menos envolvidos no ano anterior à institucionalização; 

j) Baixos rendimentos; 

k) Preferência para viver em instituição. 
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A Organização Mundial de Saúde define saúde como “não simplesmente a ausência 

de doença” mas como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social”, definição 

que reflecte bem a importância da saúde mental no mundo actual, onde se assiste a um 

elevado e alarmante aumento das perturbações mentais (OMS, 2002).  

As perturbações mentais e comportamentais são universais, afectam todos os países e 

sociedades, bem como indivíduos de todas as idades. Hoje, cerca de 450 milhões de pessoas 

sofrem de perturbações mentais ou comportamentais, as quais estão presentes a qualquer 

momento afectando 20% a 25% de todas as pessoas durante as suas vidas. Aproximadamente 

20% de todos os pacientes atendidos por profissionais de cuidados de saúde primários têm 

uma ou mais perturbações mentais e comportamentais, mas apenas 25% da população dos 

países industrializados recebe um diagnóstico e tratamento adequado. Segundo estimativas, as 

perturbações mentais e de comportamento respondem por 12% da carga mundial de doenças, 

ultrapassando o cancro e as doenças cardiovasculares (OMS, 2002).  

Segundo dados da OMS, 25% das pessoas com idade superior a sessenta e cinco anos 

padecem de algum tipo de perturbação psiquiátrica, sendo a depressão a mais frequente até 

aos setenta e cinco anos.  

A depressão grave é actualmente a principal causa de incapacidade em todo o mundo e 

ocupa o quarto lugar a nível mundial entre as dez principais causas de doença. Se estiverem 

correctas as projecções, caberá à depressão nos próximos vinte anos, a dúbia distinção de ser a 

segunda das principais causas de doenças no mundo. Rara é a família poupada de um 

encontro com perturbações mentais. Uma em cada quatro pessoas será afectada por uma 

perturbação mental numa dada fase da vida (OMS, 2002).  

A depressão é comum na terceira idade, afectando quase cinco milhões dos trinta e um 

milhões de americanos com mais de 65 anos. A depressão maior e menor é relatada por 

Kurlowicz (1999) em 13% dos idosos que residem na comunidade e em 43% de idosos 

institucionalizados. Contrariamente à opinião popular, a depressão não faz parte do processo 

natural do envelhecimento. É frequentemente reversível com tratamento precoce e apropriado. 

Se não for tratada, pode resultar no início de incapacidade física, cognitiva e social, no atraso 

da recuperação de estados de doença e pós-cirúrgicos, bem como no aumento da utilização de 

cuidados de saúde e do suicídio (Kurlowicz, 1999). 
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A depressão na terceira idade é reconhecida como um problema de saúde pública 

importante. É mais comum em idosos institucionalizados do que nas comunidades; naqueles 

as taxas de prevalência da depressão são três a cinco vezes maiores e na maior parte das vezes 

é sub-diagnosticada e sub-tratada. Mesmo quando a depressão é reconhecida, menos de um 

quarto dos sujeitos diagnosticados recebem o tratamento e quando são tratados com 

medicação recebem frequentemente uma dose sub-terapêutica (Brown, Lapane, & Luisi, 

2002).  

Brown, Lapane, & Luisi (2002) referem que 60% a 80% dos indivíduos mais velhos 

respondem ao tratamento com antidepressivos, no entanto, apenas 55% dos idosos 

institucionalizados recebem tratamento antidepressivo. 

O interesse pela depressão na velhice aumentou significativamente devido ao 

envelhecimento das populações, à crescente importância do aumento demográfico das pessoas 

idosas bem como à introdução no final dos anos oitenta e inicio dos anos noventa dos anti-

depressivos inibidores selectivos da serotonina com menos efeitos secundários do que os anti-

depressivos das gerações anteriores (Djernes, 2006). 

 

3.1  Breve resenha histórica 

 

Durante a Antiguidade grega, médicos tão influentes como Hipócrates, por vezes 

apelidado de “Pai da Medicina”, popularizou a crença de que a depressão (assim como todos 

as outras doenças), eram causadas por um desequilíbrio dos quatro humores, substâncias 

produzidas pelo organismo que se acreditava regularem todas as funções corporais. Os quatro 

humores principais eram a fleuma, sangue, bílis amarela e bílis negra.  

Acreditava-se que a depressão era causada por um excesso de bílis negra, associada 

com a melancolia. Um médico teria assim que administrar um remédio que supostamente iria 

corrigir esse desequilíbrio, normalmente uma mistura de ervas. Embora a base do tratamento 

estivesse errada, ainda hoje são utilizadas como um tratamento válido para a depressão (por 

exemplo, erva-de-São-João).  

Desde a Idade Média até ao século XIX, a depressão foi vista como uma aflição da 

alma, pelo que o tratamento para essa melancolia se centrava na oração e purificação da alma. 

Tal como acontecia com muitas outras doenças mentais, acreditava-se que a depressão era 
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uma maldição de bruxas e, por isso, um exorcismo ou a queima no poste de algum infeliz 

inocente era realizada num esforço para erradicar o flagelo.  

Mais tarde, durante o início do século XX, o “Pai da psiquiatria”, Sigmund Freud, 

introduziu a ideia de que os transtornos mentais eram causadas por batalhas entre o id e o ego, 

alimentadas por eventos como o trauma, desejos reprimidos ou uma educação anormal 

durante a infância. As teorias de Freud, concentravam-se sobre o cérebro como um objecto 

etéreo, que podia chegar a ser “curado” através da psicanálise.  

A mente era vista como uma caixa preta. Pensamentos que levavam à neurose, não 

poderiam ser interpretados até que a origem dos mesmos fosse descoberta através da 

psicanálise, mas ninguém sabia como essas ideias eram mecanicamente geradas. Havia apenas 

uma rudimentar compreensão da forma como as redes cerebrais comunicavam e apenas um 

neurotransmissor, a acetilcolina (que tem pouca influência sobre a depressão), tinha sido 

descoberto. Assim, durante a primeira metade do século XX, pouco poderia ser feito pelos 

pacientes muito deprimidos Os pacientes incapacitados pela depressão ou eram cuidados pelas 

suas famílias ou enviados para os manicómios.  

Em casos raros, quando a intervenção farmacológica foi tentada em pacientes 

deprimidos, como com as anfetaminas na década de 1930, os resultados foram desastrosos. 

Até a década de 1950, os cientistas fizeram progressos na compreensão do modo como os 

impulsos cerebrais eram conduzidos entre os neurónios. Menos compreendida foi a forma 

como moléculas, apelidadas de neurotransmissores, controlavam esses impulsos. A maioria 

dos fármacos foi descoberta por acaso, como os barbitúricos para a insónia ou a torazina para 

a esquizofrenia. Os primeiros antidepressivos foram descobertos em grande medida, da 

mesma forma acidental. 

 

3.2  Definição e conceito 

 

A depressão constitui-se como a perturbação afectiva mais frequente no idoso. O 

humor deprimido não faz parte do envelhecimento normal e não é um acompanhante natural e 

inevitável do declive da actividade social. A depressão diminui de forma substancial a 

qualidade de vida do idoso e pode conduzir à incapacidade pelo que o diagnóstico e 

tratamento da depressão são de vital importância para o idoso. 
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As definições mais aceites são as descritas pela Classificação Internacional de 

Doenças (CID-10): episódio depressivo, perturbação depressiva recorrente e distímia; e pelo 

Manual Diagnóstico e Estatístico das Perturbações Mentais (DSM-IV): episódio depressivo 

maior, perturbação depressiva maior episódica única e recidivante, perturbação distímica e 

perturbação não específica. Tanto no CID-10 como no DSM-IV, existe outro grupo de 

perturbações depressivas incluídas nas chamadas perturbações adaptativas que podem 

apresentar-se com sintomatologia depressiva, pura ou misturada com alterações da ansiedade, 

da conduta ou das emoções. É interessante observar que em nenhuma classificação existem 

subtipos específicos por idade.  

A chamada depressão vascular constitui um tema controverso; aparece por lesões 

vasculares cerebrais. A sua forma de apresentação pode ser diferente, com uma lentificação 

das funções motoras e uma diminuição do interesse pelas actividades, alteração da fluência 

verbal, menor capacidade executiva com alteração na capacidade de iniciação, não é 

associada a sintomas psicóticos, tem menor agregação familiar e mais anedonia, bem como 

um maior grau de alteração funcional comparada com a depressão não vascular. 

 

3.3  Sinais e sintomas 

 

Os sinais de uma perturbação psiquiátrica correspondem às indicações objectivas de 

que a doença ou desadaptação estão presentes. Os sintomas são as alterações de desempenho 

físico, cognitivo e social, manifestadas pelo indivíduo. 

Os sinais e sintomas capitais da depressão referidos pela grande maioria dos autores 

incluem: tristeza, diminuição do humor, pessimismo sobre o futuro, sentimentos de culpa e 

crítica em relação a si mesmo, agitação, lentidão de raciocínio, dificuldade de concentração e 

alterações do sono e apetite. 

Em 1967, Beck classificou os sintomas depressivos em emocionais, cognitivos, físicos 

e de vontade. Faremos de seguida uma exposição dos sinais e sintomas que, de maneira 

clássica, estão associados às perturbações depressivas que ocorrem na idade avançada (veja-se 

quadro 4). 
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Quadro 4 

Sinais e sintomas da depressão 

SINTOMAS SINAIS 

Emocionais 

Desalento ou tristeza 

Insatisfação pela vida 

Perda de interesses 

Vontade de chorar 

Irritabilidade 

Vazio 

Temores 
Sentimentos negativos 

Preocupação 

Desespero 

Sensação de falhar 

Solidão 

Inutilidade 

 

Cognitivos 

Baixa estima 

Pessimismo 

Sentimento de culpa 
Ruminação de problemas 

Pensamentos suicidas 

Delírios 

  Por sentir-se inútil 

  Por comportamento imperdoável 

  Por sentir-se um nada 

  Somáticos 

Alucinações 

  Auditiva 

..Visuais 

  Cinestésicas 

 Duvida de valores e crenças 
Dificuldade de concentração 

Memória fraca 

 

Físicos 

Perda de apetite 

Fadiga 

Sono perturbado 

  Insónia inicial/ Insónia terminal 

  Acordar com frequência 

Obstipação 

Perda da libido 
Dor 

Inquietação 

 

Volitivos 

Perda da motivação ou paralisação da vontade 

Impulsos suicidas 

Desejo de se afastar da sociedade 

Aparência 
Posição encurvada 

Rosto triste 

Falta de cooperação 

Afastamento social 

Hostilidade 

Suspeitas 

Confusão mental e falta de clareza 

Variação diurna de humor 

Aparência descuidada 

Ulcerações ocasionais na pele por se arranhar 

Choro ou lamento 
Ulcerações ocasionais na córnea por não 

pestanejar 

Perda de peso 

Enfartamento 

 

Lentificação psicomotora 

Fala lenta 

Movimentos lentos 

Diminuição dos gestos 

Andar lento e vacilante 

Mutismo (casos severos) 

Cessar da mastigação e de engolir (casos severos) 
Diminuição ou cessação do piscar (casos severos) 

 

Agitação psicomotora 

Actividade motora contínua 

Torcer as mãos 

Arranhar a pele 

Medir os passos 

Sono agitado 

Segurar os outros 

 

Comportamento bizarro ou inadequado 
Gestos suicidas 

Negativismo, tal como negar-se a comer ou beber 

e rigidez no corpo 

Ímpetos de agressividade 

Cair para trás 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Blazer (2003). 
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3.4  Diferenças de género 

 

A depressão, presente de modo provavelmente universal nas variadas populações do 

mundo e registada desde tempos remotos (Del Porto, 2004), tem sido avaliada em estudos 

epidemiológicos realizados em diferentes nações, culturas e etnias, como sendo 

aproximadamente duas vezes mais prevalente em mulheres que em homens (Angst, Gamma, 

Gastpar, Lépine, Mendlewicz, & Tylee, 2002; Bracke, 1998, Nolen-Hoeksema, 1990, 

Piccinelli & Wilkinson, 2000, Sonnenberg et al., 2000, Weissman et al., 1996, citados por 

Takkinen, Gold, Pedersen, Malmberg, Nilsson, & Rovine, 2004; Maier et al., 1999, 

Weissman et al., 1996, citados por Justo & Calil, 2006; Nolen-Hoeksema, 2001; Robbins, 

Bertakis, Helms, Callahan, Azari, & Leigh, 2001; Kessler et al., 1993, Weissman & Klerman, 

1977, 1985, Weissman et al., 1991, Zádóczky, Rihmer, Papp, Vitrai, & Füredi, 2007, citados 

por Salokangasa, Vaahterab, Pacrievc, Sohlmand, & Lehtinen, 2002; Zunzunegui, Béland, 

Llácer, & León, 1998). 

Os dados sobre as taxas de depressão, baseados em estudos epidemiológicos 

realizados através de métodos e meios de diagnostico semelhantes em diversas culturas, 

mostram convincentemente que essa preponderância foi evidente numa ampla gama de 

culturas e países, embora a prevalência da depressão tenha sido consideravelmente diferente 

nos vários países (Weissman et al., 1996, citados por Szádóczky, Rihmer, Papp, Vitrai, & 

Füredi, 2007). 

A preponderância nas mulheres, mesmo de maneira menos acentuada, também parece 

ocorrer em outras formas de manifestações depressivas, como a distimia e depressão menor 

(Angst, Gamma, Gastpar, Lépine, Mendlewicz, & Tylee, 2002). Por outro lado, existem 

ressalvas quanto à generalização dessas constatações. As diferenças determinadas pelo género 

não estão possivelmente presentes em algumas sub-populações, como por exemplo, nos afro-

americanos (Brown, Lapane, & Luisi, 1995, citados por Justo & Calil, 2006). 

Também há controvérsias entre diferentes estudos para a depressão maior quanto à 

questão de se verificarem variações nas diferenças de prevalência entre sexos masculino e 

feminino, conforme as faixas etárias consideradas: encontram-se na literatura informações que 

tais diferenças existem apenas entre a puberdade e a quinta década de vida (Noble, 2005, 

citado por Justo & Calil, 2006) e outras que, contrariamente, sustentam que a proporção de 

duas mulheres para um homem se mantém ao longo de toda a vida (Angst, Gamma, Gastpar, 
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Lépine, Mendlewicz, & Tylee, 2002). Já autores como Takkinen, Gold, Pedersen, Malmberg, 

Nilsson, & Rovine (2004) referem que a grande diferença entre homens e mulheres se 

mantém na idade adulta, com uma ligeira diminuição na velhice. É também referido que na 

idade mais tardia, o rácio chega a ser perto de 50-50 (Harvard Medical School Health, 

2003).  

Os tipos de comorbilidades também parecem ser diferentes conforme o sexo, com os 

homens a apresentar mais doenças cardíacas e diabetes mellitus e mulheres mais cefaleias e 

disfunção tiroideia (Angst, Gamma, Gastpar, Lépine, Mendlewicz, & Tylee, 2002). As 

mulheres separadas, divorciadas ou viúvas são diagnosticadas mais frequentemente como 

deprimidas do que os seus homólogos solteiros (Robbins, Bertakis, Helms, Callahan, Azari, & 

Leigh, 2001). 

A Depressão na velhice difere entre homens e mulheres, tanto no que diz respeito à 

comunicação dos sintomas bem como nos factores de risco. As mulheres relatam com mais 

frequência sintomas relacionados com o humor, enquanto que os homens relatam com mais 

frequência sintomas relacionados com a motivação (Forsell et al., 1994, Kockler & Heun, 

2002, citados por Bergdahl, Allard, Alex, Lundman, & Gustafson, 2007). Sentimentos de 

solidão e uma pobre auto-percepção de saúde, são comuns entre as mulheres que estão a 

entrar em depressão. Entre os homens, a diminuição da condição de saúde, doenças crónicas, 

a viuvez bem como outros factores sociais são conhecidos factores de risco para a depressão 

(Heikkinen & Kauppinem, 2004, citados por Bergdahl, Allard, Alex, Lundman, & Gustafson, 

2007). 

Muitas teorias têm sido propostas, no entanto, ainda nenhuma conseguiu explicar 

completamente essa diferença de género (Katsumata, Arai, Ishida, Tomimori, Denda, & 

Tamashiro, 2005; Nolen-Hoeksema, 2001; Salokangasa, Vaahterab, Pacrievc, Sohlmand, & 

Lehtinen, 2002). As razões para essas taxas de diagnóstico mais elevadas são multifactoriais e 

sujeitas a debate (Robbins, Bertakis, Helms, Callahan, Azari, & Leigh, 2001). Factores 

biológicos, psicossociais e metodológicos podem contribuir para esse fenómeno (Szádóczky, 

Rihmer, Papp, Vitrai, & Füredi, 2007). 

Factores biológicos 

Sabe-se que a esperança média de vida é maior nas mulheres que nos homens. É 

referido que as mulheres vivem mais tempo, o que aumenta o risco de experimentar as 

consequências negativas do envelhecimento que possam conduzir à depressão (Bergdahl, 
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Allard, Alex, Lundman, & Gustafson, 2007), por sua vez, os homens que chegam à mesma 

idade tendem a ter mais vitalidade (Takkinen, Gold, Pedersen, Malmberg, Nilsson, & Rovine, 

2004) podendo estar de certa forma mais protegidos. 

No âmbito biológico, entre as possíveis diferenças nas manifestações depressivas, é 

referenciado o funcionamento hormonal e as suas consequências. As hormonas gonadais 

circulantes modulam os fenómenos de neurotransmissão cerebral e participam na regulação 

dos estados de humor em diferentes situações que envolvem sintomas depressivos. 

A ciclicidade na libertação de estrogénio, com grande flutuação das suas quantidades 

circulantes, típica do funcionamento da mulher entre a menarca e a menopausa, poderá ser 

importante enquanto causa da vulnerabilidade ao stress e indirectamente à depressão 

(Andersch et al., 1986, Ballinger, 1990, Johnson et al., 1988, Richards, 1990, citados por 

Salokangasa, Vaahterab, Pacrievc, Sohlmand, & Lehtinen, 2002; Seeman, 1997, citado por 

Justo & Calil, 2006). 

A hormona libertadora de tirotropina (TSH) também tem despertado o interesse de 

investigadores. Um estudo revelou uma quantidade significativamente maior dessa hormona 

no líquido cefalorraquidiano de homens com depressão ou perturbação bipolar, em 

comparação com as mulheres acometidas pelas mesmas perturbações; a par disso, há 

sugestões de que a administração da hormona libertadora de tirotropina teria efeitos 

terapêuticos nas perturbações do humor (Frye et al., 1999). 

As características electroencefalográficas, indicadoras de alterações de funcionamento 

em certas áreas cerebrais, também têm sido apontadas como possíveis indicadores das 

diferenças nas perturbações depressivas entre homens e mulheres (Heller, 1993). 

Estudos sobre a hereditariedade, relativos à depressão maior, ainda mostram 

controvérsias quanto a diferenças devidas ao género e há pelo menos uma revisão com meta 

análise que não verificou distinções significativas entre os sexos (Sullivan, Neale, & Kendler, 

2000). 

Factores sociais 

Várias explicações são avançadas para as diferenças de género na prevalência de 

sintomas depressivos nos idosos. Em primeiro lugar, as mulheres idosas podem ter maior 

prevalência de sintomatologia depressiva porque têm uma maior prevalência dos conhecidos 

factores de risco sociais e de saúde: as mulheres idosas tendem a ter os níveis mais baixos de 
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educação e rendimentos, bem como níveis mais elevados de comorbilidade e deficiências que 

os homens de idades comparáveis (Zunzunegui, Béland, Llácer, & León, 1998). 

Em segundo lugar, os factores de risco podem ter efeitos diferenciais: as mulheres 

podem estar mais sujeitas a depressão sob tensão financeira (Zunzunegui, Béland, Llácer, & 

León, 1998), maior exposição ao stress (Aneshensel et al., 1981, Ross et al., 1983, citados por 

Salokangasa, Vaahterab, Pacrievc, Sohlmand, & Lehtinen, 2002), isolamento social, 

incapacidade física ou falta de saúde.  

Às mulheres também se lhes conhece a tendência para relatar mais sintomas que os 

homens (Wilhelm, Roy, Mitchell, Brownhill, & Parker, 2002). Comparando com as mulheres 

mais velhas, os homens mais velhos são frequentemente casados e normalmente têm um 

maior status sócio-económico. Estes factores podem aumentar o bem-estar e explicar a menor 

frequência de sintomas depressivos entre os homens (Takkinen, Gold, Pedersen, Malmberg, 

Nilsson, & Rovine, 2004). Outras questões relacionadas com as mulheres, incluem um maior 

investimento nas suas redes sociais, o qual poderá conduzir a um maior protagonismo e a um 

vasto leque de eventos depressivos (Wilhelm, Roy, Mitchell, Brownhill, & Parker, 2002). 

Em terceiro lugar, essa diferença poderia ser devido à definição cultural de papéis que 

os têm afectado ao longo das suas vidas (Zunzunegui, Béland, Llácer, & León, 1998). 

As diferenças nos papéis sócio-familiares desempenhados por homens e mulheres e as 

suas consequências psicológicas podem ser muito significativos. A mulher é cada vez mais 

solicitada a contribuir financeiramente para o sustento da família, tendo que obter emprego e 

ao mesmo tempo continuar responsável por funções domésticas que já eram suas, ocorrendo 

uma sobrecarga de trabalho e de responsabilidades. Embora a mulher também possa obter 

benefícios dessas transformações, a sua carga de stress tende a ser maior (Aube et al., 2000, 

Kandel et al., 1986, Martire et al., 2000, citados por Justo & Calil, 2006). 

Alguns estudos sugerem que as mulheres são mais sensíveis a conflitos nas relações 

sócio-familiares (Kendler et al., 2001, Maciejewski et al., 2001, citados por Justo & Calil, 

2006).  

Em quarto lugar, as diferenças de sexo na sintomatologia depressiva podem dever-se a 

factores desconhecidos que normalmente não são tidos em conta nas populações em estudo. 

Estes factores poderiam explicar as diferenças de género que permanecem depois de se ter em 

conta o efeito de todos os factores de risco reconhecidos (socioeconómicos, de saúde, apoio 

social). Zunzunegui, Béland, Llácer, & León (1998) referem que esses factores desconhecidos 
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podem consistir em valores sociais e papéis impostos às mulheres, que diminuem a sua auto-

estima e capacidade para lidar com o stress. 

