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I PARTE – INTRODUÇÃO 

 

O psicólogo, no exercício da sua profissão debruça-se, entre outras coisas sobre o 

estudo do desenvolvimento do ser humano e o envelhecimento é uma dessas fases. O estudo 

das fases do desenvolvimento serve não apenas propósitos teóricos, de sistematização dessas 

mesmas fases e dos processos biológicos, neuronais e emocionais nelas envolvidos, 

normativos ou patológicos, mas também propósitos pragmáticos, no sentido quer de ajudar ao 

desenvolvimento normativo como na prevenção e tratamento de desvios e patologias. 

 

1. DEMOGRAFIA 

Em termos demográficos, Portugal é cada vez mais um país da terceira idade. Em 

2004 ocupava a terceira posição de países da União Europeia com maior número de idosos, 

ficando atrás da Alemanha e do Reino Unido (Instituto Nacional de Estatística, 2006). No 

período de 1970 a 2002, num estudo onde participaram vários países da European Acience 

Foundation (EAF), Itália e Portugal foram os países com maior aumento da população idosa, 

em que a percentagem de pessoas com mais de 65 anos passou de 9,2 para 10,8% e de 16,5 

para 18,2% (Tomassini, Glaser, Wolf, Groenou & Grundy, 2004). As Projecções de 

População Residente em Portugal no ano de 2050, revelam o envelhecimento da população, 

como consequência do previsível aumento da esperança de vida e do baixo nível de 

fecundidade. Nem mesmo os saldos migratórios positivos poderão evitar esta tendência (INE, 

2003). O número de idosos irá suplantar o número de jovens e o índice de dependência 

aumentará nos próximos 40 anos, até mesmo nas previsões mais optimistas. Portugal perderá 

perto de 12% da sua população nos próximos 40 anos (INE, 2008a, 2008b). 

Em 2000, a população residente em Portugal cifrava-se nos 10,3 milhões de 

indivíduos. Segundo as actuais projecções, em 2050 esse número diminuirá, podendo oscilar 

entre os 7,5 e os 10 milhões, sendo no cenário mais provável de 9,3 milhões de indivíduos. 

Além desta redução da população, Portugal assistirá à redução da população jovem (a taxa de 

variação percentual oscila entre os -5% e os -58%), ao aumento da população idosa (entre 

63,2% e 76,5%) e ao aumento da esperança de vida para 79 anos nos homens e 85 anos nas 

mulheres (INE, 2004). Assim, até 2050, qualquer que seja o cenário, de base, de 

envelhecimento ou de rejuvenescimento, a percentagem de idosos é superior à de jovens. 

Estes factores explicam o aumento do Índice de Envelhecimento (número de idosos por cada 

100 jovens) que era de 102,23 em 2000, aumentou para 113,60 em 2007 e prevê-se que seja 
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de 395 idosos por cada 100 jovens em 2050, no cenário de envelhecimento, quase 

quadruplicando face ao valor de 2000, e o aumento do Índice de Dependência (número de 

idosos por cada 100 indivíduos em idade activa) que era de 24,20 em 2000, aumentou para 

25,90 em 2007 e prevê-se que oscile entre 54 e 67 idosos por cada 100 indivíduos em idade 

activa em 2050 (INE, 2004).  

Hoje mais do que nunca temos de repensar o papel do cidadão idoso (com mais de 65 

anos) na nossa comunidade. A esperança de vida tem vindo a aumentar na última década e 

vai continuar a fazê-lo nas décadas seguintes. É natural que o seu peso a nível social, cultural 

e político aumente, não só com o seu número, como também com a sua maior participação 

activa na nossa sociedade. Como lidar com o crescente número de cidadãos não activos 

(reformados) em Portugal? Que respostas sociais, culturais, educativas, de saúde e lazer 

existem para a crescente procura deste sector da nossa comunidade? Que papel poderá ter o 

idosos na construção do futuro, uma vez que o seu número suplantará o dos jovens? E em 

particular e para o que concerne o actual trabalho, qual o papel do psicólogo neste contexto? 

