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IV PARTE - DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

 

Tendo em conta por um lado o envelhecimento demográfico da população portuguesa 

e o impacto social, económico político e cultural desta crescente faixa etária e por outro a 

necessidade sentida de melhor conhecer este grupo, propusemo-nos analisar a QDV 

percebida pelos idosos da região de Leiria. Com base neste pressuposto e tendo em conta os 

objectivos do presente estudo passaremos à discussão. 

 

1. DISCUSSÃO 

1.1. Caracterização Sócio-Demográfica da População Idosa da Região de Leiria 

A nossa amostra é constituída maioritariamente por idosos do sexo feminino (67,6%). 

Sendo o número de mulheres superior no grupo INST (75,7%). A média de idades é de 78, 34 

anos sendo as idades superiores no grupo INST. Estes resultados corroboram a ideia de que 

são os muito idosos quem mais necessita do apoio veiculado pelas instituições, sendo estes na 

sua maioria mulheres, até porque estas têm uma esperança média de vida mais elevada.  

A maioria dos idosos é viúvo (52,1%), principalmente no grupo INST (69,4%), sendo 

que a maioria dos viúvos é mulher (65,2%). Verificamos assim que a perda de um cuidador 

primário, muitas vezes o cônjuge, poderá contribuir para a institucionalização e que são as 

mulheres quem mais se encontra na situação de viuvez. 

Considera-se que a maior escolaridade permite uma profissão mais especializada e 

consequentemente um maior poder de compra o que por sua vez permite a 

institucionalização. 

Há uma maior representatividade de idosos analfabetos (31,5%), mas este número não 

está longe dos idosos com o 1º ciclo (28,2%). Embora o número de idosos com escolaridades 

superiores não seja representativo, não podemos deixar de mencionar a existência de 2,5% de 

idosos com ensino superior ao 1º ciclo, situação que se prevê aumentar nas próximas décadas, 

com o número crescente dos níveis de escolaridade em Portugal, o que com certeza trará 

novos desafios. Na nossa amostra há um valor superior de mulheres analfabetas (36,3%) e um 

valor superior de homens com ensino superior (22,1%), representativo das diferenças de 

oportunidades ainda existentes na geração dos nossos idosos.  

Em termos económicos a maioria dos nossos idosos aufere rendimentos inferiores ao 

salário mínimo nacional (16,4% recebem menos de 200€ e 35,7% recebem entre 200 e 350€). 

Sendo que as mulheres são quem tem rendimentos mais precários (64,6% recebem valores 
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entre os 200 e os 300€), o que vai de encontro aos seus níveis de escolaridade. A maioria dos 

idosos obtém os seus rendimentos através da reforma por limite de idade (52,5%) e não está 

satisfeita com o valor da sua reforma (57,6%), insatisfação mais notória naqueles que residem 

no seu domicílio (66,9%), talvez por este grupo deter a maior percentagem de idosos a auferir 

o valor mínimo de rendimentos considerado.  

 

1.2. Factores Situacionais dos Idosos Residentes no Domicílio e em Instituições 

Dos idosos residentes no domicílio a maioria reside em moradia (92,1%) própria 

(78%) com saneamento básico (92,1%). Verificamos ainda que dos idosos a habitar em casa 

cedida a grande maioria é viúvo o que poderá estar na origem do abandono de casa própria, 

passando o idoso a viver com familiares próximos, nomeadamente os filhos. Os idosos que 

vivem sós ou com amigos são na sua grande maioria mulheres (68,6% e 83,3% 

respectivamente). Estes resultados derivam possivelmente do facto de os homens casarem 

mais que as mulheres e do viver só ser uma característica essencialmente feminina (Martins, 

2004b). Na verdade, continua a existir um número significativo de idosos a viver só (27,6%), 

no entanto a maioria vive no seio das chamadas “famílias clássicas” (53,5%) o que reforça a 

tese de que estas continuam a ser um grupo de apoio informal relevante. Apesar do número 

não ser muito significativo, existe ainda uma percentagem de 1,2% de idosos (só mulheres) a 

partilhar o alojamento com outros parentes/amigos. Esta circunstância destaca a importância 

que os amigos têm no bem-estar subjectivo dos idosos, também evidenciado em estudos 

anteriores.  

Na nossa percentagem as grandes fratrias não são o mais comum, verificando-se uma 

predominância de idosos com 1 a 3 filhos (59,1%). A maioria dos idosos tem filhos a residir 

na mesma freguesia (55,8%). Sendo os filhos os cuidadores informais privilegiados após os 

cônjuges, para os idosos que vivem sós são outros familiares quem assegura este apoio.  

Dos idosos residentes em instituições, a maioria justifica o acolhimento institucional 

pela falta de apoio familiar (34,2%), nomeadamente os homens (44,4%), sendo uma escolha 

tomada pelo próprio (67,6%). A média do período de internamento situa-se em pouco mais de 

6 anos, sendo que a maioria está institucionalizada há 5 ou menos anos (62,2%). Dos idosos 

inquiridos a maioria permaneceria no lar (45%) ou voltaria para a sua própria residência 

(45,9%).  