Factores psicológicos 

As diferenças de género também têm sido explicadas com base na exposição a 

diferentes respostas a acontecimentos stressantes. As mulheres recordam com maior 

frequência os episódios negativos, colocam maior ênfase nos acontecimentos interpessoais 

que envolveram tais episódios e utilizam com maior frequência estratégias de coping 

centradas nas emoções, as quais podem ser menos efectivas na resolução de problemas (Rublo 

et al., 1993, citados por Salokangasa, Vaahterab, Pacrievc, Sohlmand, & Lehtinen, 2002). 

Alternativamente, os homens não são tão facilmente identificados como sendo depressivos ou 

podem utilizar mecanismos de coping que são mais eficazes. Nestes, a depressão pode ser 

diagnosticada devido a situações como o abuso de substâncias (Wilhelm, Roy, Mitchell, 

Brownhill, & Parker, 2002). 

Também foi proposto que parte das diferenças das taxas de diagnóstico de depressão 

reflectem a forma como as mulheres e os homens relatam os níveis de depressão e de estado 

de saúde, nas quais as mulheres relatam mais problemas e são mais propensas a pedir ajuda do 

que os seus homólogos masculinos. Talvez as mulheres sejam mais associadas aos distúrbios 

emocionais, pois elas expressam mais os seus sentimentos (Robbins, Bertakis, Helms, 

Callahan, Azari, & Leigh, 2001). 

Rutz, Walinder, Von Knorring, Rihmer, & Pihlgren (2007) sugeriram que a depressão 

nos homens é frequentemente mascarada por comportamentos impulsivos e/ou abusivos, bem 

como os respectivos perfis de sintomatologia depressiva não se enquadrarem necessariamente 

nos critérios da clássica sintomatologia depressiva. 

Courtenay (2000) refere ainda que a depressão pode estar sub-diagnosticada de forma 

mais abrangente entre os homens. 

Causas metodológicas 

Há autores que afirmam que a proporção 2:1 pode ser de certa forma determinada por 

artefactos da pesquisa e embora a preponderância de mulheres seja genuína para certas 

populações, não será equivalente em todos os países e culturas, podendo até não ocorrer em 

algumas populações (Piccineli & Wilkinson, 2000, citados por Justo & Calil, 2006). A 
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magnitude da diferença varia de acordo com as populações estudadas e as variáveis 

contabilizados na análise estatística (Zunzunegui, Béland, Llácer, & León, 1998). 

 

3.5  Epidemiologia e prevalência da depressão 

 

A prevalência da depressão na terceira idade tem sido amplamente investigada. 

Segundo a OMS (2002), a maioria dos estudos chegaram à conclusão de que a prevalência 

geral de perturbações mentais é aproximadamente a mesma no sexo masculino e no feminino, 

à excepção da depressão que é mais comum no sexo feminino. 

A prevalência refere-se à proporção ou número total de casos existentes numa 

determinada população e num determinado momento temporal. O conhecimento sobre a 

prevalência da depressão é de óbvia importância. Permite conhecer a probabilidade ou risco 

de um indivíduo sofrer de depressão, compreender o quanto a doença é comum numa 

população e é útil na elaboração e planificação de políticas e programas de saúde, uma vez 

que permite organizar os recursos existentes. 

Os estudos epidemiológicos encontram consistentemente grandes variações nas taxas 

de prevalência da depressão. Explicações sugeridas para essa variabilidade incluem: 

a) Diferenças culturais expressas através de diferentes contextos educativos, redes 

de apoio social, capacidades económicas e práticas religiosas (Papadopoulos 

et al., 2005); 

b) Variações no acesso e na qualidade dos serviços médicos disponíveis para as 

pessoas idosas (Papadopoulos et al., 2005); 

c) Diferenças étnicas na vulnerabilidade à depressão e diferentes níveis de 

exposição a eventos stressantes ou traumáticos pela comunidade (por exemplo, 

a repressão política, rápidas mudanças culturais, privação sócio-económica e 

de ameaça de violência (Weissman et al., 1996, citados por Simon, Goldberg, 

Korf, & Ustun, 2002); 

d) Variações metodológicos: um número limitado de participantes, o que leva a 

estimativas pouco fiáveis de prevalência; sujeitos situados maioritariamente na 

mesma cidade; falta de instrumentos de diagnóstico para avaliar a depressão; 
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não ajuste de falsos negativos, o que pode levar a subestimar a prevalência da 

depressão (Licht-Strunk et al., 2005); 

e) Problemas com a definição do termo: a definição de síndrome depressiva nos 

Estados Unidos da América e na Europa Ocidental, pode não existir, ou existir 

em formas diferentes noutras culturas. A aplicação transcultural de critérios, 

tais como da American Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical 

Manual ou do DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) pode 

conduzir a resultados errados ou enganadores (Little-madeira, 1990, Mezzich 

et al., 1999, citados por Simon, Goldberg, Korf, & Ustun, 2002); 

f) Problemas com a medição: a utilização de métodos diagnósticos idênticos 

podem identificar diferentes níveis de gravidade em diferentes grupos 

linguísticos ou culturais. Neste caso, as diferenças nas taxas de prevalência da 

depressão podem reflectir diferenças linguísticas ou culturais na tendência para 

relatar distress. A simples tradução de medidas de diagnóstico desenvolvidas 

na Europa Ocidental ou nos E.U.A. podem subestimar ou superestimar 

significantemente a prevalência em países ou culturas com uma menor ou 

maior tendência a relatar sintomas negativos (Simon, Goldberg, Korf, & Ustun, 

2002). 

Nos vários estudos por nós consultados, foi encontrada uma grande variedade de taxas 

de prevalência, as quais oscilaram entre os 2.5% e 49% na população idosa (veja-se quadro 

5). 

Diferentes autores sugerem que uma menor prevalência de depressão no idoso pode 

reflectir mecanismos de coping e de adaptação mais eficazes, diferenças importantes na 

avaliação da depressão, ou ao facto de o envelhecimento funcionar como um estado protector. 

Já outros afirmam que os altos níveis de sintomatologia depressiva são comuns entre os 

idosos nas sociedades ocidentais, aumentam com a idade e as suas consequências devem ser 

levadas a sério. 

Compilamos no quadro seguinte, as taxas de depressão encontradas nos diferentes 

estudos por nós consultados entre a população idosa residente em meio urbano e rural. 
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Quadro 5 

Prevalência de sintomatologia depressiva na população idosa 

Autor País: 

população 

Idade 

(anos) 
N 

Método de 

diagnóstico 

Prevalência 

(%) 

Lobo, Saz, Marcos, Día, & De-la-Cámara (1995) Espanha: U ≥65 1080 DSM-III-R 2.5 

Gallo, Rabins, Lyketsos, Tien, & Anthony (1997) E.U.A.: U ≥50 1612 DSM-III 16 

Newman, Sheldon, & Bland (1998) Canadá: U ≥65 1119 
GMS: DSM-

IV 
11 

Battaglia, Dubini, Mannheimer, & Pancheri (2004) Italia: U/R ≥60 5566 ( 
MINI: DSM-

IV 
30 

Saunders et al (1993) Reino Unido: U ≥65 5222 GMS-A 10 

Van Ojen, Hooijer, Jonker, Lindeboom, & Van 
Tilburg (1995) 

The 
Netherlands: U 

65–84 4051 GMS-A 12 

Kirby, Bruce, Radic, Coakley, & Lawlor (1997) Ireland: U ≥65 1232 GMS-A 10 

Prince, Harwood, Blizard, Thomas, & Mann (1997) Reino Unido: U ≥65 654 Short - CARE 17 

Blazer, Landerman, Hays, Simonsick, & Saunders 
(1998) 

E.U.A.: U/R ≥65 1564 CES-D 8.8 

Rokke & Klenow (1998) E.U.A.: R ≥60 1724 GDS-30 5 

Bassuk, Berkman, & Wypij (1998) E.U.A.: U ≥65 2812 CES-D 15 

Newman, Sheldon, & Bland (1998) Canadá: U ≥65 1119 GMS-A 11 

Zunzunegui, Béland, Llácer, & León (1998) Espanha: U ≥65 1116 CES-D 46 

West, Reed, & Gildengorin (1998) E.U.A.: U/R ≥55 1948 CES-D 7.2 

Fuhrer, Dufouil, Antonucci, Shipley, Helmer & 
Dartigues (1999) 

França: U/R ≥65 3777 CES-D 14 

Barusch, Rogers, & Abu-Bader (1999) E.U.A.: U/R MI 78 100 CES-D 36 

Swenson, Baxter, Shetterly, Scarbro, & Hamman 
(2000) 

E.U.A.: R ≥60 1151 CES-D 11 

Schoevers,Beekman Deeg, Geerlings, Jonker, & Van 
Tilburg, (2000) 

Holanda: U ≥65 1940 GMS-A 16 

Hybels, Blazer, & Pieper (2001) E.U.A.: U/R ≥65 3996 CES-D 9.1 

Minicuci, Maggi, Pavan Enzi, & Crepaldi (2002) Italia: U/R ≥65 2398 CES-D 49 

Schoevers, Beekman, Deeg, Jonker, & van Tilburg 
(2003) 

Holanda: U ≥65 4051 GMS-A 12 

Legenda: DSM-III (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Third Edition); DSM-III-R (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, Third Edition, Revised); GMS-A (Geriatric Mental State-Automated Geriatric 

Examination for Computer Assisted Taxonomy Package); DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 

Fourth Edition; MINI (Mini-International Neuropsychiatric Interview); Short-CARE (Abbreviated Comprehensive 

Assessment and Referral Evaluation); CES-D (cut-off score ≥16) (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale); 

GDS-30 (Geriatric Depression scale-30 items); U: urbano; R: rural; MI: média de idade. 
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3.6  A depressão na velhice 

 

A depressão é comum entre os idosos mas muitas vezes subdiagnosticada ou 

inadequadamente tratada. Os idosos deprimidos são normalmente tratados nas instituições de 

cuidados de saúde primários, onde a correcta identificação e gestão desta patologia é cada vez 

mais reconhecida, apesar de persistirem ainda os problemas de diagnóstico e tratamento 

deficientes (Katona et al., 1995 citado por Mann, Crawford, Prince, & Menezes, 1998).  

Vários estudos têm mostrado que, comparativamente aos adultos mais jovens, os mais 

velhos com perturbações mentais têm menor probabilidade de receber cuidados especiais de 

saúde mental e raramente de especialistas (Unutzer et al., 2002, citados por Licht-Strunk et 

al., 2005). Uma das razões é que adultos mais velhos têm maior tendência para alexitimia (a 

incapacidade dos doentes verbalizarem ou fantasiarem as experiências afectivas) e 

somatização, o que pode mascarar a doença (Tannock & Katona, 1995, Watts et al., 2002, 

citados por Licht-Strunk et al., 2005). Além disso, o reconhecimento da depressão é muitas 

vezes dificultado por comorbilidades somáticas. 

Os sintomas depressivos entre os idosos podem muitas vezes ser mascarados por 

queixas somáticas ou sintomas físicos (Ruegg et al., 1988 citado por Katsumata, Arai, Ishida, 

Tomimori, Denda, & Tamashiro, 2005) e os baixos níveis de reconhecimento da depressão 

têm sido relatados como estando associados a problemas de saúde física coexistentes e ao 

sexo masculino (MacDonald, 1986, Turrina et al., 1994, citados por Mann, Crawford, Prince, 

& Menezes, 1998). 

Segundo alguns investigadores, o prognóstico de recuperação de depressão nos idosos 

é geralmente pobre. A não recuperação dos indivíduos deprimidos é alta e varia entre 27% e 

35% (Cole et al., 1999, Denihan et al., 2000, Pulska et al., 1999, Sharma et al., 1998, citados 

por Fröjdh, Håkansson, Karlsson, & Molarius, 2003). 

Dados de investigações revelam que num período de dois a seis anos, entre dois terços 

e três quartos dos indivíduos deprimidos falecem ou permanecem ainda deprimidos (Cole et 

al., 1999, Copeland et al., 1992, Denihan et al., 2000, Sharma et al., 1998, citados por Fröjdh, 

Håkansson, Karlsson, & Molarius, 2003). A mortalidade nesse mesmo período varia entre 

21% e 48% (Cole et al., 1999, Denihan et al., 2000, Murphy et al., 1988, Pulska et al., 1999, 

Sharma et al., 1998, Shoevers et al., 2000, citados por Fröjdh, Håkansson, Karlsson, & 

Molarius, 2003).  
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Para a depressão maior, a mortalidade é estimada ser duas a três vezes maior que em 

pessoas não deprimidas (Murphy et al., 1988, Pulska et al., 1999, Sharma et al., 1998, citados 

por Fröjdh, Håkansson, Karlsson, & Molarius, 2003), enquanto que a mortalidade na 

depressão menor não é relatada como aumentada (Callahan et al., 1998, Penninx et al., 1999, 

Shoevers et al., 2000, Thomas et al., 1992, citados por Fröjdh, Håkansson, Karlsson, & 

Molarius, 2003).  

A consequência mais séria de depressão tardia, especialmente se não for tratada ou 

inadequadamente tratada, é o aumento da mortalidade por suicídio. As pessoas com mais de 

65 anos apresentam uma alta percentagem de suicídio em comparação a outros grupos etários. 

Estima-se que se situe nos 15% (Centers for Disease Control and Prevention, 2007). 

Ainda mais na velhice do que na juventude, a depressão pode conduzir ao suicídio. A 

diferença do alto risco suicida nesse grupo e nos homens em particular, é a diferença 

fundamental da depressão entre jovens e velhos, já que nestes a primeira tentativa é 

geralmente bem sucedida (Roth, 2000).  

As taxas de suicídio são quase duas vezes maiores em pessoas deprimidas do que na 

população em geral. Sessenta e três por cento das pessoas que cometem suicídio são brancos, 

homens idosos e 85% delas têm associada uma doença física ou psiquiátrica. Cerca de 75% 

dos idosos que cometem suicídio vão a uma consulta médica no mês anterior, mas os seus 

sintomas não são reconhecidos ou tratados (Birrer, 2004).  

Outras consequências negativas da depressão têm sido referidas por diferentes autores: 

a) Aumento da procura de cuidados de saúde (Beekman, Penninx, Deeg, De Beurs, 

Geerlings, & Van Tilburg, 2002; Beurs, Beekman, Van Balkom, Deeg, Dyck, & 

Tilburg, 1999; Strain, Philip, & Blandford, 2006); 

b) Aumento dos custos de cuidados de saúde (Unutzer, Patrick, Simon, Grembowski, 

Walker, & Rutter, 1997); 

c) Prolongamento do período de internamento hospitalar (Shah, Phongsathorn, 

George, Bielawska, & Katona, 1994); 

d) Menor recuperação de estados de doença aguda ou crónica (Papadopoulos et al., 

2005) como: 

 Enfarte agudo do miocárdio (Penninx et al., 2001, citados por Papadopoulos 

et al., 2005); 

 Acidente vascular cerebral (Pohjasvaara et al., 2001, citados por 

Papadopoulos et al., 2005); 
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 Fractura da bacia (Mossey et al., 1990, citados por Papadopoulos et al., 

2005; 

 Diabetes mellitus (Blazer et al., 2002, citados por Papadopoulos et al., 2005); 

 Perturbações digestivas (Brown et al., 2004, Levenstein et al., 1997, citados 

por Papadopoulos et al., 2005); 

 Cancro (Chochinov, 2001, Spiegel, 1996, citados por Papadopoulos et al., 

2005). 

e) Diminuição da capacidade física (Cronin-Stubbs et al., 2000, Jonge et al., 2004, 

citados por Papadopoulos et al., 2005; Shah, Phongsathorn, George, Bielawska, & 

Katona, 1994; Lenze et al., 2001, Wells et al., 1989, citados por Smalbrugge et al., 

2005); 

f) Aumento do risco de deficiência física, doença física, morte por doença física 

(Harvard Medical School Health, 2003) e de risco de doença psíquica (Evans, 

1994); 

g) Aumento da morbilidade, maior mortalidade (Bruce, 2001; Evans, 1994; Franch, 

2002; Penninx, Geerlings, Deeg, Van Eijkt, Van Tilburg, & Beekman, 1999; Rovner, 

1993, citado Smalbrugge, Jongenelis, Margriet, Beekman, & Eefsting, 2005; Shah, 

Phongsathorn, George, Bielawska, & Katona, 1994; Sherina, Zulkefli, & Mustaqim, 

2003); 

h) Perda de qualidade de vida (Beekman et al., 1995, Evans, 1994; Goldney et al., 

2000, citados por Strain, Philip, & Blandford, 2006; Mendlowicz & Stein, 2000; 

Sherina, Zulkefli, & Mustaqim, 2003); 

i) Necessidade de cuidados institucionais (Fröjdh, Håkansson, Karlsson, & Molarius, 

2003); 

j) Declínio cognitivo (Comijs et al., 2001, citados por Strain, Philip, & Blandford, 

2006), demência (Franch, 2002); 

k) Recorrência, cronicidade, perda de peso, aumento da carga familiar (Franch, 

2002). 

A depressão no idoso coexiste frequentemente com uma pobre função cognitiva 

(Green et al., 2003) e a maior parte dos sintomas depressivos no idoso não são tratados 

adequadamente por serem confundidos com algum tipo de demência. 

É referido que até 95% dos idosos que residem em lares têm demência (Gray & Shah, 

1994; Harrison, Savla, & Kafetz, 1990). A depressão pode coexistir com a demência entre os 

residentes de lares de idosos (Mann, Graham, & Ashby, 1984) e pacientes geriátricos 
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internados (Shah, Phongsathorn, George, Bielawska, & Katona, 1992). No entanto, existe 

uma escassez de instrumentos validados para a medir depressão em pacientes com disfunção 

cognitiva (Burke, Houston, Boust, & Roccaforte, 1989). 

O termo Pseudodemência foi utilizado pela primeira vez por Wernicke em 1906, o 

qual se refere à presença de sintomas de disfunção cognitiva num paciente deprimido que se 

podem assemelhar a uma demência. 

Para estabelecer um diagnóstico diferencial utilizam-se alguns sinais e sintomas que 

enunciamos no seguinte quadro: 

 

Quadro 6 

Diagnóstico diferencial entre depressão e demência 

Características Depressão Demência 

Inicio Abrupto Lento, insidioso 

Progressão Rápida Lenta 

Duração Breve Longa 

Antecedentes psiquiátricos Sim Não 

Queixas Incapacidades Não tem percepção das perturbações 

Respostas “Não sei” Próximas do correcto 

Estado de humor Variações diurnas, pior de manhã 
Flutuações diurnas, melhor de 

manhã 

Perdas cognitivas 
Flutuações, não se esforça 

Muito angustiado 

Estável, esforça-se mas com 

indiferença. 

Memória Hipomnésia de fixação e evocação 
Hipomnésia de fixação, 

confabulação 

Primeiro sintoma Humor deprimido Dificuldades de memória 

Associação 
Ansiedade, insónia, anorexia, ideias suicidas, falta de sociabilidade, 

hostilidade, instabilidade emocional, confusão, desorientação.  

Fonte: Montano (1999). 
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3.6.1  Factores de risco 

 

Investigações anteriores têm identificado um conjunto de factores de risco sociais, 

físicos e demográficos para a depressão em fases mais tardias da vida (Osborn et al., 2003). 

Alguns investigadores têm sugerido que, em comparação com outros grupos etários, 

os idosos são mais vulneráveis à depressão por estarem mais propensos à exposição dos 

factores de risco que a desencadeiam. No entanto, outros sugerem que eles podem ter 

estratégias de coping mais eficazes devido à experiência de vida que possuem, as quais podem 

contrariar situações adversas que possam conduzir à depressão (Martin et al., 1992, Mirowsky 

& Ross, 1992, citados por Chou & Chi, 2005). Nos mais idosos, a depressão pode mesmo 

diminuir como uma consequência da sobrevivência selectiva (Blazer & Koenig, 1996, Haynie 

et al., 2001, citados por Chou & Chi, 2005). 

Variáveis sócio-demográficas 

A) Ruralidade 

Os potenciais efeitos negativos da vida rural na depressão incluem o distanciamento 

das actividades sociais e serviços que possam limitar as possibilidades de interacção social e 

envolvimento, bem como a emigração dos jovens. O declínio económico regional pode criar 

um ambiente com menos serviços e cortesias e as decisões políticas tomadas nos grandes 

centros urbanos podem criar nas comunidades um sentimento de menor controlo (Strain, 

2006). 

Por outro lado, as características das zonas rurais podem servir para diminuir o risco 

de sintomas depressivos. As comunidades mais pequenas podem promover um maior sentido 

de vizinhança, bem como a estabilidade residencial pode favorecer a longo prazo amizades e 

um sentimento de pertença a uma comunidade. Características individuais, como o nível e a 

qualidade da educação, rendimento, o património, crenças e comportamentos também podem 

variar entre as zonas rurais e urbanas (Strain, 2006). 

Carpiniello, Carta, & Rudas (1989) relataram uma menor prevalência de sintomas 

depressivos em duas regiões rurais, em comparação com um centro urbano. No Reino Unido, 

Walters, Breeze, Wilkinson, Price, Bulpitt, & Fletcher (2004) constataram que viver numa 

zona de baixa densidade populacional foi associado a um menor risco de depressão.  
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B) Sexo 

O sexo tem sido referido por diferentes autores como factor de risco para a depressão. 

Este factor de risco será desenvolvido mais pormenorizadamente no ponto 3. 

C) Idade 

Diferentes estudos têm encontrado uma associação significativa entre os sintomas 

depressivos e o aumento da idade (Bergdahl et al., 2005; Kim, Shin, Yoon, & Stewart, 2002; 

Murrell et al., 1983, Palinkas et al., 1990, citados por Zunzunegui, Béland, Llácer, & León, 

1998; Zarit, Femia, Gatz, & Johansson, 1999). 

Outros autores referem que uma associação entre a idade e a depressão se tem 

mostrado inconsistente. Um estudo europeu concluiu que houve apenas uma modesta 

associação entre a idade e os sintomas depressivos após a idade de 65 anos (Prince et al., 

1999, citados por Osborn et al., 2003). Estudos anteriores descobriram que o efeito da idade 

sobre a depressão desaparece após outras variáveis sócio-demográficas e de saúde terem sido 

controladas (Beekman et al., 1995, Blazer et al., 1991, Schoevers et al., 2000, citados por 

Chou & Chi, 2005; Jones, Marcantonio, & Rabinowitz, 2003). 

D) Estado civil 

Estudos da depressão na terceira idade têm sugerido que o estado civil tem relação 

com o estado depressivo (Beekman et al., 1995, Palsson, & Skoog, 1997, Skoog et al., 1993, 

citados por Chou & Chi, 2005; Osborn et al., 2003). 

Numa investigação realizada por Jones e seus colaboradores (2003), os idosos 

solteiros residentes numa instituição permaneceram com significativa menor probabilidade de 

se lhes reconhecer depressão após o controlo de outras variáveis de saúde e pessoais. Tiveram 

uma menor prevalência de depressão do que outros grupos conjugais, um efeito que persistiu 

após ajuste da análise multivariada, não havendo diferença entre os casados, viúvos ou 

separados/ divorciados. 

O aparente efeito protector desse estatuto é inconsistente com alguns estudos sobre a 

depressão (Jones, Marcantonio, & Rabinowitz, 2003; Katz, Parmelee, Kleban, & Lawton, 

1991; Robbins, Bertakis, Helms, Callahan, Azari, & Leigh, 2001), onde os sintomas da 

depressão se associaram significativamente com os solteiros e ser casado foi associado a uma 

menor prevalência de depressão (Papadopoulos et al., 2005). 
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É defendido que o estado civil de solteiro, viuvez e o mau funcionamento familiar 

implicam factores psicossociais desencadeantes de sintomatologia depressiva como: a solidão, 

abandono e a redução progressiva da rede de apoio familiar. Já para outros autores o divórcio 

ou separação enquadram-se entre os maiores factores de risco (Blazer et al., 1991, Kennedy et 

al., 1989, Livingston et al., 1990, citados por Osborn et al., 2003). 

E) Institucionalização 

Residir em instituições e o tempo de institucionalização têm sido relatados por 

diferentes autores como factores de risco para a depressão em idosos (Ames, 1991; Bergdahl 

et al., 2005; Phifer & Murrel, 1986, Kennedy et al., 1990, Harlow et al., 1991, citados por 

Forsell & Winbland, 1999; Zarit, Femia, Gatz, & Johansson, 1999). Este factor de risco será 

desenvolvido mais pormenorizadamente no ponto 3.3. 

F) Escolaridade 

Variáveis sócio-demográficas como a educação e baixa escolaridade têm sido 

correlacionadas com a depressão entre a população idosa em diferentes investigações 

(Ganguli et al., 1999, citados por Bergdahl et al., 2007; Kim et al., 2002; Papadopoulos et 

al., 2005; Skoog et al., 1993, Beekman et al., 1995, Palsson & Skoog, 1997, citados por Chou 

& Chi, 2005). 

É referido que o baixo nível de escolaridade implica que o idoso se encontre menos 

preparado para as mudanças que ocorrem no seu ambiente e tenha pobres mecanismos de 

defesa perante determinadas situações, ao que se associa um pobre desenvolvimento social. 

G) Profissão 

Numa investigação realizada por Kim, Shin, Yoon, & Stewart (2002) a depressão foi 

significativamente associada com uma ocupação anterior manual. 

H) Status sócio-económico 

O baixo rendimento também tem sido relatado como factor de risco para a depressão 

(Bazargan & Hamm-Baugh, 1995, Murrell et al., 1983, Wallace & O'Hara, 1992, citados por 

Zunzunegui, Béland, Llácer, & León, 1998; Blazer et al., 1991, Kennedy et al., 1989, citados 

por Osborn et al., 2003; Chou & Chi, 2005). 

Os sintomas de depressão associam-se significativamente com idosos economicamente 

dependentes. Esse estatuto sócio-económico acarreta a diminuição de recursos financeiros, de 
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contactos sociais, a dependência, as dificuldades para aquisição de alimentos e está associado 

a sentimentos de vergonha ao se considerarem uma carga no seio familiar, situação que 

contribuiu para o aparecimento de quadros depressivos. 

Variáveis psicossociais 

A) Acontecimentos de vida 

Um número significativo de estudos tem reportado a ocorrência de acontecimentos de 

vida desgastantes como factores de risco significativamente associados com sintomas 

depressivos entre as pessoas idosas (Beekman et al., 1995, Prince et al., 1997, citados por 

Katsumata, Arai, Ishida, Tomimori, Denda, & Tamashiro, 2005; Harlow et al., 1991, 

Kennedy et al., 1990, Phifer & Murrel, 1986, citados por Forsell & Winbland, 1999). 

B) Luto 

Tem sido demonstrado por diferentes estudos que a perda de parceiro e a viuvez tem 

sido associado a um maior risco relativo de desenvolvimento de depressão (Beekman et al., 

1995; Blazer, 2003; Blazer et al., 1991, Kennedy et al., 1989, Livingston et al., 1990, citados 

por Osborn et al., 2003; Bruce, 2002). 

Prince e seus colaboradores (1997) referem que vivenciar a morte de uma criança tem-

se mostrado associado com a depressão, tanto entre os jovens como entre as mulheres idosas. 

C) Falta de confidente/ relação íntima 

A falta de um confidente foi independentemente associada com altos níveis de 

sintomas depressivos (Zunzunegui, Béland, Llácer, & León, 1998). No que diz respeito à 

qualidade das relações, a presença de um confidente ou de uma relação íntima, constituem 

factores importantes (Kennedy, Kelma, Thomas, Wisniewski, Metz, & Bijur, 1989). A 

presença de intimidade, pode modificar o efeito dos acontecimentos de vida na depressão por 

exercer um “efeito protector” (Evans & Katona, 1993). 

D) Isolamento sócio-afectivo 

Vários factores relacionados com circunstâncias psicossociais foram 

significativamente associados à depressão em homens e mulheres e considerados como 

factores de risco: 
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a) Poucas actividades sociais (Bergdahl, Allard, Alex, Lundman, & Gustafson 

2007); 

b) Sensação de falta de controlo (Zunzunegui, Béland, Llácer, & León, 1998); 

c) Perda de contactos sociais (Djernes, 2006); 

d) Isolamento e falta de apoio social (Barefoot et al., 2001, Chi Chou, 2003, 

citados por Bergdahl, Allard, Alex, Lundman, & Gustafson 2007; Beekman et 

al., 1995; Dean et al., 1990, Harlow et al., 1991, Kaplan et al., 1987, Kennedy 

et al., 1989, Oxman et al., 1992, Revicki & Mitchell, 1990, citados por 

Zunzunegui, Béland, Llácer, & León, 1998; Prince, Harwood, Blizard, 

Thomas, & Mann, 1997). 

Uma adequada rede social é geralmente considerada como um importante factor 

protector contra a depressão em idosos. Visitas a outras pessoas são o resultado de uma 

benéfica rede social e pode ser considerada, apesar das doenças e dificuldades diárias, como 

um sinal de participação e independência na vida diária. As interacções sociais têm se 

mostrado de extrema importância para a satisfação com a vida durante o envelhecimento. A 

depressão pode levar à perda de interesse e iniciativa, com o isolamento de outras pessoas 

como consequência (Blazer, 2005).  

E) Apoio sócio-familiar 

Os sintomas depressivos têm sido associados em diferentes investigações com a 

disfunção social e familiar bem como com o baixo apoio emocional por parte dos filhos 

(Zunzunegui, Béland, Llácer, & León, 1998). 

A deterioração do suporte familiar pode provocar situações de solidão e isolamento 

afectivo, sentimento de abandono e sensação de vazio, constituindo factores determinantes 

para o aparecimento de sintomas depressivos. 

F) Solidão 

Experienciar solidão pode indicar uma rede social insatisfatória (Beekman et al., 1995; 

Forsell & Winblad, 1999, citados por Bergdahl et al., 2005) e tem sido um dos factores de 

risco para a depressão mais citados pelos diferentes investigadores (Blazer, 2003; Bruce, 

2001; Green et al., 1992; Haynie et al., 2001, Stek et al., 2004, citados por Chou & Chi, 2005; 

Prince, Harwood, Blizard, Thomas, & Mann, 1997; Tiikkainen & Heikkinen, 2005, citados 

por Bergdahl et al., 2007). 



85 
III. A DEPRESSÃO 

G) Dificuldades em satisfazer as actividades de vida diárias (AVD’S) 

A dificuldade em satisfazer as actividades de vida diárias tem sido apontada como 

factor de risco para a depressão por investigações realizadas por autores como (Harlow et al., 

1991, Kennedy et al., 1990, Phifer & Murrel, 1986, citados por Forsell & Winblad, 1999). 

H) Dificuldades cognitivas 

Em diferentes investigações, as dificuldades cognitivas e baixo score na avaliação pelo 

Mini-Mental State Examination (MMSE), estão fortemente associados com a sintomatologia 

depressiva (veja-se por exemplo Bergdahl et al., 2005; Djernes, 2006; Haynie et al., 2001, 

Stek et al., 2004, citados por Chou & Chi, 2005; Papadopoulos et al., 2005). 

I) Historia prévia de depressão 

Uma história prévia de depressão é referenciada como um factor de risco para a 

depressão no idoso (veja-se por exemplo Djernes, 2006; Harlow et al., 1991, Kennedy et al., 

1990, Phifer & Murrel, 1986, citados por Forsell & Winbland, 1999). 

Variáveis de saúde 

Um número significativo de estudos tem reportado factores de risco fortemente 

associados com sintomas depressivos entre as pessoas idosas. As variáveis de saúde são 

igualmente importantes. A doença física, o número de doenças (Kennedy et al., 1989), 

doenças crónicas, incapacidades e deficiências, bem como a doença psíquica demonstraram 

todas serem factores de risco (Osborn et al., 2003). 

A depressão é frequentemente associada com o declínio da saúde física (Blazer, 2002; 

Bruce, 2002; Street, O’Connor, & Robinson, 2007). As pessoas idosas com doença física têm 

taxas mais elevadas de depressão (Katona & Livingston, 1997, Moldin et al., 1993, Murphy, 

1982, citados por Street, O’Connor, & Robinson, 2007) e estudos têm também observado a 

particular alta taxa de comorbilidade entre perturbação depressiva e doença física (Chou & 

Chi, 2005; Moldin, Scheftner, Rice, Nelson, Knesevich, & Akiskal, 1993; Zunzunegui, 

Béland, Llácer, & León, 1998). 

A pior condição de saúde física está associada com maior pontuação na escala de 

depressão (Beekman et al., 1995, 1997, Berkman et al., 1986, Murphy, 1982, Murrell et al., 

1983, citados por Street, O’Connor, & Robinson, 2007). Contrariamente, outras investigações 
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têm mostrado que sofrer de má saúde física, não significa necessariamente tornar-se 

deprimido (Street, 2003). 

Comummente, a marca da depressão nos idosos é a sua comorbilidade (Kennedy, 

Kelma, Thomas, Wisniewski, Metz, & Bijur, 1989). Estudos mostraram que o factor comum 

mais associado à depressão corresponde às doenças crónicas (Blazer et al., 1991, citados por 

Osborn et al., 2003; Sherina, Zulkefli, & Mustaqim, 2003). Segundo Sherina, Zulkefli, & 

Mustaqim (2003), a prevalência de depressão em idosos com doença crónica situa-se nos 

9.0%, muito superior em comparação com a prevalência de 5.6% entre os idosos sem 

qualquer doença crónica. Barrett, Barrett, Oxman, & Gerber (1988) referem que a prevalência 

da depressão pode aumentar de 10% para 30% em pacientes com doenças crónicas como 

diabetes, enfarte, artrite reumatóide, doença de Parkinson e insuficiência renal. 

Diferentes doenças crónicas têm sido associadas à depressão ou sintomatologia 

depressiva: 

a) Acidente vascular cerebral (Gustafson et al., 1995, Haynie et al., 2001, Stek 

et al., 2004, citados por Chou & Chi, 2005; Street, O’Connor, & Robinson, 

2007); 

b) Doença cardíaca (Carney et al., 1995, Frasure-Smith et al., 1993, Jiang et al., 

2001, Haynie et al., 2001, Stek et al., 2004, citados por Chou & Chi, 2005; 

Papadopoulos et al., 2005; Zarit, Femia, Gatz, & Johansson, 1999); 

c) Enfarte agudo do miocárdio (Sherina, Zulkefli, & Mustaqim, 2003); 

d) Hipertensão arterial (Sherina, Zulkefli, & Mustaqim, 2003); 

e) Osteoporose (Bergdahl et al., 2005; Robbins, Bertakis, Helms, Callahan, 

Azari, & Leigh, 2001); 

f) Artrite reumatóide (Sherina, Zulkefli, & Mustaqim, 2003); 

g) Diabetes (Haynie et al., 2001, Stek et al., 2004, citados por Chou & Chi, 2005; 

Sherina, Zulkefli, & Mustaqim, 2003); 

h) Cancro (Street, O’Connor, & Robinson, 2007); 

i) Parkinson (Sherina et al., 2003; Zarit, Femia, Gatz, & Johansson, 1999); 

j) Insuficiência renal (Sherina, Zulkefli, & Mustaqim, 2003). 

A qualidade de vida pode ser comprometida pela morbilidade associada com essas 

doenças crónicas que por sua vez, podem contribuir para a depressão. A depressão agrava o 

estado patológico de um indivíduo e um aumento da doença é um factor de risco para a 

depressão. Estudos têm mostrado que a doença provoca danos vasculares, os quais podem 
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induzir patologia cerebral que constitui uma vulnerabilidade para a depressão (Kennedy, 

Kelma, Thomas, Wisniewski, Metz, & Bijur, 1989). 

Diferentes estudos consideram as doenças orgânicas ou a cronificação das mesmas 

como factor desencadeante de depressão devido ao aumento da incapacidade, deficiências e 

dependência (Beekman et al., 1995; Kennedy et al., 1989, 1990, 1991, citados por 

Zunzunegui, Béland, Llácer, & León, 1998; Prince, Harwood, Blizard, Thomas, & Mann, 

1997). 

A auto-avaliação de saúde (Chou & Chi, 2005), a ingestão de medicamentos 

depressores (Zarit, Femia, Gatz, & Johansson, 1999), bem como problemas circulatórios, de 

fala, de pele (Sherina, Zulkefli, & Mustaqim, 2003) e diminuição da acuidade visual 

(Bergdahl et al., 2005) têm sido associados à sintomatologia depressiva. 

A demência também tem sido relatada como factor de risco para a depressão no idoso 

em diferentes estudos (Veja-se: Djernes, 2006; Forsell & Winblad, 1998, Li et al., 2001, 

citados por Bergdahl et al., 2005; Papadopoulos et al., 2005). 

No quadro 7, enumeramos os factores de risco relacionados com a depressão nos idosos. 

  



88 
III. A DEPRESSÃO 

Quadro 7 

Factores de risco relacionados com a depressão nos idosos 

Factores predisponentes 

1. Estructura da personalidade: 

 Dependentes; 
 Passivos-agressivos; 

 Obsessivos; 

2. Predisposições biológicas (genéticas, neurofisiológicas e neurobioquímicas); 

Factores contribuintes 

3. Socioeconómicos; 

4. Dinâmica familiar; 

5. Grau de escolaridade, actividades laborais e de recreio; 
6. Pertença a um grupo étnico específico; 

7. Formas de violência; 

8. Reforma; 

9. Comorbilidade orgânica e mental; 

Factores precipitantes 

10. Crises próprias da idade; 

11. Abandono; 

12. Sentimentos de desesperança; 
13. Isolamento; 

14. Violência; 

15. Mortes de familiares e conhecidos; 
16. Dificuldades económicas; 

17. Agudização de sintomas de doenças crónicas ou cronicidade de doenças; 

18. Incapacidades nas actividades de vida diárias; 
19. Dependência; 

20. Cuidados institucionais; 

21. História de depressão; 

Outros factores 

22. Sexo feminino; 
23. Proteína APOE-4; 

24. Hipotensão; 

25. Perturbações do sono; 
26. Viuvez; 

27. Consumo de álcool; 

28. Viver só; 
29. Escasso suporte social; 

30. Certas doenças (Veja-se quadro 8); 

31. Uso de determinada medicação (Veja-se quadro 9). 
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Quadro 8 

Doenças relacionadas com a depressão nos idosos 

Doenças relacionadas com a depressão nos idosos 

Sistema afectado Doenças 

Sistema imunitário 

Síndrome da imunodeficiência adquirida, Cancro 

(principalmente do pâncreas), Gripe, Pneumonia viral, 

Lúpus eritematoso sistémico, Sífilis, Hepatite, Artrite 

reumatóide, Artrite temporal, Esclerose múltipla, 

Anemia perniciosa, Porfíria. 

Sistema endócrino 

Hipotiroidismo, hipertiroidismo e hiperparatiroidismo, 

Diabetes, Hipoglicémia, Doença de Addison, Doença de 

Cushing, Avitaminose (carência de ácido fólico, 

cianocobalamina e tiamina). 

Sistema urinário Doença renal. 

Sistema cérebro-vascular 

Tumores cerebrais (malignos ou benignos), Acidente 

vascular cerebral, Arteriosclerose cerebral, Epilepsia do 

lobo temporal, Doença de Parkinson, Demência senil, 

Angina de peito, Enfarte agudo do miocárdio. 

Sistema nervoso-central 
Alterações electrolíticas (hipernatrémia, hipercalcémia, 

hipocalémia, hipercalémia). 

Fonte: Birrer (2004). 
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Quadro 9 

Medicação passível de provocar sintomatologia depressiva 

Medicação passível de provocar sintomatologia depressiva  

Anti-hipertensores 

Reserpina              Guanetidina             Clonidina 

Metildopa              Hidralazina 

Propanolol             Indapamida 

Anti-arritmicos Procainamida 

Psicofármacos Fenotiazidas          Benzodiazepinas 

Antiulcerosos Cimetidina 

Anti-inflamatórios/ 

Anti-infecciosos 

Ampicilina            Metronidazole         Estreptomicina 

Seromicina            Nitrofurantoína       Sulfonamidas 

Dapsone                Primaquina              Tetraciclina 

Etambutol             Isoniazida                Metoclopamida 

Griseofulvina        Ácido nalidíxico     Penicilina G Procaína 

Anti-asmáticos e 

broncodilatadores 

Teofilina 

Anti-neoplásicos 

Azatioprina           Sulfacto de bleomicina 

Cisplatina             Ciclofosfamida 

Vincristina            Cloridrato de Doxorrubicina 

Mitramicina          Vimblastina 

Anti-parkinsónicos Amantadina          Levodopa                  Bromocriptina 

Psicofármacos Flufenazina           Haloperidol 

Sedativos Barbituricos          Benzodiazepinas       Etanol 

Anti-convulsivantes 
Carbamazepina      Fenitoína                    Primidona 

Etossuximida         Fenobarbital  

Estimulantes 
Anfetaminas          Cocaína 

Cafeína                  Metilfenidato 

Hormonas 
Adrenocorticotropina   Esteróides Anabólicos 

Glucocorticóides             Contraceptivos orais 

Outras drogas 

Choline                 Lecitina de Soja 

Cimetidina            Fisioestigmina 

Disulfiram            Neo-sinefrina 

Metilsergida         Ranitidina 

Fonte: Birrer (2004). 
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3.6.2  Tratamento da depressão 

 

A depressão é tratável em 65%-75% dos pacientes idosos, no entanto, apenas 10% a 

40% dos pacientes idosos deprimidos são medicados para depressão. Uma gestão eficaz exige 

uma abordagem biopsicosocial, combinando psicoterapia e farmacoterapia (Charney, Miller, 

Licinio, & Salomon, 1988). Com a terapia pretende-se alcançar um decréscimo dos sintomas 

depressivos, uma redução do risco de recaída uma melhor qualidade de vida, um reforço da 

capacidade funcional, possíveis melhorias do estado de saúde física, uma diminuição da 

mortalidade, aumento da longevidade e redução dos custos em saúde (Charney, Miller, 

Licinio, & Salomon, 1988; National Institutes of Health Consensus Development Conference 

Statement, 1991). 

A melhoria deverá ser evidente logo duas semanas após o início da terapia, no entanto 

o efeito terapêutico completo pode exigir vários meses de tratamento. A recuperação de um 

episódio depressivo severo demora normalmente entre seis a doze meses. Estudos mostram 

que os pacientes mais idosos com depressão beneficiam mais com um tratamento agressivo e 

persistente. Assim, a terapia para pacientes mais idosos deve ser continuada por períodos mais 

longos do que a normalmente usada em pacientes mais jovens (Birrer, 2004). 

O tratamento da depressão deve abordar de forma ampla os aspectos psicológicos, 

biológicos e sociais. Entre as consequências de não se tratar adequadamente a depressão no 

idoso, incluem-se: (a) aumento da utilização de serviços médicos, (b) aumento da morbilidade 

e mortalidade (c) polimedicação, (d) institucionalização desnecessária (Newhouse, Krishnan, 

Doraiswamy, Richter, Batzar, & Clary, 2000). 

Barreiras ao adequado diagnóstico e tratamento de sintomas depressivos incluem: (a) a 

atribuição dos mesmos ao “normal” envelhecimento ou à doença física, mascarando os efeitos 

de problemas de saúde coexistentes, (b) prescrição de drogas, a auto-medicação e uso de 

álcool), (c) a pobreza e o baixo nível socioeconómico (que restringem o acesso aos cuidados 

de saúde), (d) o luto, isolamento social e a falta de apoio familiar, (e) diagnóstico incorrecto 

da depressão como demência, a hipocondria, somatização, limitações de tempo e o estigma 

associados à doença mental (Boswell & Stoudemire, 1996; Hirschfeld et al., 1997). A 

experiência clínica sugere que os médicos que olham atentamente para os sintomas da 

depressão, em vez de confiar apenas nas alterações de humor relatadas pelos paciente, têm 
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maiores taxas de sucesso no reconhecimento da doença e na implementação do tratamento 

adequado. 

Tratamento farmacológico 

No quadro 10 enunciamos os principais agentes farmacológicos utilizados no tratamento 

da depressão em pacientes idosos. 