Relativamente às suas vivências no lar, a maioria dos idosos considera que existe uma 

grande preocupação consigo (43,2%). Os idosos mantêm uma boa relação com os restantes 

residentes (74,8%) e com os funcionários (64,9%) e consideram existir bons níveis de 
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privacidade (47,7%) e boa qualidade em termos alimentares (38,7%). Esta avaliação positiva 

parece ser consequência da evolução nas rotinas das instituições que permitem fazer face às 

necessidades e anseios dos idosos.  

 

1.3. Avaliação das Variáveis Biopsicossociais (Níveis de Independência no 

Desempenho das AVD, Apoio Social Percebido e Funcionalidade Familiar) 

A grande maioria dos idosos da nossa amostra é independente (62,6%) nas 

Actividades de Vida Diárias (AVD), nomeadamente nos idosos que residem no seu domicílio 

(70,1%).  

Relativamente ao apoio social percebido não existem diferenças significativas entre os 

dois grupos de idosos em estudo, nem entre homens e mulheres. 

Nas dimensões de Apoio Informacional, Apoio Emocional e Apoio Instrumental não 

se verificam diferenças significativas entre o grupo DOM e o grupo INST. 

A funcionalidade familiar percepcionada não varia significativamente entre os dois 

grupos em estudo, nem entre homens e mulheres. Os valores mais elevados de 

disfuncionalidade familiar nos idosos residentes em instituições (13,5%) podem-se explicar 

pela falta de apoio familiar anteriormente referida como principal motivo para a 

institucionalização.  

Relativamente ao número de visitas recebidas, os idosos residentes no domicílio são 

visitados com mais regularidade que os idosos do grupo INST (44,1% dos idosos do Grupo 

DOM são visitados diariamente e 41,4% dos idosos do grupo INST são visitados 

semanalmente), no entanto, por que as diferenças de funcionalidade familiar entre os dois 

grupos não são significativas, este facto parece não concorrer para a percepção manifestada 

de alta funcionalidade. Assim, pensamos que a frequência de visitas está eventualmente 

relacionada com o número de filhos e local de residência.  

 

1.4. Avaliação do Índice de QDV dos Idosos Residentes no Domicílio e em 

Instituições  

Caracterizando a QDV, dos idosos inquiridos, verificamos que mantêm uma 

comunicação centrada na envolvente habitacional (45,4%), deslocam-se sem ajuda (53,8%) 

ou com ajudas técnicas (29,4%), desenvolvem as AVD autonomamente (44,1%), não mantêm 

actividade ocupacional (65,5%) realizando no entanto actividades lúdicas com participação 

familiar (36,1%) ou que dão resposta às suas necessidades (37,0%). A participação familiar é 

regular (63%) e classificam a sua situação económica como suficiente (55,5%).  
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Assim, a maioria dos idosos inquiridos tem QDV (79,4%), sendo que os idosos 

residentes no domicílio apresentam maior QDV (87,4%).  

De notar que o grupo de indivíduos sem QDV é constituído maioritariamente por 

mulheres (75,5%), viúvas (71,4%), pertencentes à terceira idade (69,4%), a viver numa 

instituição (67,3%), analfabetas (40,8%) ou com escolaridade obrigatória (40,8%) e com 

rendimentos entre os 200 e os 350€ (67,3%). Confirmamos assim as teorias de que as 

mulheres têm menos qualidade de vida porque ficam mais vezes viúvas, perdendo assim 

laços sociais importantes; têm menos escolaridade o que implicará menos especialização 

profissional e em última análise menos rendimentos; e vivem institucionalizadas, apesar de 

‘jovens’, o que indicia por um lado níveis mais elevados de dependência e por outro menos 

contactos com uma rede social de apoio, uma vez que estes idosos, como vimos 

anteriormente, têm menos contactos com familiares.  

 

1.5. Relação Entre QDV e Variáveis Sócio Demográficas e Entre QDV e 

Variáveis Biopsicossociais. 

Não existem diferenças significativas quanto à QDV entre homens e mulheres, nem 

entre a terceira e a quarta idades como seria de esperar. Consideramos que estes resultados 

confirmam a teoria de Baltes anteriormente exposta segundo a qual os idosos procuram 

equilibrar as perdas e os ganhos resultantes do processo natural de envelhecimento através do 

modelo de selecção, optimização e compensação. Consideramos pois que os idosos 

inquiridos obtiveram meios internos e externos de compensar as perdas e optimizar os 

ganhos, mantendo assim níveis aceitáveis de QDV.  

Os idosos casados têm melhor QDV que os idosos viúvos, nomeadamente no grupo 

INST, o que confirma a noção de que a perda de laços com outros significativos poderá ter 

consequências na QDV percebida.  