 

Quadro 10 

Agentes farmacológicos utilizados no tratamento da depressão em pacientes idosos 

Antidepressores Tricíclicos e afins 

Imipramina (Tofranil)              Amitriptilina                           Nortriptilina (Norterol) 

Trimipramia (Surmontil)         Clomipramin (Anafranil)        Doxepina 

Protriptilina                              Desipramina                             Maprotilina                     Amoxapina 

Inibidores da Monoamino Oxidase (IMAOs) 

Fenelzina                                    Tranilcipromina 

Antidepressores Inibidores selectivos de recaptação da serotonina (ISRS) 

Sertralina                                  Fluoxetina (Prozac)                Paroxetina 

Fluvoxamina (Dumyrox)          Citalopram                             Mirtazapina 

Escitalopramm (Cipralex)         Venlafaxina                           Nefazodone 

Outros agentes 

Bupropiona                                Trazodona (Triticum) 

 

Eletroconvulsoterapia (ECT) 

A eletroconvulsoterapia é uma opção de primeira linha para pacientes com depressão e 

características psicóticas que não respondem aos fármacos antipsicóticos e fármacos 

antidepressivos, bem como para pacientes com depressão grave não psicótica que não tenham 

respondido à utilização de dois antidepressivos adequados. 

A ECT é usada com mais frequência em pacientes com idade superior a 70 anos. 

Pacientes com delírios, atraso psicomotor, insónias e uma história familiar de depressão, são 

http://www.infarmed.pt/prontuario/framenavegaarvore.php?id=57
http://www.infarmed.pt/prontuario/framenavegaarvore.php?id=59
http://www.infarmed.pt/prontuario/framenavegaarvore.php?id=57
http://www.infarmed.pt/prontuario/framenavegaarvore.php?id=61
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mais propensos a beneficiar da ECT. A ECT pode reverter a perda de memória associada à 

confusão e pseudodemência. 

Contra-indicações para a utilização de ECT incluem o enfarte de miocárdio recente, 

tumor cerebral, aneurisma cerebral e insuficiência cardíaca. A ECT é uma terapia eficaz, no 

entanto as taxas de recaída ao longo de seis a doze meses são elevadas; doentes com uma 

história de resistência aos fármacos antidepressivos têm taxas mais elevadas de recaída após 

ECT (Nierenberg & McColl, 1996). 

Terapia psicossocial 

As terapias psicológicas são recomendadas para os pacientes idosos com depressão 

devido à vulnerabilidade deste grupo aos efeitos adversos da medicação. Idosos afectados por 

acontecimentos de vida stressantes, conflitos familiares bem como por uma diminuição ou 

ausência de apoio social, provavelmente não responderão tão bem à medicação e ao 

tratamento através de outras abordagens, mas pacientes com estes problemas são susceptíveis 

à intervenção psicológica.  

Abordagens psicoterápicas incluem terapia cognitivo-comportamental, psicoterapia de 

suporte, a terapia de resolução de problemas e a terapia interpessoal. O potencial benefício da 

psicoterapia não é diminuído pelo aumento da idade. Os mais velhos têm muitas vezes um 

melhor cumprimento do tratamento, menores taxas de abandono e respostas mais positivas à 

psicoterapia comparativamente aos pacientes mais jovens (Nierenberg & McColl, 1996).  

Muitos médicos de cuidados de saúde primários subestimam significativamente a 

forma como os pacientes idosos deprimidos irão responder aos tratamentos com medicação 

antidepressiva, psicoterapia, ou electroconvulsivoterapia. O prognóstico de recuperação é 

igual em pacientes jovens e idosos, embora a remissão seja difícil de determinar em pacientes 

mais idosos.  

Reynolds e seus colaboradores (1999) referem que a maioria dos pacientes (54% a 

84%) recupera, 12% a 24% têm recaídas e de 4% a 28% permanecem doentes ou 

incapacitados. Nos pacientes com depressão psicótica, as taxas de recuperação são reduzidas a 

metade e as taxas de recaída e de incapacidade são duas vezes maiores.  

O acompanhamento e a avaliação dos efeitos secundários são importantes quando se 

prescrevem antidepressivos porque até 40% dos pacientes param de tomar a medicação no 

espaço de duas semanas e até 70% em quatro semanas (Reynolds et al., 1999). 
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3.6.3  A Depressão em contexto institucional 

 

Desde há muito tempo que a depressão vem sendo relatada como uma doença comum 

em idosos institucionalizados e com percentagens de prevalência superiores à verificada em 

idosos a residir na comunidade. A explicação para tal ocorrência é complexa e longe de ser 

consensual. 

Alguns estudos descobriram que a depressão maior é um factor de risco independente 

na institucionalização (Dorenlot, Harboun, Bige, Henrard, & Ankri, 2005; Woo, Ho, Yu, & 

Lau, 2000), noutro estudo o valor preditivo da depressão desapareceu após ajuste de 

parâmetros sociais e de saúde (Bula, Wietlisbach, Burnand, & Yersin, 2001), ou foi preditiva 

apenas para a institucionalização dos homens (Nuotio, Tammela, Luukkaala, & Jylha, 2003). 

Outros estudos encontraram indícios de que pode haver um percurso inverso: a própria 

admissão pode facilitar o desenvolvimento de sintomas depressivos (Pot, Deeg, Twisk, 

Beekman, & Zarit, 2005).  

Estudos recentes referem que ainda não sabemos se os lares de idosos propiciam o 

aparecimento de depressão, isto é, se a mudança para um novo lar está associada ao 

agravamento ou surgimento de um humor depressivo (Sheehan, D'Souza, Thein, & O'Malley, 

2007). 

A admissão numa instituição está relacionada com perdas em vários aspectos: a perda 

de autonomia e funcionalidade, mas também a perda de bens como o próprio ambiente 

familiar. Esta perda pode ser sentida em maior medida por aqueles que viveram anteriormente 

na sua própria casa do que por aqueles que vêm de uma outra instituição, como uma 

instituição residencial ou hospitalar. O impacto da admissão para o desenvolvimento de 

sintomas depressivos pode, por conseguinte, também ser diferente para os idosos com estas 

diversas origens (Achterberg, Pot, Kerkstra, & Ribbe, 2006). 

Apesar da sua capacidade em fornecer serviços globais, o ambiente dos lares de idosos 

propicia aos residentes inúmeros desafios que podem contribuir para o desenvolvimento de 

depressão. 

Os idosos que ingressam em lares de terceira idade experienciam muitas perdas: perda 

de casa, pertences, animais, perdas financeiras, perda de uma rotina familiar e de vizinhança. 

Estas perdas representam grandes mudanças de vida que podem ser desmoralizantes para 
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alguns moradores. Os residentes também podem sofrer perdas psicológicas profundas 

relacionadas com a independência, a liberdade, autonomia e privacidade. Por exemplo, 

compartilhar um quarto ou um WC pode ser uma mudança dramática no estilo de vida de um 

adulto. Embora a partilha de um quarto possa minimizar a depressão em alguns moradores, 

para outros pode contribuir para o desenvolvimento de depressão (Lawton, 2001).  

O ambiente físico do lar, com o seu mobiliário institucional e odores característicos, 

pode ser desmotivante. Altas taxas de remodelação das equipas com pouca formação e a 

variedade de características socioeconómicas e culturais pode criar um ambiente propício a 

mal entendidos e conflitos. Finalmente, a obrigatoriedade de viver numa “institucionalização 

total” (Goffman, 1961 citado por Hyer, Larpenter, Bishmann, & Wu, 2005), à mercê da 

equipa de cuidadores, de horários estabelecidos para as refeições, acordar, deitar, banho e 

actividades de lazer, podem reforçar o sentimento de dependência e desesperança. A plena 

compreensão e identificação da depressão no idoso dependem de uma avaliação cuidada da 

interacção entre factores biológicos, psicológicos e sociais.  

Nas primeiras semanas após a admissão no lar, os residentes sentem-se muitas vezes 

deslocados, vulneráveis e abandonados (Patterson, 1995). O risco de desenvolvimento de 

depressão passa efectivamente a ser considerável. A institucionalização pode, portanto, ser 

um evento desencadeante de sintomas depressivos, mas não tem havido muita investigação a 

esse respeito (Forsell & Winblad, 1999, Forsell, 2000, citados por Bergdahl, Allard, Alex, 

Lundman, & Gustafson, 2007; Lee et al., 2002, citados por Achterberg, Pot, Kerkstra, & 

Ribbe, 2006).  

A depressão é comum nas pessoas idosas, muitas vezes não diagnosticada e 

normalmente não tratada (Fröjdh, Håkansson, Karlsson, & Molarius, 2003). Muitas vezes é 

difícil definir os limites entre a depressão e outros estados mentais, tais como ansiedade, 

debilidade cognitiva, comportamentos semelhantes à depressão e doença física.  

No caso de investigações, a elevada prevalência de debilidade cognitiva em idosos 

residentes em lares dificulta a obtenção de consentimento e de respostas significativas. Porque 

os idosos deprimidos podem ser mais susceptíveis a recusar convites para colaborarem em 

investigações, os investigadores podem ignorar ou subestimar importantes correlações com a 

depressão (Thompson et al., 1994, citados por Jones, Marcantonio, & Rabinowitz, 2003). 

Cada amostra tem o seu enviesamento, o que dá uma imagem parcial. No entanto, ela pode 

ajudar a formar um quadro global mais completo (Benazzi, 1998).  
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A taxonomia da depressão continua a evoluir e até mesmo dentro dos lares de idosos a 

experiência da depressão pode variar bastante dependendo dos critérios utilizados (Blazer, 

2003). Por conseguinte, as estatísticas relativas à prevalência variam consoante as definições a 

que são aplicadas. Os estudos que se têm centrado nos sintomas depressivos encontraram 

taxas que variam de 11% a 48% (veja-se o quadro 11).  

A depressão na idade avançada é reconhecida como um importante assunto de saúde 

pública e é referida ser mais comum em lares de idosos que na comunidade (Brown, Lapane, 

& Luisi, 2002; Hyer, Larpenter, Bishmann, & Wu, 2005). É também referido que as taxas de 

prevalência de depressão em idosos residentes em lares são três a cinco vezes superiores às 

das pessoas idosas que vivem na comunidade (Brown, Lapane, & Luisi, 2002) e apesar de 

uma maior sensibilização e da disponibilidade de tratamento eficaz, a grande maioria dos 

casos de depressão passam despercebidos aos técnicos das instituições de idosos.  

Mesmo quando a depressão é reconhecida, menos de um quarto das pessoas 

diagnosticadas recebem tratamento e quando são tratados com medicação antidepressiva, 

muitas vezes recebem uma dose inferior à dose óptima (Brown, Lapane, & Luisi, 2002).  

Melhorias no reconhecimento da depressão em idosos deveriam ser uma importante 

prioridade já que estratégias para melhorar o tratamento só podem ser aplicadas depois do 

reconhecimento da mesma. 
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Quadro 11 

Prevalência de sintomatologia depressiva na população idosa institucionalizada 

Autor País: 

população 

Idade 

(anos) 
N 

Método de 

diagnóstico 

Prevalência 

(%) 

Snowdon, Burgess, Vaughan, & 

Miller (1996) 
Austrália: U MI 80 874 

GDS-30; 

DSM-III-R 
30 

Weyerer, Hafner, Mann, Ames, 
& Graham (1995) 

Alemanha (a) e 
Reino Unido (b): U 

≥65 120 BAS 
(a) 35 

(b) 48 

Rozzini, Boffelli, Franzoni, 
Frisoni, & Trarucchi (1996) 

Itália: U MI 81 56 GDS-30 48 

Mozley, Challis, Bagley, Burns, 
& Huxley (2000) 

Reino Unido: U/R ≥65 308 GDS-15 45 

Mann et al (2000) Reino Unido: U/R MI 85 309 Short-CARE 40 

Brodaty et al (2001) Austrália: U MI 82 647 BEHAVE-AD 42 

Teresi, Abrams, Holmes, 
Ramirez, & Eimicke (2001) 

E.U.A.: U/R MI 84 319 DSM-III-R 13 

Payne et al (2002) E.U.A.: U/R MI 80 201 CSDD 20 

Brown, Lapane, & Luisi (2002) E.U.A.: U/R ≥65 428 MDS 11 

Bartels et al (2003) E.U.A.: U/R MI 80 1836 MDS 32 

Watson, Garrett, Sloane, 
Gruber-Baldini, & Zimmerman 

(2003) 

E.U.A.: U/R ≥65 2078 CSDD 13 

Jones, Marcantonio, & 
Rabinowitz (2003) 

E.U.A.: U/R ≥65 3710 MDS 20 

Legenda: DSM-III-R (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Third Edition, Revised); GDS-30 

(Geriatric Depression scale-30 items); BAS (Brief Assessment Schedule); GDS-15 (Geriatric Depression scale-

15 items); Short-CARE (Abbreviated Comprehensive Assessment and Referral Evaluation); BEHAVE-AD 

(Behavioral symptoms in Alzheimer's disease); CSDD (Cornell Scale for Depression in dementia) (30); MDS 

(Minimum Data Set); U: urbano; R: rural; MI: média de idade. 
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4.1  Desenho da investigação 

A presente investigação adopta um desenho observacional-analítico longitudinal. 

Como refere Ribeiro (1999), num estudo observacional o investigador não intervém, descreve 

os acontecimentos que ocorrem e quais os efeitos nos sujeitos em estudo. Analítico porque 

procura explicar os resultados através do exame das relações estatísticas (correlações) entre 

variáveis e transversal porque os dados são recolhidos num único momento.  

Como método de investigação utilizamos um estudo epidemiológico correlacional. 

Segundo Ribeiro (1999), o método epidemiológico permite identificar a distribuição das 

doenças e dos factores que lhes estão associados. Fornecem indicadores tais como a 

prevalência. Correlacional, porque inspecciona se a ocorrência de determinada doença se 

relaciona com aspectos que se suspeita serem factores de risco para essa doença. Uma 

correlação forte entre o presumível factor de risco e a doença sugere possível associação entre 

ambos. 

 

4.1.1  Objectivos da investigação 

O problema central em torno do qual se centrou o nosso estudo foi: A influência dos 

factores de risco para o aparecimento de sintomatologia depressiva em contexto 

institucional. Com este trabalho, pretendemos dar o nosso contributo, ao verificar como se 

apresenta esta problemática no Distrito de Bragança.  

A escolha desta localização, correspondeu ao facto de ser o nosso Distrito de origem, 

ao qual temos uma óbvia ligação afectiva, pela conhecida e já abordada situação sócio-

demográfica (aumento da população idosa, acompanhado da previsível taxa de 

institucionalização), bem como pela escassez de estudos realizados nesta região sobre a 

temática em causa.  

A fundamentação teórica apresentada nos capítulos anteriores permite-nos supor que é 

elevada a taxa de prevalência de depressão nos idosos institucionalizados e que a depressão se 

relaciona com um conjunto de variáveis independentes, como tem sido já objecto de 

investigação em vários países (veja-se Quadro 5 – Prevalência de sintomatologia depressiva 

na população idosa Institucionalizada, pág. 75). Pretendemos também saber quais as variáveis 

que mais influenciam a depressão. 
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4.1.2  As variáveis 

O termo variável reporta-se às características ou atributos que podem tomar diferentes 

valores ou categorias. Na investigação correlacional, a variável está relacionada com as 

dimensões do comportamento avaliadas ou com os construtos subjacentes (Almeida & Freire, 

2003). 

Na investigação correlacional, a variável pode ser chamada de variável preditora ou 

variável critério quando se pretende analisar as correlações entre as variáveis (Almeida & 

Freire, 2003). 

Na presente investigação definimos como variável critério a depressão e como 

variáveis preditoras: nível cognitivo; sexo; idade; estado civil; escolaridade; profissão; 

situação sócio-económica; motivo do internamento; iniciativa do internamento; tempo de 

internamento; presença de um confidente ou relação íntima; adaptação à institucionalização; 

actividades de lazer; condição de saúde; solidão; funcionalidade física. 

 

4.1.3  Formulação das hipóteses 

 

As hipóteses de trabalho estabelecidas e que a pesquisa pôs em destaque são as 

seguintes:  

1. É elevada a taxa de prevalência de depressão nos idosos institucionalizados 

(Bartels et al., 2003; Brodaty et al., 2001; Mann et al., 2000; Mozley, Challis, Bagley, 

Burns, & Huxley, 2000; Rozzini, Boffelli, Franzoni, Frisoni, & Trarucchi, 1996; 

Snowdon, Burgess, Vaughan, & Miller, 1996; Weyerer, Hafner, Mann, Ames, & 

Graham, 1995). 

2. O nível de depressão é mais elevado nos idosos com menor nível cognitivo 

(Bergdahl et al., 2005; Djernes, 2006; Haynie et al., 2001, Stek et al., 2004, citados 

por Chou & Chi, 2005; Green et al., 2003; Papadopoulos et al., 2005). 

3. O nível de depressão é mais elevado em idosos do sexo feminino (Angst, Gamma, 

Gastpar, Lépine, Mendlewicz, & Tylee, 2002; Bracke, 1998, Nolen-Hoeksema, 1990, 

Piccinelli & Wilkinson, 2000, Sonnenberg et al., 2000, Weissman et al., 1996, citados 

por Takkinen, Gold, Pedersen, Malmberg, Nilsson, & Rovine, 2004; Maier et al., 

1999, Weissman et al., 1996, citados por Justo & Calil, 2006; Nolen-Hoeksema, 2001; 

Robbins, Bertakis, Helms, Callahan, Azari, & Leigh, 2001; Kessler et al., 1993, 
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Weissman & Klerman, 1977, 1985, Weissman et al., 1991, Zádóczky, Rihmer, Papp, 

Vitrai, & Füredi, 2007, citados por Salokangasa, Vaahterab, Pacrievc, Sohlmand, & 

Lehtinen, 2002; Zunzunegui, Béland, Llácer, & León, 1998). 

4. O nível de depressão é mais elevado em idosos com menor adaptação à 

institucionalização (Ames, 1991; Bergdahl et al., 2005; Goffman, 1961 citado por 

Hyer, Larpenter, Bishmann, & Wu, 2005; Lawton, 2001; Patterson, 1995; Phifer & 

Murrel, 1986, Kennedy et al., 1990, Harlow et al., 1991, citados por Forsell & 

Winbland, 1999; Zarit, Femia, Gatz, & Johansson, 1999). 

5. O nível de depressão é mais elevado em idosos com menos actividades de lazer 

(Bergdahl, Allard, Alex, Lundman, & Gustafson 2007). 

6. O nível de depressão é mais elevado em idosos com menor condição de saúde 

(Beekman et al., 1995, 1997, Berkman et al., 1986, Murphy, 1982, Murrell et al., 

1983, citados por Street, O’Connor, & Robinson, 2007; Blazer et al., 1991, citados por 

Osborn et al., 2003; Sherina, Zulkefli, & Mustaqim, 2003; Blazer, 2003; Bruce, 2002; 

Street, O’Connor, & Robinson, 2007; Chou & Chi, 2005; Moldin, Scheftner, Rice, 

Nelson, Knesevich, & Akiskal, 1993; Zunzunegui, Béland, Llácer, & León, 1998; 

Katona & Livingston, 1997; Murphy, 1982, citado por Street, O’Connor, & Robinson, 

2007; Kennedy, Kelma, Thomas, Wisniewski, Metz, & Bijur, 1989; Osborn et al., 

2003). 

7. O nível de depressão é mais elevado em idosos com maior índice de solidão 

(Blazer, 2003; Bruce, 2001; Green et al., 1992; Haynie et al., 2001, Stek et al., 2004, 

citados por Chou & Chi, 2005; Prince, Harwood, Blizard, Thomas, & Mann, 1997; 

Tiikkainen & Heikkinen, 2005, citados por Bergdahl, Allard, Alex, Lundman, & 

Gustafson, 2007). 

8. O nível de depressão é mais elevado nos idosos mais dependentes nas Actividades 

de Vida Diárias (AVD’S) (Harlow et al., 1991, Kennedy et al., 1990, Phifer & 

Murrel, 1986, citados por Forsell & Winblad, 1999). 

 

4.2  Definição da população e selecção da amostra 

 

4.2.1  População e amostra 

As pessoas ou objectos acerca das quais se pretende produzir conclusões designam-se 

por população (ou universo) (Norusis, 1991 citado por Ribeiro, 1999). Uma amostra é um 
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subgrupo da população, seleccionado para obter informações relativas às características dessa 

população (Miaoulis & Michener, 1976, citados por Ribeiro, 1999). 

A população deste estudo é constituída pelos idosos com mais de 65 anos de idade 

residentes nos lares de idosos do Distrito de Bragança. 

Segundo os valores das projecções do último Censos (2001), a população idosa no 

distrito de Bragança com mais de 65 anos era de 53627 indivíduos (INE, 2008), dos quais 

1548 utentes de Lares de idosos. Segundo dados de Janeiro de 2009 estavam registados 2077 

idosos a residir em Lares de idosos (Carta Social, 2009), existindo no Distrito de Bragança 67 

Instituições de Lares de idosos com capacidade total para 2059 idosos (veja-se quadro 13).  

É referido que não existe um número óptimo de indivíduos a incluir numa amostra e as 

opiniões diferem consoante os autores. Supõe-se que quanto maior o número de participantes, 

menor o erro de amostragem, no entanto é referido que pouco se ganha com amostras acima 

de 250 (Ribeiro, 1999). 

Em amostras probabilísticas, o erro de amostragem pode ser calculado como refere 

Smith (1975) citado por Ribeiro (1999) – veja-se quadro 12. 

Quadro 12 

Número de participantes consoante o tamanho do universo, nível de tolerância e limite de confiança, 

numa amostra estratificada simples. 

 

Tamanho da amostra necessária para uma 

precisão igual ou superior a 99%. 997 

amostras em 1000 

Tamanho da amostra necessária para uma 

precisão igual ou superior a 98%. 99 

amostras em 100 

Tamanho do 

universo 

Nº de unidades de 

amostra 

Percentagem do 

universo 

Nº de unidades de 

amostra 

Percentagem do 

universo 

200 

500 

1000 

2000 

5000 

10000 

20000 

50000 

1000000 

171 

352 

543 

745 

960 

1061 

1121 

1160 

1173 

85.5 

70.4 

54.3 

37.2 

19.2 

10.6 

5.6 

2.3 

1.2 

105 

152 

179 

197 

209 

213 

216 

217 

217 

52.5 

30.4 

17.9 

9.8 

4.2 

2.1 

1.1 

0.4 

0.2 

Fonte: Ribeiro (1999), p. 58. 
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Em amostras não probabilísticas, como é o caso nesta investigação, o número de 

participantes a incluir é ditado pelo número de variáveis a tratar. Tinsley & Tinsley (1987) 

citados por Ribeiro (1999) sugerem que uma regra a seguir é considerar 10 sujeitos, ou 5 

como mínimo requerido, por variável em análise. Segundo esses autores, quando o tamanho 

da amostra aumenta, o erro de medida tende a estabilizar e é menos importante aumentar a 

amostra de tal modo que acima de 300 sujeitos a relação entre variáveis e número de sujeitos 

é crucial. Afirmam ainda que, no âmbito da análise multivariada, uma amostra de 100 sujeitos 

é pobre, de 200 é razoável, de 300 é boa, de 500 é muito boa e de 1000 é excelente. 

Na impossibilidade de cobrir exaustivamente a população de idosos, foram inquiridos 

um total de 186 participantes correspondendo a 9% da população. 

 

Quadro 13 

Listagem de lares de idosos existentes no Distrito de Bragança. 

Concelho/ Freguesia Instituição Capacidade 
Nº utentes 

registados 

Nº utentes 

entrevistados 

ALFÂNDEGA DA FÉ     

Alfândega da Fé Santa Casa da Misericórdia de Alfândega da Fé 65 66  

Cerejais Centro Social e Paroquial dos Cerejais  30 37  

Sambade 
Lar de Idosos Centro Social e Paroquial de 

Sambade  
15 15  

Vilar Chão 
Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia de 

Alfândega da Fé e Vilar Chão 
10 7  

Vilarelhos Lar de Idosos de Vilarelhos 15 14  

BRAGANÇA     

Baçal Centro Social e Paroquial de Baçal  15 15 8 

Bragança (Sé) 

Lar de Idosos Imaculada Conceição 72 70 10 

Lar de Idosos Santa Isabel 63 63  

Lar Dependentes Stª Teresa D’Àvila 50 48  

Centro Social de Santa Catarina 12 14  

Coelhoso Centro Social e Paroquial de Santo António 35 35  

Izeda Centro Social e Paroquial de Izeda 24 24 6 

Nogueira Casa de Repouso Srª da Cabeça 8 8  

Outeiro 
Lar de Idosos Centro Social e Paroquial Stº 

Cristo 
55 63  

Quintanilha Centro Social e Paroquial São Tomé 18 20  

Samil Lar de Idosos Fundação Betânia  60 62 20 

Santa Comba de Rossas 
Centro Social e Paroquial Santa Comba de 

Rossas 
18 18  

São Pedro de 

Sarracenos 

Centro Social São Pedro de Sarracenos  
24 24 10 

Sortes Lar Santo Antão  18 18 9 

CARRAZEDA DE 

ANSIÃES 

 
   

Carrazeda de Ansiães 
Santa Casa da Misericórdia de Carrazeda de 

Ansiães 
50 51  
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Castanheiro Centro Social e Paroquial de Fontelonga 21 22  

Mogo de Malta Centro Social e Paroquial de Mogos  17 25 7 

Vilarinho da 

Castanheira 

Centro Social e Paroquial de Vilarinho da 

Castanheira 
15 15  

FREIXO DE 

ESPADA À CINTA 

 
   

Freixo de Espada à 

Cinta 

Lar de Idosos Santa Casa da Misericórdia de 

Freixo de Espada à Cinta  
56 56 10 

Estalagem de Idosos Santa Casa da Misericórdia 

de Freixo de Espada à Cinta 
18 18  

Equipamento Social Santa Casa da Misericórdia 

de Freixo de Espada à Cinta 
25 21  

Ligares Centro Social Monsenhor Júlio Martins 34 37  

MACEDO DE 

CAVALEIROS 

 
   

Grijó Centro Social e Paroquial de Grijó 8 10  

Macedo de Cavaleiros 
Santa Casa da Misericórdia de Macedo de 

Cavaleiros 
83 83  

Vale de Prados Lar da Santa Marinha 16 16  

MIRANDA DO 

DOURO 

 
   

Miranda do Douro 
Santa Casa da Misericórdia de Miranda do 

Douro. 
88 87 12 

Palaçoulo Centro Social e Mini Lar de Palaçoulo 25 25  

Picote Centro Social e Paroquial São João Baptista 22 22  

São Martinho de 

Angueira 

Centro Social e Paroquial São Martinho de 

Angueira 
27 28  

Sendim Lar da Imaculada Conceição 25 25  

MIRANDELA     

Frechas Centro Social e Paroquial de São Miguel 11 9  

Mirandela 

Lar de Idosos Nossa Senhora da Paz 93 98  

Residência Santa Ana 25 31  

Hospitel – O Bom Samaritano 46 68 10 

Romeu Centro Social e Paroquial Romeu 20 28  

Torre de Dona Chama 
Centro Social e Paroquial de Torre de Dona 
Chama 

25 27  

MOGADOURO     

Bruçó Lar de Idosos de Bruçó 15 11  

Mogadouro Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro 80 80  

Urrós 
Associação Cultural de Solidariedade Social de 
Urrós 

8 11  

TORRE DE 

MONCORVO 
    

Carviçais Centro Social e Paroquial de Carviçais 20 20  

Felgueiras Centro Social e Paroquial de Felgueiras 25 25 6 

Larinho Centro Social e Paroquial do Larinho 15 14  

Mós Associação Bem Fazer de Mós 15 15  

Peredo dos Castelhanos 
Associação Sócio-Cultural de Peredo dos 
Castelhanos 

16 18 10 

Torre de Moncorvo Fundação Francisco António Meireles 52 53  

VILA FLOR     

Freixiel Lar Santa Maria Madalena 25 24  

Santa Comba de 
Vilariça 

Lar São Pedro 18 20  

Seixo de Manhoses Lar Santa Bárbara 18 18  

Vila Flor Lar Nossa Senhora da Lapa 60 60 20 

VIMIOSO     

Algoso Santa Casa da Misericórdia de Algoso 15 15  

Argozelo 
Centro Social e Paroquial Nossa Senhora das 
Dores 

18 18  

Avelanoso Lar de Idosos de Avelanoso 18 18  
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Carção 
Centro Social e Paroquial Nossa Senhora das 

Graças 
15 16  

Pinelo Centro Social e Paroquial Santa Eulália  20 20 14 
Santulhão Santa Casa da Misericórdia de Santulhão 15 17 11 

Vimioso Santa Casa da Misericórdia de Vimioso 66 66  

VINHAIS     

Agrochão 
Centro Social e Paroquial São Mamede de 
Agrochão 

16 19  

Ervedosa Centro Social e Paroquial de Ervedosa 20 20  

Vila Boa de Ousilhão Centro Social e Paroquial de Vila Boa 14 14  

Vinhais Santa Casa da Misericórdia de Vinhais 68 62 14 

Equipamentos: 67  Capacidade Total: 2059 Total de utentes: 2077 

Fonte: Carta social (2009). 

Nota: O texto com realce de cor cinzenta refere-se aos lares de idosos sobre os quais recaiu a 

amostragem. 

 

Figura 3 

Localização dos lares de idosos sobre os quais recaiu a amostragem. 
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Legenda: 

1 Lar de Idosos Imaculada Conceição 8 Santa Casa da Misericórdia de Miranda do Douro 

2 Centro Social e Paroquial de Izeda  9 Hospitel – O Bom Samaritano 

3 Lar de Idosos Fundação Betânia  10 Centro Social e Paroquial de Felgueiras 

4 Centro Social São Pedro de Sarracenos  11 Associação Sócio-Cultural de Peredo dos 

Castelhanos 

5 Lar Santo Antão  12 Lar Nossa Senhora da Lapa 

6 Centro Social e Paroquial de Mogos 13 Santa Casa da Misericórdia de Santulhão 

7 Lar de Idosos Santa Casa da Misericórdia de Freixo 

de Espada à Cinta 

14 Santa Casa da Misericórdia de Vinhais 

 

4.2.2  Selecção da amostra 

Depois de obtida uma listagem de todos os lares de idosos do Distrito de Bragança, 

procedeu-se ao contacto de todas as instituições via carta registada, de forma a apresentar a 

investigação em causa e solicitar autorização para administração dos instrumentos de recolha 

de dados aos idosos residentes.  

Nas instituições das quais obtemos autorização, a selecção da amostra foi realizada de 

forma sequencial, também denominada de conveniência.  

Definimos como critérios de exclusão: idade inferior a 65, estadia no lar à menos de 

dois meses, sujeitos incapazes de acompanhar toda a entrevista e idosos com demência 

(recorremos ao Índice de Barthel para afastar tal hipótese). 

A recolha de dados foi realizada no período de 16 de Janeiro de 2008 a 23 de Maio de 

2008. Contamos com o auxílio de cinco alunas do curso de Gerontologia Social da Escola 

Superior de Saúde de Bragança, que se disponibilizaram para a recolha dos mesmos durante o 

estágio de quarto ano, as quais foram responsáveis pela recolha de 46 da totalidade de 186 

questionários. 

 

4.2.3  Caracterização da amostra 

Foram entrevistados 190 sujeitos, dos quais quatro foram excluídos por demência. Dos 

186 sujeitos, 61.3% eram do sexo feminino e 38.7% do sexo masculino.  

Relativamente à idade, a média da amostra situou-se nos 81.13 anos, com um desvio 

padrão de 7.37 (80.2 nos homens e 81.7 nas mulheres), onde 50% dos homens se situou na 
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faixa etária dos 74-86 anos e 50% das mulheres na faixa etária dos 79-86 anos (veja-se 

quadros 14a e 14b). 

 

Quadro 14a 

Idade: medidas de tendência central 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 14b 

Idade: Percentis 

 Percentis Homens Mulheres 

75% Terceiro Quartil 86.50 86.00 

50% Mediana 80.50 82.00 
25% Primeiro Quartil 74.00 79.00 

 

Quanto ao estado civil, é significativa a percentagem de viuvez (67.7%), sendo mais 

elevada entre as mulheres (71.9%) que entre os homens (61.1%) – veja-se quadro 15. 

 

Quadro 15 

Estado civil segundo o sexo: frequências e percentagens 

Estado civil 
Amostra Homens Mulheres 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Solteiro(a) 30 16.1 13 18.1 17 14.9 
Casado(a) 21 11.3 8 11.1 13 11.4 

Divorciado(a) 9 4.8 7 9.7 2 1.8 

Viúvo(a) 126 67.7 44 61.1 82 71.9 
Total 186 100 72 100 114 100 

 

Em relação ao número de filhos, a ausência de filhos foi curiosamente a predominante 

com uma percentagem de 19.9% (veja-se quadro 16). 

 

 

 Amostra Homens Mulheres 

Média 81.13 80.22 81.70 

Mediana 81.50 80.55 82.00 

Moda 80 90 80 

Desvio padrão 7.375 8.626 6.437 

Mínimo 65 65 65 

Máximo 102 102 98 

N 186 72 114 
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Quadro 16 

Número de filhos: frequências e percentagens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente ao nível de escolaridade, constatamos que predomina o analfabetismo 

com 39.2 %, seguindo-se a instrução primária com 33.9% e o saber ler e escrever com 21%. O 

possuir um curso superior, curso médio e ter frequentado o ensino secundário obtiveram as 

menores percentagens com 3.9%, 1.6% e 0.5% respectivamente (veja-se figura 4). 

 

Figura 4 

Nível de escolaridade: frequências e percentagens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número 
de filhos 

Frequência Percentagem 

0 37 19.9 

1 15 8.1 
2 31 16.7 

3 30 16.1 

4 25 13.4 

5 10 5.4 
6 11 5.9 

7 12 6.5 

8 1 0.5 
9 7 3.8 

10 4 2.2 

11 2 1.1 

12 1 0.5 
Total 186 100 
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 Verificamos que o nível de escolaridade é maior nos homens, nos quais se obteve 

maior percentagem de instrução primária, curso médio e superior e menor de analfabetismo 

relativamente às mulheres (veja-se figura 5). 

 

Figura 5 

Escolaridade segundo o sexo: frequências e percentagens 

 

 

As profissões mais frequentes foram as de agricultor(a) com 53.8% e doméstica com 

16.7% (veja-se quadro 17).  

Algumas respostas foram reclassificadas segundo a Classificação Nacional de 

Profissões, versão de 1994: 

 Professora Primária para Professora do Ensino Básico Primário; 

 Trolha para Trabalhador da Construção Civil; 

 GNR para Agente da Guarda Nacional Republicana; 

 Padre para Membro de Ordem Religiosa; 

 Criada para Empregada Doméstica; 

 Camionista para Condutor de Veículos Pesados de Mercadorias; 

 Taxista para Motorista de Automóveis Ligeiros de Passageiros; 

 Comerciante para Trabalhador não Qualificado dos Serviços e Comércio; 

 Ama para Vigilante de crianças; 

 Polícia para Agente de Polícia de Segurança Publica. 
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Quadro 17 

Profissão segundo o sexo: frequências e percentagens 

Profissão 
Amostra Homens Mulheres 

N % % % 

Agricultor(a) 100 53.8 54 54 

Sapateiro 2 1.1 3 0 

Pedreiro 3 1.6 4 0 

Lavadeira 3 1.6 0 3 

Costureira 7 3.8 0 6 

Professora do Ensino Básico Primário 3 1.6 0 3 

Dactilógrafa 1 0.5 0 1 
Trabalhador da Construção Civil 3 1.6 4 0 

Agente da Guarda Nacional Republicana 3 1.6 4 0 

Carpinteiro 2 1.1 3 0 

Membro de Ordem Religiosa 3 1.6 4 0 

Coveiro 1 0.5 1 0 

Enfermeiro 2 1.1 1 1 

Empregada Doméstica 31 16.7 0 27 

Condutor de Veículos Pesados de Mercadorias 3 1.6 4 0 

Padeiro 4 2.2 1 3 

Mineiro 1 0.5 1 0 

Motorista de Automóveis Ligeiros de Passageiros 1 0.5 1 0 
Trabalhador não Qualificado dos Serviços e Comércio  3 1.6 3 1 

Moleiro 2 1.1 3 0 

Vigilante de crianças 1 0.5 0 1 

Pastor 2 1.1 1 1 

Guarda-Fiscal 1 0.5 1 0 

Operário Fabril 2 1.1 1 1 

Caixa de Estabelecimento Bancário 1 0.5 1 0 

Agente de Polícia de Segurança Publica 1 0.5 1 0 

Total 186 100 100 100 

 

Em relação ao estatuto socioeconómico, a maioria dos sujeitos (56.3%) referiu ter uma 

baixa situação económica (veja-se quadro 18). 

 

Quadro 18 

Situação económica: frequências e percentagens 

Situação económica 
Amostra Homens Mulheres 

Frequência % % % 

Baixa 105 56.5 48.6 61.4 

Média 78 41.9 51.4 36 
Alta 3 1.6 0 2.63 

Total 186 100 100 100 

 

Quanto ao motivo de internamento, a dificuldade em se auto-cuidarem, foi a principal 

causa entre os sujeitos (veja-se quadro 19). 
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Quadro 19 

Motivo do internamento segundo o sexo: frequências e percentagens 

Motivo do internamento 
Amostra Homens Mulheres 

Frequência % % % 

Dificuldade em auto-cuidar-se 82 44.1 35 50 

Falta de recursos económicos 4 2.2 4 1 

Preferência em viver no lar, 
embora tenha família 

36 19.4 25 16 

Falta de apoio familiar 61 32.8 33 32 

Não tem família 3 1.6 3 1 
Total 186 100 100 100 

 

A maioria dos sujeitos referiu ter tomado a iniciativa para a institucionalização (veja-

se quadro 20). 

 

Quadro 20 

Iniciativa do internamento segundo o sexo: frequências e percentagens 

Iniciativa do internamento 
Amostra Homens Mulheres 

Frequência % % % 

Por iniciativa própria 106 57 60 55 
Trazido(a) por familiares 77 41.4 39 43 

Trazido(a) por amigos 1 0.5 0 1 

Trazido(a) por técnicos de 
acção social 

2 1.1 1 1 

Total 186 100 100 100 

 

A média de internamento da amostra foi de 3.9 anos (veja-se quadros 21a e 21b). 

 

Quadro 21a 

Tempo de internamento: frequências e percentagens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo de 

internamento (anos) 
Frequência Percentagem 

1 51 27.4 
2 32 17.2 

3 20 12.9 

4 20 10.8 
5 16 8.6 

6 10 5.4 

7 5 2.7 
8 12 6.5 

9 4 2.2 

10 5 2.7 

11 2 1.1 
14 3 1.6 

20 1 0.5 

22 1 0.5 
Total 186 100 
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Quadro 21b 

Tempo de internamento: medidas de tendência central 

 

 

 

 

 

 

4.3  Limites do estudo e aspectos éticos 

Os aspectos éticos relativos ao desenvolvimento metodológico do estudo foram 

considerados, quer através dos pedidos de autorização enviados às instituições citadas e 

consentimento informado por parte dos indivíduos entrevistados, quer através de garantias de 

confidencialidade das informações recolhidas. 

 

4.4  Instrumentos de recolha de dados 

Utilizamos como técnica de recolha de dados a entrevista estruturada. Dado a presença 

de analfabetismo e de algum grau de incapacidade motora e visual que atinge muitos idosos, o 

preenchimento dos questionários foi realizado pelo testador, o qual registou directamente as 

respostas dos entrevistados. Cada entrevista demorou em média 30 minutos. 

 

4.4.1  O Questionário 

Construímos e utilizamos um questionário de auto-avaliação, constituído por 

perguntas abertas a fechadas – veja-se anexo A. As questões tiveram como objectivo 

caracterizar os indivíduos na sua dimensão pessoal, social e profissional e situação económica 

(sexo, idade, estado civil, número de filhos, escolaridade, profissão exercida, auto-avaliação 

do sentimento de solidão, da situação económica, motivo, iniciativa e tempo de 

internamento). 

Para avaliar a relação entre a depressão e a condição de saúde, os sujeitos foram 

inquiridos sobre a presença de doenças crónicas: diabetes, obesidade, cancro, doença 

cardiovascular, doença respiratória, doenças reumáticas. 

Tempo de internamento (anos) 

Média 3.92 

Mediana 3.0 

Moda 1.0 
Desvio padrão 3.418 

Mínimo 1 

Máximo 22 
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De forma a estimar a adaptação à situação institucional e de participação em 

actividades de lazer, construíram-se dois índices para avaliar essas respectivas dimensões 

(baseados em estudos de investigação anteriores), os quais passamos a enunciar. Dado o baixo 

número de itens de cada índice, considerou-se como indicador de boa consistência interna um 

Alpha de Cronbach
1
 superior a 0.65. A pontuação atribuída a cada resposta encontra-se 

assinalada entre parênteses.  

Índice de Adaptação 

Constituído por nove questões de auto-avaliação, tipo Likert, pretende avaliar a 

adaptação do sujeito à condição institucional: presença de um confidente ou relação íntima, 

relações com os funcionários e outros residentes, apoio familiar, privacidade e alimentação. 

Uma pontuação máxima de 46 pontos corresponde a maior adaptação e uma pontuação 

mínima de nove pontos a menor adaptação. A análise de consistência interna para estas 

variáveis conduziu a um Alpha de Cronbach de 0.651.  

1 - Presença de um confidente ou relação intima: 

Sim ❏(2) Não ❏(1) 

2 - Considera que no lar se preocupam verdadeiramente consigo? 

Muito ❏(5) Bastante ❏(4) Nem muito nem pouco ❏(3) Pouco ❏(2) Muito pouco ❏(1) 

3 - Como considera as suas relações com os outros residentes? 

Muito boas ❏(5) Boas ❏(4) Nem boas nem más ❏(3) Más ❏(2) Muito más ❏(1) 

4 - Como considera as suas relações com o pessoal do lar? 

Muito boas ❏(5) Boas ❏(4) Nem boas nem más ❏(3) Más ❏(2) Muito más ❏(1) 

5 - Considera que a sua família se preocupa verdadeiramente consigo? 

Muito ❏(5) Bastante ❏(4) Nem muito nem pouco ❏(3) Pouco ❏(2) Muito pouco ❏(1) 

6 - Como avalia a sua privacidade? 

Muito boa ❏(5) Boa ❏(4) Nem boa nem má ❏(3) Má ❏(2) Muito má ❏(1) 

7 - Como avalia a sua alimentação? 

Muito boa ❏(5) Boa ❏(4) Nem boa nem má ❏(3) Má ❏(2) Muito má ❏(1) 

 

 

______________________ 

1
 A consistência interna dos factores define-se como a proporção da variabilidade nas respostas que resulta de 

diferenças de inquiridos. Isto é, as respostas diferem não porque o inquérito esteja confuso e leve a diferentes 

interpretações, mas porque os inquiridos têm diversas opiniões. O Alpha de Cronbach é uma das medidas mais 

usadas para verificação da consistência interna de um grupo de variáveis, podendo definir-se como a correlação 

que se espera obter entre a escala usada e outras escalas hipotéticas do mesmo universo, com igual número de 

itens que meçam a mesma característica. 
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8 - Com que frequência a sua família costuma visitá-lo(a)? 

Diariamente ❏(8) Semanalmente ❏(7) Quinzenalmente ❏(6) Mensalmente ❏(5) Trimestralmente ❏(4) 

Semestralmente ❏(3) Anualmente ❏(2) Nunca ❏(1) 

9 - Com que frequência sai habitualmente do lar? 

Semanalmente ❏(6) Mensalmente ❏(5) Trimestralmente ❏(4) Semestralmente ❏(3) Anualmente ❏(2) 

Nunca sai ❏(1) 

 

Índice de actividade e lazer 

Constituído por sete questões de auto-avaliação, tipo Likert, pretende avaliar a 

importância atribuída à ocupação de tempos livres: Ler, ver televisão, ouvir música, passear, 

fazer tricô, jogar às cartas, conversar com os amigos. 

Muita ❏(5) Bastante ❏(4) Nem muita nem pouca ❏(3) Pouca ❏(2) Muito pouca ❏(1) 

Uma pontuação máxima de 35 pontos corresponde a maior importância e uma 

pontuação mínima de sete pontos a menor importância. A análise de consistência interna para 

estas variáveis conduziu a um Alpha de Cronbach de 0.653. 