Os idosos com escolaridade obrigatória, seguidos dos idosos com escolaridade 

superior têm maior QDV do que os idosos analfabetos. Tal como os idosos com rendimentos 

entre os 350 e os 500€ (equivalente ao salário mínimo nacional) têm maior QDV do que os 

idosos com rendimentos inferiores a esses valores. Consideramos que estes dois factores 

concorrem para a QDV pois uma maior escolaridade permite uma maior estabilidade laboral 

e melhores rendimentos, o que posteriormente influenciará o valor da reforma. Uma maior 

escolaridade também facilitará o acesso a informação, o que permitirá manter níveis mais 

elevados de autonomia na nossa sociedade tecnológica.  
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Existe uma correlação moderada positiva altamente significativa entre o nível de 

independência nas AVD e a QDV. Esta correlação positiva era esperada tendo em conta 

outros estudos que também a revelam, expostos anteriormente. 

Existe uma correlação fraca positiva altamente significativa entre o apoio social 

percebido e a QDV, nomeadamente no grupo DOM, revelando a importância do apoio social 

para estes idosos que muitas vezes se encontram mais isolados, vivendo sozinhos ou apenas 

com o cônjuge.  

No grupo DOM o Apoio Informacional é o que tem maior correlação com a QDV, 

sustentando a ideia anteriormente exposta de que a escolaridade e o acesso à informação 

contribuem para a QDV dos idosos.  

Existe uma correlação fraca positiva muito significativa entre a QDV e o nível de 

funcionamento familiar em ambos os grupos em estudo, nomeadamente nos idosos residentes 

no domicílio o que corrobora a ideia anteriormente apresentada da importância dos laços 

familiares, nomeadamente nos idosos que vivem mais isolados ou só com os cônjuges.  

 

 

2. CONCLUSÕES 

Apesar da idade avançada, da viuvez, da baixa escolaridade e baixos rendimentos, a 

maioria dos idosos inquiridos percepciona uma boa QDV. Defendemos que tal se deve a 

processos de selecção, optimização e compensação que permitem aos idosos lado traçar 

novos objectivos, maximizando as condições existentes, quer em termos internos quer em 

termos externos. Assim, na nossa opinião os idosos reestruturam as suas expectativas e 

objectivos de vida, tendo em conta as perdas decorrentes do processo de envelhecimento, e 

procuram activamente compensá-las ou diminuir o seu impacto.  

Consideramos que no trabalho a desenvolver pelos psicólogos com esta faixa etária 

será importante realizar por um lado um processo reflexivo com o idoso, com o objectivo de 

gerir as suas expectativas tendo em conta as perdas já existentes e as que se afiguram e, as 

condições internas e externas que poderão por um lado optimizar os ganhos e por outro 

compensar aquelas mesmas perdas. Por outro lado, consideramos que o trabalho do psicólogo 

passará igualmente pela família do idosos e/ou instituição que o acolhe, com o objectivo de 

optimizar as competências físicas, cognitivas, psicológicas e sociais do idoso e de compensar, 

através de ajudas técnicas e/ou ajudas de cuidadores formais e informais as perdas já 

existentes.  
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Tendo em conta a importância altamente significativa das AVD para a QDV, 

consideramos que seria de extrema importância manter níveis elevados de independência e 

autonomia dos idosos, nomeadamente aqueles que residem em instituições. Nas instituições 

as actividades de vida diárias e as actividades instrumentais de vida diárias (AIVD), que 

incluem ir às compras, cozinhar, cuidar da roupa e da casa, assumir a responsabilidade pela 

toma de medicação e pela gestão de dinheiro, são da responsabilidade da própria instituição, 

criando-se uma dependência por parte do idosos que nem sempre é consequência das suas 

limitações. Seria interessante, num futuro estudo, avaliar mais pormenorizadamente as rotinas 

das instituições e implementar estratégias que aumentassem os níveis de independência e 

autonomia dos idosos, avaliando a consequência para a QDV. 

De acordo com o nosso estudo o apoio social percebido e a funcionalidade familiar 

correlacionam-se positivamente com a QDV, nomeadamente para os idosos do grupo DOM. 

para este grupo seria pertinente avaliar num primeiro momento a importância, na percepção 

de QDV pelos idosos, do apoio ao domicílio formal e da integração na família alargada, 

comparando os idosos que recebem apoio ao domicílio, com idosos que não recebem e com 

idosos que vivem integrados em famílias alargadas. Num segundo momento seria interessante 

caracterizar o apoio ao domicílio formal, verificando se contribui ou não e como para a QDV 

dos idosos que dele usufruem, dando assim pistas para melhorar e potenciar este tipo de 

serviço prestado aos nossos idosos.  

Não podemos terminar o nosso trabalho sem referir algumas limitações que 

consideramos pertinentes, nomeadamente o tamanho reduzido da nossa amostra, que nos 

obrigou a fazer análises de grupos alargados, por exemplo quanto à idade, não nos permitindo 

fazer, por vezes análises mais minuciosas. Também o facto de termos limitado a nossa 

investigação a idosos com poucas limitações físicas e cognitivas terá tido influência nos 

nossos resultados, deixando assim de parte os idosos que, devido às suas limitações 

apresentariam níveis de QDV mais baixos.   

 