 

4.4.2  As escalas 

Utilizaram-se as seguintes escalas:  

 Mini Mental State Examination (Escala de avaliação do estado mental); 

 Escala de Depressão Geriátrica; 

 Índice de Barthel. 

 

Mini Mental State Examination (MMSE) 

O instrumento 

O MMSE foi criado em 1975 por Folstein, Folstein, & McHugh e tem sido a escala 

mais utilizada para avaliação do estado mental. É uma ferramenta utilizada de forma 

sistemática e minuciosa na triagem da deterioração mental ao nível das funções cognitivas. 

Este exame consiste numa série de questões e de tarefas que se agrupam em onze categorias: 

orientação temporal, orientação espacial, fixação, atenção e cálculo, memória, nomeação, 

repetição, compreensão, leitura, escrita e desenho. A pontuação máxima é de 30 pontos. Uma 

pontuação igual ou inferior a 18 corresponde a grave comprometimento cognitivo, de 19 a 23 
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moderado comprometimento cognitivo e 24 ou superior, estado cognitivo normal. O MMSE 

demora apenas cinco/ dez minutos a ser administrado e é prático para ser usado de forma 

repetida e rotineira. 

População alvo 

O MMSE é eficaz como uma ferramenta de rastreio cognitivo em idosos a residir na 

comunidade, idosos hospitalizados e institucionalizados. 

Validade e fidelidade 

Desde a sua criação em 1975, o MMSE foi validado e largamente utilizado tanto na 

prática clínica como em investigação. 

Pontos fortes e limitações 

O MMSE é eficaz como instrumento de triagem para identificar pacientes com défice 

cognitivo. Pode ser usado para triagem num determinado momento, para seguir o curso das 

alterações cognitivas num indivíduo ao longo do tempo ou de um documento individual da 

resposta ao tratamento. Além disso, quando utilizado repetidamente o instrumento é capaz de 

medir as variações de estado cognitivo que podem beneficiar de intervenção. No entanto, a 

ferramenta não é capaz de diagnosticar os processos de mudanças na função cognitiva e não 

deve substituir uma completa avaliação clínica do estado mental. Além disso, o instrumento 

baseia-se fortemente em respostas verbais, na escrita e leitura. Portanto, os indivíduos que são 

deficientes visuais e auditivos, com baixa alfabetização ou com outros distúrbios da 

comunicação podem ter uma baixa pontuação mesmo quando cognitivamente intactos.  

Ferramenta útil e simples para fazer a triagem da função cognitiva, sempre que os 

participantes tenham um certo nível educacional e não sejam muito idosos; caso contrário 

dará um alto número de falsos positivos. Para minimizar esta importante limitação, foi 

validada tendo em conta esse aspecto, recomendando-se que para as pessoas analfabetas o 

ponto de corte se situe nos 15 pontos, para os indivíduos com 1 a 11 anos de escolaridade nos 

25 pontos e para as pessoas com escolaridade superior a 11 anos nos 27 pontos (Guerreiro, 

Silva, Botelho, Leitão, Caldas, & Garcia, 2003). 

Foi por nós utilizada a Escala de Avaliação Breve do Estado Mental, versão 

Portuguesa do Mini Mental State Examination, traduzida e validada para a população 

Portuguesa por Guerreiro, Silva, Botelho, Leitão, Caldas, & Garcia (2003) – veja-se anexo B. 
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Recorremos a esta escala para realizar a triagem de défice cognitivo, de forma a descartar a 

hipótese de demência, bem como para estimar o nível cognitivo. 

Escala de Depressão Geriátrica (EDG) 

O instrumento 

As tentativas de aumentar a identificação de desordens depressivas nos idosos, têm-se 

concentrado na utilização de escalas compostas por itens que focam diversas facetas da 

depressão (por exemplo, mudanças na cognição e humor, perda de interesses). A escala mais 

utilizada tem sido a Geriatric Depression Scale (GDS – 30) de 30 itens, desenvolvida 

especificamente para idosos por Yesavage e seus colaboradores em 1983. A GDS – 30 é um 

instrumento validado que ganhou grande aceitação para o uso em investigação e na prática 

clínica (Stiles & McGarrahan, 1998 citados por Brown & Schinka, 2005).  

Na sua construção inicial empregaram-se 100 itens criados por peritos que a aplicaram 

já com o formato actual, numa amostra de indivíduos idosos. Após uma filtragem dos itens 

cuja correlação era pequena e não significativa, chegou-se ao seu formato actual. A versão 

final desta prova consta de 30 itens, o seu formato de resposta é Sim ou Não e pode ser lida ao 

indivíduo numa entrevista ou o idoso pode preenchê-la de forma independente. 

Posteriormente foram desenvolvidas versões de 15 itens (Lesher & Berryhill, 1994 citados 

por Hyer, Carpenter, Bishmann, & Wu, 2005) e 5 itens (Rinaldi et al., 2003 citados por Hyer, 

Carpenter, Bishmann, & Wu, 2005). 

Esta escala avalia o estado de ânimo de uma maneira extensa, incluindo também 

alguns itens para avaliar outras áreas relevantes, como as de carácter cognitivo e 

comportamento social. Foi validada com bons resultados para dois critérios independentes: a 

Escala de Avaliação de Hamilton (1967) e a Escala de Depressão de Zung (1965). Apresenta 

também boas correlações com o Inventário de Depressão de Beck (1961). 

População alvo 

Quanto à população alvo, a EDG pode ser utilizada com idosos saudáveis, doentes e 

portadores de debilidade cognitiva ligeira a moderada. Tem sido amplamente utilizado na 

comunidade e em instituições de acolhimento de idosos (Hyer, Carpenter, Bishmann, & Wu, 

2005). 
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Sensibilidade e especificidade 

Quanto à sua sensibilidade e especificidade, são assinalados valores relativamente 

altos na identificação de idosos com diagnóstico clínico de depressão. Na globalidade, os 

dados oscilam entre 84% e 95%, indicando que não é inferior, sendo pelo menos igual ou 

mesmo superior às restantes provas com que tem sido comparada (Kurlowicz, 1999; Sherina, 

Zulkefli, & Mustaqim, 2003). A validade e a fiabilidade da ferramenta foram apoiadas através 

da prática clínica e da investigação (Kurlowicz, 1999). Segundo estes dados psicométricos, 

parece ser um bom instrumento na diferenciação de idosos deprimidos de idosos sem 

depressão.  

Ficou demonstrado que é válida em pacientes internados e de ambulatório, com 

comorbilidade e deterioração cognitiva leve a moderada (Sherina, Zulkefli, & Mustaqim, 

2003), no entanto parece não ser válida em idosos com demência moderada a grave 

(Lichtenberg & Mast, 2002 citados por Hyer, Carpenter, Bishmann, & Wu, 2005).  

Um conjunto de autores recomenda primeiro o rastreio dos idosos com o MMSE e 

usar a EDG apenas quando a pontuação do MMSE é superior a 15 (McGivney, Mulvihill, & 

Taylor, 1994 citados por Hyer, Carpenter, Bishmann, & Wu, 2005). Uma análise recente, 

sugeriu que a escala de 30 items é a versão mais útil devido à sua excelente validade e boa 

sensibilidade e especificidade, especialmente entre os idosos com pontuação do MMSE de 15 

ou mais (Snowden et al., 2003 citados por Hyer, Carpenter, Bishmann, & Wu, 2005). 

Spar & La Rue (1998) mencionam que a maior parte dos estudos de escalas da 

depressão se têm baseado em populações predominantemente brancas, pelo que está por 

esclarecer se são aplicadas a pessoas de outros grupos, etnias ou mesmo de diferentes 

linguagens. Num estudo recente verificou-se que a EDG era ineficaz para detectar a depressão 

em pessoas negras idosas com perturbação psiquiátrica (Baker, Velli, & Friedman, 1995 

citados por Spar & La Rue, 1998). É também referido que a escala possa ter menor 

sensibilidade nos homens (Allen-Burge, Storandt, Kinscherf, & Rubin, 1994 citados por Hyer, 

Carpenter, Bishmann, & Wu, 2005). 

Pontos fortes e limitações 

Como pontos fortes da EDG, apontam-se o formato de resposta simples, a sua 

brevidade, a exclusão de itens relacionados com sintomas somáticos (Hyer, Carpenter, 

Bishmann, & Wu, 2005) e a sua fácil administração (Katona, Bielawska, Phongsathorn, & 

Shah, 1996). Apesar de ter sido originalmente concebida para fins de investigação, trata-se de 
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uma ferramenta útil na triagem clínica que facilita a avaliação da depressão em idosos 

(Kurlowicz, 1999).  

No entanto, a EDG não substitui uma entrevista diagnóstica realizada por profissionais 

da saúde mental. As escalas de avaliação de sintomas não são suficientes para fazer o 

diagnóstico de depressão, mas podem ajudar a identificar indivíduos cujos sintomas 

depressivos excedem a norma e proporcionar um meio para seguir as modificações 

relacionadas com o tratamento (Spar & La Rue, 1998).  

Foi por nós utilizada a Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage, Brink, Rose et al 

(1982), traduzida e validada para a população Portuguesa por Barreto (2003). Uma pontuação 

até 10 pontos indica ausência de depressão, de 11 a 20 pontos depressão ligeira e de 21 a 30 

pontos depressão grave (veja-se anexo C). 

Índice de Barthel 

O instrumento 

O Índice de Barthel, proposto por Mahoney & Barthel em 1965, é um instrumento que 

avalia de forma padronizada o nível de independência do sujeito para a realização de dez 

actividades básicas de vida diárias: comer, higiene pessoal, uso dos sanitários, tomar banho, 

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

e descer escadas (Araújo, Ribeiro, Oliveira, & Pinto, 2007). 

Recordamos que as actividades de vida diárias (AVD’S), são todas as actividades que 

realizamos no dia-a-dia, muitas vezes e que são fundamentais para a independência e 

autonomia de um individuo. As actividades básicas de vida diárias (ABVD’S) são as 

necessárias para o auto-cuidado e permitem a independência da pessoa. Medem os primeiros 

graus de dependência e o comprometimento das mesmas pode conduzir à institucionalização. 

Na versão original a pontuação da escala varia de 0-100 (com intervalos de 5 pontos), 

sendo que um total de 0-20 indica dependência total, 21-60 dependência severa, 61-90 

dependência moderada, 91-99 dependência escassa e 100 independência. 

Desde a sua publicação que o Índice de Barthel tem sido amplamente utilizado com o 

objectivo de quantificar e monitorizar a (in)dependência dos indivíduos para a realização das 

ABVD’S (Paixão & Reichenheim, 2005, Sulter, Steen, & Keyser, 1999, citados por Araújo, 

Ribeiro, Oliveira, & Pinto, 2007). Durante o uso alargado do instrumento têm sido 
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desenvolvidas algumas versões que se distinguem da original por aumentarem ou diminuírem 

as actividades avaliadas ou ainda por alterarem o sistema de pontuação. 

População alvo 

Actualmente, o Índice de Barthel continua a ser amplamente utilizado, essencialmente 

em contexto hospitalar, unidades de convalescença e centros de reabilitação. Vários autores 

consideram-no como o instrumento mais adequado para avaliar a incapacidade para a 

realização das AVD’S (Duncan, Jorgensen, & Wade, 2000, Sabartés et al., 2003, Vilarmau, 

Diestre, & Guirao, 2000, citados por Araújo, Ribeiro, Oliveira, & Pinto, 2007). 

Sensibilidade e especificidade 

Para Cassidy, Kotynia-English, Acres, Flicker, Lautenschlager, & Almeida (2004), 

dos instrumentos de avaliação das AVD’S, este é o que possui resultados de confiabilidade e 

validade mais consistentes. 

Num estudo de revisão sobre 30 instrumentos de avaliação do estado funcional do 

idoso, confirmou-se que o Índice de Barthel é o que possui resultados de fidelidade e validade 

mais consistentes (Paixão & Reichenheim, 2005 citados por Araújo, Ribeiro, Oliveira, & 

Pinto, 2007). O estudo das propriedades psicométricas deste instrumento revelam que é um 

instrumento fiável e que facilmente pode constituir uma estratégia de avaliação do grau de 

autonomia das pessoas idosas. 

Pontos fortes e limitações 

A fácil aplicação e interpretação, baixo custo de aplicação, o poder ser repetido 

periodicamente (o que permite monitorizações longitudinais), o consumir pouco tempo no seu 

preenchimento, são algumas das características que fazem desta medida construída sobre 

bases empíricas uma das mais utilizadas na clínica e na investigação para avaliar o grau de 

dependência dos idosos na realização de dez actividades básicas do seu quotidiano. 

Foi por nós utilizada a versão original do Índice de Barthel, de Mahoney & Barthel 

(1965), traduzido e validado para a população Portuguesa por Almeida, Silveira, Winck, & 

Rodrigues (2002) – veja-se anexo D.  

As actividades básicas de vida diárias foram avaliadas com recurso às seguintes 

fontes: o indivíduo entrevistado, por observação directa e informações cedidas pelos 

prestadores de cuidados. 
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4.5  O Tratamento estatístico 

 

De forma a descrever os testes estatísticos utilizados, relembramos as hipóteses 

formuladas: 

1 - É elevada a taxa de prevalência de depressão nos idosos institucionalizados. 

2 - O nível de depressão é mais elevado nos idosos com menor nível cognitivo. 

3 - O nível de depressão é mais elevado em idosos do sexo feminino. 

4 - O nível de depressão é mais elevado em idosos com menor adaptação à 

institucionalização. 

5 - O nível de depressão é mais elevado em idosos com menos actividades de lazer. 

6 - O nível de depressão é mais elevado em idosos com menor condição de saúde. 

7 - O nível de depressão é mais elevado em idosos com maior índice de solidão. 

8 - O nível de depressão é mais elevado nos idosos mais dependentes nas AVD’S. 

 

Para testar a hipótese nº1, calculou-se a percentagem de idosos com pontuação igual 

ou inferior a 10 na Escala de depressão Geriátrica (ausência de depressão) e a percentagem de 

idosos com pontuação superior a 10 na Escala de depressão Geriátrica (presença de 

depressão).  

De forma testar as hipóteses nº2, nº4, nº5, nº6, nº7 e nº8, foi utilizado o coeficiente de 

correlação paramétrico de Pearson. É um coeficiente de correlação poderoso que ao usar 

valores absolutos é mais “rico” em informação, mas apenas pode ser utilizado em variáveis 

quantitativas (Martinez & Ferreira, 2008).  

Para testar a hipótese nº3, utilizamos o Teste t-Student para comparação de duas 

médias (entre-sujeitos). Para verificar a homogeneidade de variâncias, um dos requisitos dos 

testes paramétricos, recorremos ao teste de Levene. 

Para determinar quais as variáveis que mais influenciam a depressão, foi utilizada a 

análise de regressão linear múltipla com a selecção de variáveis pelo método Stepwise. 

Analisaram-se os pressupostos do modelo de regressão linear múltipla nomeadamente a 

multicolinearidade, normalidade de distribuição dos resíduos, independência dos resíduos, 

linearidade entre os preditores e a variável dependente. 
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No que se refere aos níveis de significância utilizados, consideramos os resultados 

como: significativos (*) sempre que a probabilidade de erro for inferior a 0.05; muito 

significativos (**) quando a probabilidade de erro for inferior a 0.01; altamente significativos 

(***) se a probabilidade de erro for inferior a 0.001. 

Para o tratamento estatístico dos dados foi utilizado o software Statistical Package for 

the Social Sciences versão 15.0. 
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Hipótese nº1  

É elevada a taxa de prevalência de depressão nos idosos institucionalizados. 

 

Na amostra inquirida, obtivemos uma taxa de prevalência de depressão de 46.7%, da 

qual 33.3% apresentaram depressão ligeira e 13.4% depressão grave (veja-se quadro 22).  

 

Quadro 22 

Resultados da Escala de Depressão Geriátrica (EDG): frequências e percentagens 

EDG f % 

Ausência de depressão 99 53.2 

Depressão ligeira 62 33.3 

Depressão grave 25 13.4 

Total 186 100 

 

Os estudos epidemiológicos, realizados através de métodos e meios de diagnóstico 

semelhantes em diversas culturas, encontram consistentemente grandes variações nas taxas de 

prevalência da depressão. A taxa de prevalência obtida (46.7 %) é coincidente com outras 

investigações realizadas em idosos institucionalizados: Weyerer, Hafner, Mann, Ames, & 

Graham (1995) – Reino Unido (48%); Rozzini, Boffelli, Franzoni, Frisoni, & Trarucchi 

(1996) – Itália (48%); Mozley, Challis, Bagley, Burns, & Huxley (2000) – Reino Unido 

(45%); Brodaty et al. (2001) – Austrália (42%); Mann, Crawford, Prince, & Menezes (2000) 

– (40%); Bartels et al. (2003) – E.U.A. (32%); Snowdon, Burgess, Vaughan, & Miller (1996) 

– Austrália (30%). 

Verificamos assim que é elevada a taxa de prevalência de depressão, a qual afecta 

quase metade da população de idosos institucionalizados do distrito de Bragança. 
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Hipótese nº2  

O nível de depressão é mais elevado nos idosos com menor nível cognitivo. 

 

Na correlação entre a depressão e o nível cognitivo, obtivemos uma correlação 

negativa muito fraca mas significativa: r = -0.159, p < 0.05. O nível cognitivo explica 2.5% 

(r
2
 = 0.025) da variância do nível de depressão. Consideramos assim que existe uma ligeira 

tendência para que o nível de depressão seja mais elevado nos idosos com menor nível 

cognitivo (veja-se quadro 23). 

 

Quadro 23 

Depressão vs nível cognitivo: correlação de Pearson 

 Nível cognitivo 

Depressão 

Correlação de Pearson  

Significância 

N 

-0,159
*
 

0.030 

186 

* Correlação significativa, p < 0.05. 

 

Em diferentes investigações, as dificuldades cognitivas e a baixa pontuação na 

avaliação pelo Mini-Mental State Examination (MMSE), são fortemente associados com a 

sintomatologia depressiva (veja-se por exemplo Bergdahl et al., 2005; Djernes, 2006; Haynie 

et al., 2001, Stek et al., 2004, citados por Chou & Chi, 2005; Papadopoulos et al., 2005). O 

resultado obtido é coincidente com os referidos estudos. 
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Hipótese nº3 

O nível de depressão é mais elevado em idosos do sexo feminino. 

 

Verificamos que o nível de depressão é mais elevado em idosos do sexo feminino. A 

média de depressão na escala geriátrica foi superior na mulher (M= 12.32; DP = 0.700) 

comparativamente à média obtida pelos homens (M= 9.08; DP = 0.844). Esta diferença foi 

estatisticamente significativa, t (184) = 2.927, p < 0.01 (veja-se quadro 24). 

Para verificar a homogeneidade de variâncias, um dos requisitos dos testes 

paramétricos, recorremos ao teste de Levene. Neste caso, o teste de Levene não foi 

significativo (p = 0.358), pelo que foi possível verificar a homogeneidade de variâncias. 

Quadro 24 

Depressão vs sexo: média e desvio padrão 

 Sexo N M DP 

Depressão 
Masculino 72 9.08 0.844 

Feminino 114 12.32 0.700 

 

Quanto à prevalência da depressão segundo o sexo, verificamos que esta é mais 

prevalente entre as mulheres – 50.9% vs 40.3% (veja-se quadro 25). 

Quadro 25 

Resultados da Escala de Depressão Geriátrica segundo o sexo: frequências e percentagens 

EDG 
Homens Mulheres 

f % f % 

Ausência de Depressão 43 59.7 56 49.1 

Depressão ligeira 24 33.3 38 33.3 

Depressão grave 5 7.0 20 17.6 

Total 72 100 114 100 

 

Os resultados obtidos são coincidentes com outras investigações. Veja-se: Angst, 

Gamma, Gastpar, Lépine, Mendlewicz, & Tylee, 2002; Bracke, 1998, Nolen-Hoeksema, 

1990, Piccinelli, & Wilkinson, 2000, Sonnenberg et al., 2000, Weissman et al., 1996, citados 
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por Takkinen, Gold, Pedersen, Malmberg, Nilsson, & Rovine, 2004; Maier et al., 1999, 

Weissman et al., 1996, citados por Justo & Calil, 2006; Nolen-Hoeksema, 2001; Robbins, 

Bertakis, Helms, Callahan, Azari, & Leigh, 2001; Zádóczky, Rihmer, Papp, Vitrai, & Füredi, 

2007, Kessler et al., 1993, Weissman & Klerman, 1977, 1985, Weissman et al., 1991, citados 

por Salokangasa, Vaahterab, Pacrievc, Sohlmand, & Lehtinen, 2002; Zunzunegui, Béland, 

Llácer, & León, 1998.  

Várias explicações têm sido avançadas para as diferenças de género na prevalência de 

sintomas depressivos nos idosos. Zunzunegui, Béland, Llácer, & León (1998) referem que as 

mulheres idosas podem ter maior prevalência de sintomatologia depressiva porque têm uma 

maior prevalência dos conhecidos factores de risco sociais e de saúde: as mulheres idosas 

tendem a ter os níveis mais baixos de educação e rendimentos, bem como níveis mais 

elevados de comorbilidade e deficiências que os homens de idades comparáveis.  

Às mulheres também se lhes conhece a tendência para relatar mais sintomas que os 

homens (Wilhelm, Roy, Mitchell, Brownhill, & Parker, 2002), incapacidade física ou falta de 

saúde. 
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Hipótese nº4 – O nível de depressão é mais elevado em idosos com menor adaptação à 

institucionalização. 

 

Através da correlação de Pearson, obtivemos uma correlação negativa fraca mas 

significativa: r = -0.372, p < 0.01, pelo que se sugere que o nível de depressão é mais elevado 

em idosos com menor adaptação à institucionalização. O índice de adaptação explica 13.8% 

(r
2
 = 0.138) da variância do nível de depressão (veja-se quadro 26). 

 

Quadro 26 

Depressão vs índice de adaptação: correlação de Pearson 

 Índice de adaptação 

Depressão 

Correlação de Pearson  

Significância 

N 

-0.372
**

 

0.000 

186 

** Correlação muito significativa, p < 0.01. 

 

A institucionalização é referida por diferentes autores como factor de risco para a 

depressão em idosos (Ames, 1991; Bergdahl et al., 2005; Phifer & Murrel, 1986, Kennedy et 

al., 1990, Harlow et al., 1991, citados por Forsell & Winbland, 1999; Zarit, Femia, Gatz, & 

Johansson, 1999). 

Lawton (2001) refere que os idosos que ingressam em lares de terceira idade 

experienciam muitas perdas, as quais representam grandes mudanças de vida que podem ser 

desmoralizantes para alguns moradores. Os residentes podem sofrer perdas psicológicas 

profundas relacionadas com a independência, a liberdade, autonomia e privacidade. 

O ambiente físico do lar, as altas taxas de remodelação das equipas com pouca 

formação e a variedade de características socioeconómicas e culturais podem criar um 

ambiente propício a mal entendidos e conflitos. A obrigatoriedade de viver numa 

“institucionalização total” (Goffman, 1961, citado por Hyer, Larpenter, Bishmann, & Wu, 

2006), à mercê da equipa de cuidadores, de horários estabelecidos para as refeições, acordar, 
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deitar, banho e actividades de lazer, podem reforçar o sentimento de dependência e 

desesperança.  

Nas primeiras semanas após a admissão no lar, os residentes sentem-se muitas vezes 

deslocados, vulneráveis e abandonados (Patterson, 1995). O risco de desenvolvimento de 

depressão passa efectivamente a ser considerável. A institucionalização pode, portanto, ser 

um evento desencadeante de sintomas depressivos, mas não tem havido muita investigação a 

esse respeito (Forsell & Winblad, 1999, Forsell, 2000, citados por Bergdahl, Allard, Alex, 

Lundman, & Gustafson, 2007; Lee et al., 2002, citados por Achterberg, Pot, Kerkstra, & 

Ribbe, 2006). 
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Hipótese nº5 – O nível de depressão é mais elevado em idosos com menos actividades de 

lazer. 

 

Através da correlação de Pearson, obtivemos uma correlação negativa fraca mas 

significativa: r = -0.413, p < 0.01. Este resultado sugere que o nível de depressão é mais 

elevado em idosos com menos actividades de lazer. O índice de actividade e lazer explica 

17.1% (r
2
 = 0.171) da variância do nível de depressão (veja-se quadro 27). 

 

Quadro 27 

Depressão vs índice de actividade e lazer: correlação de Pearson 

 Índice de actividade e lazer 

Depressão 

Correlação de Pearson  

Significância 

N 

-0.413
**

 

0.000 

186 

** Correlação muito significativa, p < 0.01. 

 

É defendido por diferentes autores que a diminuição das actividades sociais e de lazer 

incrementa o risco de sintomatologia depressiva (veja-se: Bergdahl, Allard, Alex, Lundman, 

& Gustafson, 2007; Rovner, Broadhead, Spencer, Carson, & Folstein, 1989). Contrariamente, 

a introdução das mesmas parece exercer um efeito protector. 

Numa investigação realizada por Fitzsimmons (2001) citado por Hyer, Carpenter, 

Bishmann, & Wu (2005) a um grupo de idosos aos quais se aplicou terapia de socialização e 

de lazer, o autor concluiu que a pontuação média obtida na Escala de Depressão Geriátrica 

diminuiu de 7.68 para 4.21. 

Ischer, Schild, Strebel, Lang, & Gilgen (2002) observaram que o tratamento 

farmacológico combinado com a participação em actividades recreativas foi benéfico no 

tratamento da depressão. 

A redução do risco de depressão foi observada através da utilização de uma 

quantidade moderada de exercício e actividades recreativas (Farmer et al., 1988; Camacho et 

al., 1991, citados por Lee & Park, 2007). 
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Num estudo realizado por Rosen, Rogers, Marin, Mulsant, Shahar, & Reynolds 

(1997), citados por Hyer, Carpenter, Bishmann, & Wu, (2005) para o tratamento da 

depressão, a combinação de psicoterapia com actividades de lazer escolhidas e conduzidas 

pelos idosos resultou numa melhoria da condição depressiva em 36% dos sujeitos. 
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Hipótese nº6 

O nível de depressão é mais elevado em idosos com menor condição de saúde. 

 

Contrariamente ao esperado, não obtivemos nenhuma correlação significativa entre a 

depressão e as doenças crónicas avaliadas (veja-se quadro 28). Tal facto pode estar 

relacionado com o facto de não nos ter sido facultado o acesso aos registos clínicos da maioria 

dos sujeitos para que se identificassem as patologias em causa, bem como a constatada 

dificuldade dos sujeitos em reconhecer as mesmas. 

A depressão tem sido associada por diferentes estudos com o declínio da saúde física 

(Blazer, 2003; Bruce, 2002; Street, O’Connor, & Robinson, 2007) os quais concluíram que as 

pessoas idosas com doença física têm taxas mais elevadas de depressão (Katona & 

Livingston, 1997, Moldin et al., 1993, Murphy, 1982, citados por Street, O’Connor, & 

Robinson, 2007). 

Estudos mostraram que o factor comum mais associado à depressão corresponde às 

doenças crónicas (Blazer et al., 1991, citados por Osborn et al., 2003; Sherina, Zulkefli, & 

Mustaqim, 2003). Diferentes doenças crónicas, como o acidente vascular cerebral 

(Gustafson et al., 1995, Haynie et al., 2001, Stek et al., 2004, citados por Chou & Chi, 2005; 

Street, O’Connor, & Robinson, 2007), a doença cardíaca (Carney et al., 1995, Frasure-Smith 

et al., 1993, Jiang et al., 2001, Haynie et al., 2001, Stek et al., 2004, citados por Chou & Chi, 

2005; Papadopoulos et al., 2005; Zarit, Femia, Gatz, & Johansson, 1999), o enfarte agudo do 

miocárdio (Sherina, Zulkefli, & Mustaqim, 2003), a hipertensão arterial (Sherina, Zulkefli, 

& Mustaqim, 2003), a osteoporose (Bergdahl et al., 2005; Robbins, Bertakis, Helms, 

Callahan, Azari, & Leigh, 2001), a artrite reumatóide (Sherina, Zulkefli, & Mustaqim, 

2003), a diabetes (Haynie et al., 2001, Stek et al., 2004, citados por Chou & Chi, 2005; 

Sherina, Zulkefli, & Mustaqim, 2003), cancro (Street, O’Connor, & Robinson, 2007), 

Parkinson (Sherina et al., 2003; Zarit, Femia, Gatz, & Johansson, 1999) e insuficiência 

renal (Sherina, Zulkefli, & Mustaqim, 2003), têm sido associadas à depressão ou 

sintomatologia depressiva.  

No nosso estudo não foi possível observar a relação entre a depressão e as doenças 

crónicas avaliadas. 
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Quadro 28 

Quadro de correlações paramétricas: depressão vs doenças crónicas 
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* Correlação significativa, p < 0.05; ** Correlação muito significativa, p <0.01. 
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Hipótese nº7 

O nível de depressão é mais elevado em idosos com maior índice de solidão. 

 

Através da correlação de Pearson, obtivemos uma correlação negativa moderada, 

significativa: r = -0.542, p < 0.01. Consideramos assim que o nível de depressão é mais 

elevado em idosos com maior índice de solidão. O índice de solidão explica 29.3% (r
2
 = 

0.293) da variância do nível de depressão (veja-se quadro 29). 

 

Quadro 29 

Depressão vs solidão: correlação de Pearson 

 Solidão 

Depressão 

Correlação de 
Pearson  

Significância 

N 

-0.542
**

 

0.000 

186 

** Correlação muito significativa, p < 0.01. 

 

A solidão tem sido um dos factores de risco mais citado por diferentes investigadores 

relativamente à sua associação com a depressão (veja-se: Blazer, 2003; Bruce, 2001; Comasa 

& Álvarez, 2002; Green et al., 1992; Haynie et al., 2001, Stek et al., 2004, citados por Chou 

& Chi, 2005; Maher, Mora, & Leventhal, 2006; Prince, Harwood, Blizard, Thomas, & Mann, 

1997; Smalbrugge, Jongenelis, Margriet, Beekman, & Eefsting, 2005; Tiikkainen & 

Heikkinen, 2005, citados por Bergdahl, Allard, Alex, Lundman, & Gustafson, 2007).  

Não existe nenhuma definição universal da solidão. Pode ser descrita como privação 

de percepção social, de contacto, a falta de pessoas disponíveis ou dispostas a partilhar 

experiências sociais e emocionais, um estado em que um indivíduo tem o potencial de 

interagir com outras pessoas mas não o faz e uma discrepância entre a real e desejada 

interacção com os outros (Victor, Scambler, Bond, & Bowling, 2000).  

Solidão pode ser definida como uma situação vivida pelo indivíduo onde há uma 

desagradável ou inadmissível falta de (qualidade de) certas relações. Isto inclui situações em 
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que o número de relações existentes é menor do que é considerado desejável ou admissível, 

bem como situações em que a intimidade de um desejo não foi realizada. Assim, solidão é 

vista como a maneira pela qual a pessoa percebe, experiencia e avalia o seu isolamento e falta 

de comunicação com outras pessoas (Gierveld, 1998). 

Weiss (1982), citado por Tortosa (2002), distingue duas formas de solidão, uma 

relacionada com o isolamento social (ausência de grupo ou lugar onde o indivíduo se 

relaciona compartilhando os seus interesses e afinidades), a outra provocada por perdas 

afectivas e emocionais que dão segurança (a perda do companheiro ou de um amigo, de 

familiares, etc.). 

Stroebe, Stroebe, Abakaumkin, & Schut (1996) referem que a solidão social resulta da 

falta de interacção social e a solidão emocional da ausência de vínculos relacionais. 

A solidão é caracterizada por uma experiência difícil de suportar, produzindo na 

pessoa sentimentos de baixa auto-estima, alienação, marginalização, ansiedade e insatisfação 

quando realiza interacções sociais (Kurdek & Schmitt, 1985, citado por Tortosa, 2002). Este 

sentimento de solidão, embora de carácter transitório, pode adquirir uma dimensão crónica. 

Com o passar dos anos o ser humano tem maiores probabilidades de sofrer desajustes 

físicos, psicológicos e sociais, condicionados por determinados acontecimentos que surgem 

durante este período da vida tais como algumas incapacidades psíquicas e físicas, perda do 

cônjuge, saída dos filhos de casa, entre outros (Tortosa, 2002). Tudo isso faz com que a 

pessoa se afaste das suas redes sociais e consequentemente sofra de isolamento e solidão.  

Em presença de experiências de perda, abandono, de rejeição ou de desamparo pode 

acontecer uma depressão de dependência, com sentimentos de desamparo, tristeza, solidão, 

abandono, desamor e uma procura desesperada de um objecto de substituição que possa 

proporcionar amor. Normalmente estes sentimentos são acompanhados de perturbações 

somáticas (Tortosa, 2002).  

Situações de solidão e isolamento afectivo, sentimento de abandono e sensação de 

vazio, constituem assim factores determinantes para o aparecimento de sintomas depressivos.  

Walker & Maltby (1997) referem que a percentagem de solidão entre os idosos 

europeus varia entre os 5% (Dinamarca) e 36% (Grécia).  
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De acordo com Prince, Harwood, Blizard, Thomas, & Mann (1997), a solidão é mais 

comum entre pessoas que vivem sozinhas, com falta de contacto e apoio familiar ou de 

amigos/ vizinhos; e com mais de 82 anos.  

Heikkinen & Kauppinen (2004) relataram que a presença de solidão, um grande 

número de doenças crónicas, a má auto-avaliação da saúde, pobre capacidade funcional, pobre 

visão e a percepção de mudanças negativas na vida, prevêem o aparecimento de 

sintomatologia depressiva. 
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Hipótese nº8 

O nível de depressão é mais elevado nos idosos mais dependentes nas actividades de vida 

diárias (AVD’S). 

 

Através da correlação de Pearson, obtivemos uma correlação negativa fraca mas 

significativa: r = -0.286, p < 0.01. Consideramos assim que o nível de depressão é mais 

elevado em idosos mais dependentes nas AVD’S. O índice de funcionalidade explica 8.2% (r
2
 

= 0.082) da variância do nível de depressão (veja-se quadro 30). 

 

Quadro 30 

Depressão vs índice de funcionalidade: correlação de Pearson 

 Índice de funcionalidade 

Depressão 

Correlação de Pearson  

Significância 

N 

-0.286
**

 

0.000 

186 

** Correlação muito significativa, p < 0.01. 

 

A dificuldade em satisfazer as actividades de vida diárias tem sido apontada como 

factor de risco para a depressão por investigações realizadas por autores como Harlow et al., 

1991, Kennedy et al., 1990, Phifer & Murrel, 1986, citados por Forsell & Winblad, 1999).  

Streim & Katz (1999) referem que de acordo com o “Levantamento Nacional sobre 

Asilos de 1985” (National Center For Health Statistics), aproximadamente 5% dos 

Americanos com idade igual ou superior a 65 anos – 1.5 milhões de pessoas – residia em mais 

de 20.000 serviços de cuidados a longo prazo; 88% de todos os residentes em asilos tinham 

65 anos de idade ou mais. As pessoas que viviam nessas instituições tendiam a ser muito 

incapacitadas; 91% delas precisavam de ajuda no banho; 78% para se vestirem; 63% para os 

hábitos de higiene pessoal e locomoção e 40% necessitavam de ajuda para comer. Um total de 

55% dos residentes em asilos eram incontinentes.  

Turner & Noh (1988), referem que o risco de sofrer de depressão é três vezes mais 

elevado nos indivíduos que apresentam incapacidade física e que a doença ou o seu 
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tratamento podem dar origem a esta perturbação nas pessoas de idade. A este respeito, 

Gurland (1996) indica-nos que a doença e as incapacidades físicas, não só podem ser a causa 

como também a consequência da depressão. 

 

Quadro 31 

Quadro de correlações paramétricas: depressão vs índices e variável solidão 
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Depressão 

Correlação de 

Pearson  
1 

    

N 186 
    

Í. Adaptação 

Correlação de 

Pearson  
-0.372** 1 

   

N 186 186 
   

Í. Actividade e 

lazer 

Correlação de 

Pearson  
-0.413** 0.522** 1 

  

N 186 186 186 
  

Solidão 

Correlação de 

Pearson  
-0.542** 0.389** 0.330** 1 

 

N 186 186 186 186 
 

Í. Funcionalidade 

Correlação de 

Pearson  
-0.286** 0.239** 0.279** 0.252** 1 

N 186 186 186 186 186 

** Correlação muito significativa, p < 0.01. 
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Quais as variáveis que mais influenciam a depressão? 

Pretendemos ainda saber quais as variáveis que mais influenciam a depressão. Como 

tal, foi utilizada a análise de regressão linear múltipla com a selecção de variáveis pelo 

método Stepwise para obter um modelo que permitisse identificar os melhores preditores da 

depressão geriátrica, tendo-se seleccionado como variáveis independentes (preditores) as 

seguintes: solidão, índice de actividade e lazer, índice de adaptação, índice de funcionalidade 

e tempo de internamento.  

Analisaram-se os pressupostos do modelo de regressão linear múltipla nomeadamente 

a multicolinearidade, normalidade de distribuição dos resíduos, independência dos resíduos, 

linearidade entre os preditores e a variável dependente.  

Não se detectaram problemas de multicolinearidade, já que os valores de VIF 

(Variance Inflaction Factor) foram todos inferiores a 10 e os de Tolerância superiores a 0.  

O teste de Kolmogorov-Smirnov rejeitou a hipótese de normalidade dos resíduos 

estandardizados (K-S = 0.72, p = 0.021) – veja-se quadro 32 – no entanto a análise do 

assimetria (S = 0.549) e curtose (k = 0.526) indica-nos que a violação não é muito grave – 

veja-se quadro 33. 

 

Quadro 32 

Teste de normalidade: Kolmogorov-Smirnov 

 Kolmogorov-Smirnov 

 Estatística gl Sig. 

Resíduos Estandardizados 0.072 186 0.021 

 

Quadro 33 

Análise da assimetria e curtose 

  Estatística Erro estandardizado 

Resíduos Estandardizados 
Assimetria 0.549 0.178 

Curtose 0.526 0.355 
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O pressuposto de independência dos resíduos foi validado com a estatística de Durbin-

Watson
1
 – d = 2.068 (veja-se quadro 34). 

 

Quadro 34 

Teste de Durbin-Watson 

 

A linearidade da relação entre a variável dependente e as suas estimativas foi feita 

através de análise gráfica (inspecção visual da distribuição dos valores residuais 

estandardizados pelos valores preditos pela regressão) e conclui-se, em função dos padrões 

gráficos, que existe uma clara relação linear entre as variáveis em estudo, estando este 

pressuposto satisfeito (veja-se figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

1 A estatística de Durbin-Watson (d) pode ser utilizada para testar a presença de auto-correlação entre os erros do 

modelo de regressão linear. A estatística d pode tomar valores entre 0 e 4 e se d ≈ 2, pode-se concluir que não 

existe auto-correlação entre os resíduos, como é o caso deste modelo onde d ≈ 2.068. 

Modelo R R2 
R2 

ajustado 

Erro estandardizado 

da estimativa 
Durbin-Watson 

 
Mudança no R2 Mudança no F df1 df2  

1 0.542 0.294 0.290 6.325  

2 0.630 0.397 0.387 5.876 2.068 
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Figura 6 

Valores residuais estandardizados da análise de regressão 

 

 

 

 

 

 

 

 

O modelo parou no segundo passo, apresentando um coeficiente de correlação 

múltipla entre as variáveis independentes e a depressão geriátrica de 0.630. As variáveis que 

apresentaram coeficientes de regressão significativos foram: solidão (β = -0.412; t (182) = -

6.636) e índice de actividade e lazer (β = -0.172; t (182) = -2.599), os quais explicam 39.7% 

da variabilidade da depressão geriátrica, sendo o modelo altamente significativo (p = 0.000) – 

veja-se quadro 35.  

As restantes variáveis com coeficientes de regressão não significativos foram 

excluídas do modelo.  

 

Quadro 35 

Resultados da regressão linear múltipla (variável dependente: depressão)  

   
R R2 

Coeficientes 

estandardizados 
  

 Modelo Mudança no R2 Mudança no F Beta t Sig. 

1 (Constante) 
0.542 0.294 

 15.663 0.000 

  Solidão -0.542 -8.744 0.000 

2 (Constante) 

0.630 0.397 

 12.542 0.000 

 Solidão -0.412 -6.636 0.000 

  Índice de actividade e lazer -0.172 -2.599 0.010 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Para além do esperado decréscimo populacional a partir de 2010 até 2050, a população 

residente em Portugal sofrerá um agravamento do envelhecimento e o aumento da população 

idosa será particularmente acentuado na região Norte. Em 2006, a região do Alto Trás-os-

Montes, apresentou o índice mais baixo de fecundidade e situou-se entre as cinco com o 

índice de envelhecimento mais elevado (INE, 2007).  

Essas transformações demográficas traduzem, no plano económico, um aumento 

contínuo do número de reformados e no plano social, obrigam à adaptação dos sistemas de 

protecção social e criação de infra-estruturas de apoio aos idosos. Apesar de não estarem 

supridas as necessidades, o apoio aos idosos evolui de forma significativa nos últimos 

anos, com a criação de estruturas de convívio, de combate ao isolamento e à exclusão social, 

prevenindo ou retardando a institucionalização do idoso.  

Quando a institucionalização é inevitável ou corresponde à solução escolhida pelo 

idoso, é função da instituição proporcionar alojamento, assegurar a prestação dos cuidados 

adequados à satisfação das necessidades, tendo em vista a manutenção da autonomia, 

independência e sanidade mental.  

A depressão constitui-se como a perturbação afectiva mais frequente no idoso e é 

actualmente a principal causa de incapacidade em todo o mundo (OMS, 2002). É mais 

comum em idosos institucionalizados e na maior parte das vezes é sub-diagnosticada e sub-

tratada. Uma das razões apontadas, é que os idosos têm maior tendência para alexitimia (a 

incapacidade para identificar e verbalizar as experiências afectivas), por outro lado, os 

sintomas depressivos entre os idosos podem muitas vezes ser mascarados por queixas 

somáticas ou sintomas físicos ou não são tratados adequadamente por serem confundidos com 

algum tipo de demência.  

Desde há muito tempo que a depressão vem sendo relatada como uma doença comum 

em idosos institucionalizados e com percentagens de prevalência superiores à verificada em 

idosos a residir na comunidade e apesar de uma maior sensibilização e da disponibilidade de 

tratamento eficaz, a grande maioria dos casos de depressão passam despercebidos aos técnicos 

das instituições de idosos. 
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Estudos recentes referem que ainda não sabemos se os lares de idosos propiciam o 

aparecimento de depressão, se a mudança para um novo lar está associada ao agravamento ou 

surgimento de um humor depressivo (Sheehan, D'Souza, Thein, & O'Malley, 2007).  

Melhorias no reconhecimento da depressão em idosos deverão ser uma importante 

prioridade já que estratégias para melhorar o tratamento só podem ser aplicadas depois do 

reconhecimento da mesma.  

A consequência mais séria de depressão tardia, especialmente se não for tratada ou 

inadequadamente tratada, é o aumento da mortalidade. Dados de investigações revelam que 

num período de dois a seis anos, entre dois terços e três quartos dos indivíduos deprimidos 

falecem ou permanecem ainda deprimidos. 

Foi com base nessa problemática que este estudo surgiu, o qual teve como objectivos, 

retratar a população idosa institucionalizada (em lares de idosos) do distrito de Bragança, 

determinar a prevalência da depressão e apurar a influência de alguns dos conhecidos factores 

de risco para o aparecimento/ manutenção de sintomatologia depressiva em contexto 

institucional.  

Com base na fundamentação teórica apresentada nos capítulos anteriores, foi-nos 

possível supor que é elevada a taxa de prevalência de depressão nos idosos institucionalizados 

e que o nível de depressão é mais elevado nos idosos do sexo feminino, com menor nível 

cognitivo, com menor adaptação à institucionalização, com menor participação em 

actividades de lazer, com menor condição de saúde, com maior índice de solidão e mais 

dependentes nas actividades de vida diárias.  

Deste estudo fez parte uma amostra de 186 idosos residentes em 14 das 67 Instituições 

de Lares de idosos existentes no Distrito de Bragança.  

A população institucionalizada do Distrito de Bragança, mostrou-se ser 

maioritariamente constituída por idosos do sexo feminino (61.3%), viúvos (67.7%), com 

idades compreendidas entre os 74 e 86 anos, sem filhos (19.9%), com baixo nível de 

escolaridade (39.2 % de analfabetos e 33.9% com instrução primária), agricultores de 

profissão (53.8%), com baixa situação económica (56.3%) e uma média de internamento de 

3.9 anos. 

Obteve-se uma elevada a taxa de prevalência de depressão (46.7%), a qual afecta 

quase metade da população de idosos institucionalizados do distrito de Bragança, mais 
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prevalente entre as mulheres (50.9%) que entre os homens (40.3%), a qual é tendencialmente 

mais elevada em idosos com menor nível cognitivo, menor adaptação à vida institucional, 

menor participação em actividades de lazer, com maior índice de solidão e maior dependência 

nas actividades de vida diárias. Contrariamente ao esperado, não se observou relação entre a 

depressão e doenças crónicas. 

As condições de maior índice de solidão e a menor participação em actividades de 

lazer foram as mais relacionadas com a depressão em contexto institucional. 

Apesar da sua capacidade em fornecer serviços globais, o ambiente dos lares de idosos 

propicia aos residentes inúmeros desafios que podem contribuir para o desenvolvimento de 

depressão. 

Consideramos ser de vital importância, por parte dos técnicos responsáveis pelas 

instituições de idosos, bem como das equipas prestadoras de cuidados, a consciencialização 

acerca da problemática da depressão em contexto institucional, pelo que sugerimos um 

conjunto de sugestões que poderão ser objecto de análise e implementação nas instituições. 

Passamos a enumerar: 

Evitar: 

1. A obrigatoriedade de o idoso viver numa “institucionalização total”: ter horários 

estabelecidos para as refeições, acordar, deitar, banho e actividades de lazer, os quais 

podem reforçar o sentimento de dependência; 

2. A constante renovação das equipas prestadoras de cuidados, a qual implica que o 

idoso seja periodicamente cuidado por diferentes pessoas; 

3. A perda de privacidade, que pode ocorrer de diferentes formas: os quartos 

compartilhados, as portas deixadas entreabertas; a privacidade de informação, de 

propriedade e do corpo; 

4. A perda de individualidade: o passar os dias sentados sem nada fazer; 

5. O isolamento social, o qual conduz à perda de identidade, liberdade, auto-estima e à 

solidão; 

6. A desumanização dos cuidados, concedidos sem significado da interacção social e sem 

respeito pelos pacientes ao se prestar os cuidados de higiene, transferência e 

alimentação; 
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Promover: 

 

1. Cuidada integração do idoso, já que é nas primeiras semanas após a admissão no lar 

que os residentes se sentem muitas vezes deslocados, vulneráveis e abandonados, 

sendo o risco de desenvolvimento de depressão considerável; 

2. A criação de ambientes tão ricos e estimulantes, como são os ambientes próprios da 

comunidade; 

3. O máximo de privacidade; 

4. Autonomia para as actividades e decisões da vida diária (ter controlo sobre a 

organização e decoração do quarto, quando comer e tomar banho, onde ir, com quem 

se socializar, que tratamento médico receber); 

5. A qualidade de vida através do desenvolvimento de hobbies e actividades de lazer 

ligadas à actividade física ou mental; 

6. A prática de um estilo de vida activo de forma a prevenir doenças (hipertensão, 

diabetes, doença cardíaca, obesidade, etc.) ligadas à vida sedentária em que estas 

pessoas muitas vezes se encontram por falta de iniciativas ou de oportunidades de 

lazer; 

7. Um ambiente que proporcione estímulos e actividade para impedir ou atrasar o 

desenvolvimento de apatia e imobilidade; 

8. Uma adequada rede social: a promoção de visitas de familiares e visitas a outras 

pessoas são o resultado de uma benéfica rede social e pode ser considerada, apesar das 

doenças e incapacidades, como um sinal de participação e independência na vida 

diária; 

9. Formação adequada à equipa técnica e prestadora de cuidados para uma correcta 

identificação de: 

Sinais e sintomas capitais da depressão – tristeza, diminuição do humor, pessimismo 

sobre o futuro, sentimentos de culpa e crítica em relação a si mesmo, agitação, 

lentidão de raciocínio, dificuldade de concentração e alterações do sono e apetite; 

Factores de risco da depressão – disfunção social e familiar, bem como o baixo apoio 

emocional por parte dos filhos e familiares; experienciar solidão; dificuldade em 

satisfazer as actividades de vida diárias; dificuldades cognitivas; história prévia de 

depressão; presença de doença física, incapacidades e deficiências; presença de 

doenças crónicas (acidente vascular cerebral, doença cardíaca, enfarte agudo do 

miocárdio, hipertensão arterial, osteoporose, artrite reumatóide, diabetes, cancro, 
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doença de Parkinson, insuficiência renal); a ingestão de medicamentos depressores; 

presença de demência; 

10. O tratamento: a depressão é tratável em 65% - 75% dos pacientes idosos, abordagens 

psicoterapêuticas podem ser um complemento ao tratamento farmacológico, as quais 

incluem a terapia cognitivo-comportamental, psicoterapia de suporte, a terapia de 

resolução de problemas e a terapia interpessoal; 

11. A aposta em profissionais de saúde capazes de prestar cuidados e apoio psicológico de 

forma especializada como é o caso dos Enfermeiros e Psicólogos. 

Durante esta longa caminhada, que foi a elaboração da presente dissertação de 

mestrado, encontramos e passamos por previsíveis dificuldades que caracterizam um trabalho 

de investigação.  

Salientamos a falta de resposta a alguns pedidos de autorização por parte dos 

responsáveis de certas instituições e a recusa de participação de alguns idosos. Tal como 

referem Thompson e seus colaboradores (1994) citados por Jones, Marcantonio, & 

Rabinowitz (2003), no caso de investigações, a elevada prevalência de debilidade cognitiva 

em idosos residentes em lares dificulta a obtenção de consentimento e de respostas 

significativas. Porque os idosos deprimidos podem ser mais susceptíveis a recusar convites 

para colaborarem em investigações, os investigadores podem ignorar ou subestimar 

importantes correlações com a depressão.  

Consideramos ter dado o nosso humilde contributo para o conhecimento da realidade 

institucional no Distrito de Bragança, no âmbito dos objectivos propostos. Dado o fenómeno 

do envelhecimento demográfico, estamos certos que novas investigações surgirão, as quais 

possam utilizar e complementar as considerações por nós tecidas. 

Sugerimos que novos estudos sejam realizados de forma a comprovar e compreender a 

relação entre depressão e solidão, depressão e actividades de lazer, bem como a elevada taxa 

de prevalência de depressão entre os idosos institucionalizados. 
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ANEXO A 

Questionário: características sóciodemográficas 
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1 – Género: Masculino  ❏  Feminino  ❏ 

2 – Idade: _____ anos 

3 – Estado civil: Solteiro(a)                           ❏           Divorciado(a)  ❏ 

                            Casado(a)/ União de facto  ❏            Viúvo(a)         ❏ 

3.1 – Número de filhos: ______ 

4 – Escolaridade: Analfabeto(a)           ❏           Ensino Secundário  ❏ 

                               Sabe ler e escrever   ❏          Curso Médio            ❏ 

                               Instrução Primária   ❏           Curso Superior        ❏ 

5 – Qual a profissão que exercia? ________________________________ 

6 – Respeito formal de uma religião:  Sim  ❏  Não  ❏ 

7 – Como classifica a sua situação económica (auto-avaliação): 

Má            ❏                                                Baixo 

Boa           ❏ » Estatuto sócio-económico   Médio 

Muito boa ❏                                                Alto 

8 – Motivo do internamento:  

      Dificuldade em auto-cuidar-se                                 ❏           Falta de apoio familiar  ❏ 

      Falta de recursos económicos                                  ❏           Não tem família             ❏ 

      Preferência em viver no lar, embora tenha família  ❏ 

9 – Iniciativa do internamento:  

    Por iniciativa própria        ❏           Trazido(a) por amigos                              ❏ 

    Trazido(a) por familiares  ❏           Trazido(a) por Técnicos de acção social  ❏ 

10 – Tempo de internamento: __________anos 

 

Índice de adaptação 

11 – Presença de um confidente ou relação intima:  Sim ❏  Não  ❏ 

12 – Considera que no lar se preocupam verdadeiramente consigo? 

         Muito                              ❏         Pouco             ❏         Nem muito nem pouco  ❏ 

         Bastante                          ❏         Muito pouco  ❏ 
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13 – Como considera as suas relações com os outros residentes? 

         Muito boas                ❏         Más            ❏         Nem boas nem más  ❏ 

         Boas                          ❏         Muito más  ❏ 

14 – Como considera as suas relações com o pessoal do lar? 

         Muito boas                ❏         Más            ❏         Nem boas nem más  ❏ 

         Boas                          ❏        Muito más  ❏ 

15 – Considera que a sua família se preocupa verdadeiramente consigo? 

         Muito                              ❏         Pouco             ❏         Nem muito nem pouco  ❏ 

         Bastante                          ❏         Muito pouco  ❏ 

16 – Como avalia a sua privacidade? 

         Muito boa              ❏         Má            ❏         Nem boa nem má  ❏ 

         Boa                        ❏         Muito má  ❏ 

17 – Como avalia a sua alimentação? 

         Muito boa              ❏         Má            ❏         Nem boa nem má  ❏ 

         Boa                        ❏         Muito má  ❏ 

18 – Com que frequência a sua família costuma visitá-lo(a)? 

       Diariamente         ❏          Mensalmente       ❏  Anualmente         ❏ 

       Semanalmente     ❏          Semestralmente   ❏  Nunca                  ❏ 

       Quinzenalmente  ❏          Trimestralmente  ❏ 

19 – Com que frequência sai habitualmente do lar? 

       Semanalmente     ❏  Semestralmente   ❏  Anualmente       ❏ 

       Mensalmente       ❏  Trimestralmente  ❏  Nunca sai          ❏ 

Índice de actividades de lazer 

Importância atribuída à ocupação de tempos livres 

20 – Ler: 

         Muita                             ❏         Pouca             ❏ 

         Bastante                         ❏         Muito pouca  ❏ 

         Nem muita nem pouca  ❏ 
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21 – Ver televisão: 

         Muita                             ❏         Pouca             ❏ 

         Bastante                         ❏         Muito pouca  ❏ 

         Nem muita nem pouca  ❏ 

22 – Ouvir música: 

         Muita                             ❏         Pouca             ❏ 

         Bastante                         ❏         Muito pouca  ❏ 

         Nem muita nem pouca  ❏ 

23 – Passear: 

         Muita                              ❏         Pouca            ❏ 

         Bastante                         ❏         Muito pouca  ❏ 

         Nem muita nem pouca  ❏ 

24 – Fazer tricô: 

         Muita                              ❏         Pouca            ❏ 

         Bastante                         ❏         Muito pouca  ❏ 

         Nem muita nem pouca  ❏ 

25 – Jogar às cartas: 

         Muita                              ❏         Pouca            ❏ 

         Bastante                         ❏         Muito pouca  ❏ 

         Nem muita nem pouca  ❏ 

26 – Conversar com os amigos: 

         Muita                              ❏         Pouca            ❏ (0) 

         Bastante                         ❏         Muito pouca  ❏ (0) 

         Nem muita nem pouca  ❏ 
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Saúde 

27 – Como classifica a sua saúde actualmente? 

         Muito boa              ❏          Má            ❏ 

         Boa                        ❏          Muito má  ❏ 

         Nem boa nem má  ❏ 

28 – Presença de doenças crónicas: 

Diabetes     sim❏ não❏    Doença cardiovascular  sim❏ não❏ 

Obesidade  sim❏ não❏    Doença respiratória       sim❏ não❏ 

Cancro       sim❏ não❏    Doenças reumáticas       sim❏ não❏ 

29 – Como classifica a sua visão actualmente? 

         Muito boa              ❏          Má            ❏ 

         Boa                        ❏         Muito má  ❏ 

         Nem boa nem má  ❏ 

30 – Como classifica a sua audição actualmente? 

         Muito boa              ❏         Má            ❏ 

         Boa                        ❏         Muito má  ❏ 

         Nem boa nem má  ❏ 

 

Índice de solidão 

31 – Com que frequência você se sente só: 

         Sempre                ❏         Raramente  ❏ 

         Muitas vezes       ❏         Nunca         ❏ 

         Algumas vezes   ❏ 
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I  ORIENTAÇÃO 

“Vou fazer-lhe algumas perguntas. A maior parte delas são fáceis. Tente responder o melhor que for capaz”. 

(Dar 1 ponto por cada resposta correcta) 

1 – Em que ano estamos?  ___________  

2 – Em que mês estamos?   ___________  

3 – Em que dia do mês estamos?   ___________  

4 – Em que estação do ano estamos?   ___________  

5 – Em que dia da semana estamos?   ___________  

6 – Em que País estamos?   ___________  

7 – Em que Distrito vive?   ___________  

8 – Em que Terra vive?   ___________  

9 – Em que casa estamos?   ___________  

10 – Em que andar estamos?   ___________             NOTA: __________ 

II  RETENÇÃO 

“Vou dizer-lhe três palavras. Queria que as repetisse e que procurasse decorá-las porque dentro de alguns 

minutos vou pedir-lhe que me diga essas três palavras.” 

As palavras são: 

 PERA GATO BOLA 

“Repita as três palavras” 

 (Dar 1 ponto por cada resposta correcta) 

PERA _____ GATO _____ BOLA_____                                                   NOTA: __________ 

III  ATENÇÃO E CÁLCULO 

“Agora peço-lhe que me diga quantos são 30 menos 3 e que ao número encontrado volte a subtrair 3 até eu lhe 

dizer para parar” 

(Dar 1 ponto por cada resposta correcta. Parar ao fim de 5 respostas. Se fizer um erro de subtracção, mas 

continuando a subtrair correctamente a partir do erro, conta-se como um único erro) 

(30)_____(27)_____(24)_____(21)_____(18)_____(15)                           NOTA: __________ 

Se o sujeito não conseguir executar esta tarefa, faz-se em alternativa: “Vou dizer-lhe uma palavra e queria que 
me dissesse essa palavra letra por letra, mas ao contrário, isto é, do fim para o princípio. 

A palavra é: P O R T A (Dar 1 ponto por cada letra correctamente repetida) 

A_____T_____R_____O_____P_____                                                               NOTA: _____ 

IV  EVOCAÇÃO 

(Só se efectua no caso do sujeito ter aprendido as três palavras referidas na prova de retenção) 

“Agora veja se me consegue dizer quais foram as três palavras que lhe pedi à pouco para repetir”. 

(Dar 1 ponto por cada resposta correcta) 

PERA _____ GATO _____ BOLA_____                                                   NOTA: __________ 

V. LINGUAGEM 

(Dar 1 ponto por cada resposta correcta) 

a) Mostrar o relógio de pulso. 

“Como se chama isto?”                                                                          NOTA: __________ 

b) Mostrar um lápis 

“Como se chama isto?”                                                                          NOTA: __________ 

c) Repetir a frase: 

“O rato rói a rolha”                                                                               NOTA: __________ 
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d) “Vou dar-lhe uma folha de papel. Quando eu lhe entregar o papel, pegue nele com a sua mão direita, dobre-o 

ao meio e coloque-o no chão.” 

(Dar 1 ponto por cada etapa bem executada. A pontuação máxima é de 3 pontos) 

Pega no papel com a mão direita _____ 

Dobra o papel ao meio                 _____ 

Coloca o papel no chão                _____                                          NOTA: __________ 

e) “Leia e cumpra o que diz neste cartão” 

(Mostrar o cartão com a frase: “FECHE OS OLHOS”                                 NOTA: __________ 

f) “Escreva uma frase” 

(A frase deve ter sujeito, verbo e ter sentido para ser pontuada com 1 ponto. Erros gramaticais ou de trocas de 

letras não contam como erros. Se o sujeito for analfabeto este ponto não é realizado.) 

                                                                                                                        NOTA: __________ 

g) “Copie o desenho que lhe vou mostrar” 

(Mostrar o desenho num cartão, os 10 ângulos devem estar presentes e 2 deles devem estar intersectados para 

pontuar 1 ponto. Tremor e erros de rotação não são valorizados) 

                                                                                                                         NOTA: __________ 

NOTA FINAL: __________ 

Pontes de Corte (População portuguesa) 

Idade superior a 40 anos, considera-se com défice cognitivo: 

 Analfabetos:  < 15 

 1 a 11 anos de escolaridade:  < 22 

 Escolaridade superior a 11 anos:  < 27 
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Escala de Depressão Geriátrica 
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Responda SIM ou NÃO consoante o modo como se tem sentido ultimamente, em especial de há uma 

semana para cá: 

1 – Está satisfeito(a) com a sua vida?                                                                                              S ❏(0) N ❏(1) 

2 – Pôs de lado muitas das suas actividades e interesses?                                                               S ❏(1) N ❏(0) 

3 – Sente a sua vida vazia?                                                                                                               S ❏(1) N ❏(0) 

4 – Fica muitas vezes aborrecido(a)?                                                                                               S ❏(1) N ❏(0) 

5 – Tem esperança no futuro?                                                                                                          S ❏(0) N ❏(1) 

6 – Anda incomodado(a) com pensamentos que não consegue afastar?                                         S ❏(1) N ❏(0) 

7 – Está bem disposto(a) a maior parte do tempo?                                                                          S ❏(0) N ❏(1) 

8 – Tem medo que lhe vá acontecer alguma coisa de mal?                                                             S ❏(1) N ❏(0) 

9 – Sente-se feliz a maior parte do tempo?                                                                                      S ❏(0) N ❏(1) 

10 – Sente-se muitas vezes desamparado(a)                                                                                    S ❏(1) N ❏(0) 

11 – Fica muitas vezes inquieto(a) e nervoso(a)?                                                                            S ❏(1) N ❏(0) 

12 – Prefere ficar em casa, em vez de sair e fazer coisas novas?                                                    S ❏(1) N ❏(0) 

13 – Preocupa-se muitas vezes com o futuro?                                                                                 S ❏(1) N ❏(0) 

14 – Acha que tem mais dificuldades de memória do que as outras pessoas?                                 S ❏(1) N ❏(0) 

15 – Pensa que é muito bom estar vivo(a)?                                                                                    S ❏ (0) N ❏(1) 

16 – Sente-se muitas vezes desanimado(a) e abatido(a)?                                                                S ❏(1) N ❏(0) 

17 – Sente-se inútil?                                                                                                                         S ❏(1) N ❏(0) 

18 – Preocupa-se muito com o passado?                                                                                          S ❏(1) N ❏(0) 

19 – Acha a sua vida interessante?                                                                                                   S ❏(0) N ❏(1) 

20 – É difícil começar novas actividades?                                                                                       S ❏(1) N ❏(0) 

21 – Sente-se cheio(a) de energia?                                                                                                  S ❏ (0) N ❏(1) 

22 – Sente que para si não há esperança?                                                                                        S ❏(1) N ❏(0) 

23 – Pensa que a maioria das pessoas passa melhor que o(a) senhor (a)?                                       S ❏(1) N ❏(0) 

24 – Aflige-se muitas vezes com pequenas coisas?                                                                         S ❏(1) N ❏(0) 

25 – Sente muitas vezes vontade de chorar?                                                                                    S ❏(1) N ❏(0) 
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26 – Tem dificuldade em se concentrar?                                                                                          S ❏(1) N ❏(0) 

27 – Gosta de se levantar de manhã?                                                                                               S ❏(0) N ❏(1) 

28 – Prefere evitar encontrar-se com muitas pessoas?                                                                     S ❏(1) N ❏(0) 

29 – Tem facilidade em decidir as coisas?                                                                                       S ❏(0) N ❏(1) 

30 – O seu pensamento é tão claro como era antes?                                                                        S ❏(0) N ❏(1) 

                                                                                                                                                        Total________ 

SCORE 

0-10  Ausência de depressão 

11-20  Depressão ligeira 

21-30  Depressão grave 
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Índice de Barthel 
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ACTIVIDADE PONTUAÇÃO 

1 – Alimentação 

Dependente 

Necessidade de ajuda (cortar, espalhar manteiga…) 

Independente (todas as acções) 

 

❏ (0) 

❏ (5) 

❏ (10) 

 

__________ 

2 – Higiene pessoal 

Necessidade de ajuda 

Independente (para face/ cabelo/ dentes/ barbear-se) 

 

❏ (0) 

❏ (5) 

 

__________ 

3 – Bexiga 

Incontinente/ algaliado 

Acidente ocasional 
Continente 

 

❏ (0) 

❏ (5) 
❏ (10) 

 

__________ 

4 – Intestinos 

Incontinente 

Acidente ocasional 

Continente 

 

❏ (0) 

❏ (5) 

❏ (10) 

 

__________ 

5 – Deslocação (transferência cama-cadeira) 

Incapaz 

Muita ajuda, pode-se sentar 

Ajuda mínima (verbal, física) 

Independente 

 

❏ (0) 

❏ (5) 

❏ (10) 

❏ (15) 

 

__________ 

6 – Mobilidade/marcha 

Incapaz 

Independente (em cadeira de rodas) 

Anda com ajuda de terceiros (pode necessitar de apoio) 

Independente 

 

❏ (0) 

❏ (5) 

❏ (10) 

❏ (15) 

 

__________ 

7 – Uso de sanitários 

Dependente 

Necessita de alguma ajuda 

Independente (todas as acções) 

 

❏ (0) 

❏ (5) 

❏ (10) 

 

__________ 

8 – Vestir 

Dependente 

Precisa de ajuda na maior parte das acções 

Independente (incluindo botões, laços, fechos de correr) 

 

❏ (0) 

❏ (5) 

❏ (10) 

 

__________ 

9 – Banho 

Dependente 

Independente 

 

❏ (0) 

❏ (5) 

 

__________ 

10 – Escadas 

Incapaz 

Necessita de ajuda 

Independente 

 

❏ (0) 

❏ (5) 

❏ (10) 

 

 

 

 

__________ 

Total __________ 

 

 

SCORE 

0-20 Dependência total 91-99 Dependência escassa 

21-60 Dependência severa 100 Independência 

61-90 Dependência moderada   