Hoje mais do que nunca temos de repensar o apoio da e à terceira idade, ou seja, quer 

aquele que pode ser prestado à comunidade por esta faixa etária, num conceito de uma 

cidadania activa, quer o que deve ser prestado a esta faixa etária por necessidade da mesma. 

Consideramos pois importante começar por caracterizar este grupo populacional.   

Começamos por esclarecer que de acordo com o Instituto Nacional de Estatística 

existem três grandes grupos etários, ou grupos funcionais: o grupo dos jovens onde se 

inserem os indivíduos dos 0 aos 14 anos; o grupo dos adultos, onde se insere a maioria da 

população activa, ou seja dos 15 aos 64 anos; e o grupo dos idosos, os cidadãos com mais de 

65 anos. É este último grupo que passaremos a caracterizar. 

O número de idosos residentes em Portugal aumentou de 1 677 287 em 2000 para 1 

849 831 em 2007. O envelhecimento da população portuguesa, descrito anteriormente, ocorre 

igualmente dentro do próprio grupo de idosos, notando-se que a própria população idosa está 

a envelhecer, reflexo do aumento da esperança de vida à nascença que passa dos 76,4 anos 

em 2000 para os 77,79 em 2004, como podemos ver no Quadro 1.  
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Quadro 1 

Esperança Média de Vida à Nascença 

Ano 
Sexo 

2000 2004 

Homens e Mulheres 76,40 77,79 

Homens 72,89 74,53 

Mulheres 79,90 80,98 

(www.ine.pt) 

  

Como também podemos ver pelo quadro anterior, as desigualdades verificam-se 

igualmente nas diferenças relativas ao sexo. Assim, a esperança de vida no sexo feminino 

tem-se mantido superior à do sexo masculino, característica que influencia a relação de 

masculinidade. Esta relação é definida como o quociente entre os efectivos populacionais do 

sexo masculino e os do sexo feminino (habitualmente expresso por 100 (10^2) mulheres). 

Embora a Relação de Masculinidade esteja a diminuir na população geral (Quadro 2), 

aproximando-se o número de efectivos masculinos do de efectivos femininos, tal não se 

verifica na população idosa. Assim, embora nos grupos etários mais jovens o número de 

homens suplante o de mulheres, tal vai diminuindo gradualmente ao longo dos grupos etários 

para a partir do grupo de 40 – 44 anos as mulheres suplantarem em número os homens. Na 

população idosa e muito idosa esta diferença acentua-se em parte devido à esperança média 

de vida das mulheres ser superior à dos homens. Após a realização de cálculos podemos 

verificar que a Relação de Masculinidade no grupo etário dos 65 aos 79 anos é de 77,5 

baixando para 54,15 no grupo com mais de 80 anos. 
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Quadro 2 

Relação de Masculinidade 

Ano 
Grupo Etário 

2008 1998 

Total 93,80 93,10 

0 – 4 anos 105,70 105,90 

5 – 9 anos 105,70 104,50 

10 – 14 anos 104,50 104,80 

15 – 19 anos 103,90 103,60 

20 – 24 anos 104,20 102,30 

25 – 29 anos 102,50 100,70 

30 – 34 anos 101,50 98 

35 – 39 anos 100 96,30 

40 – 44 anos 97,60 95,40 

45 – 49 anos 96,10 94,50 

50 – 54 anos 94,30 90,60 

55 – 59 anos  92,10 89,30 

60 – 64 anos 86,70 86,10 

65 – 69 anos 84,10 82,50 

70 – 74 anos 78,20 76 

75 – 79 anos 70,40 6950 

80 – 84 anos 59,40 59,40 

85 e mais anos 48,90 44,20 

(www.ine.pt) 

 

Em Portugal, a escolaridade dos idosos mantém níveis baixos, números que se 

acentuam no sexo feminino. À data dos Censos de 2001 a qualificação académica da 

população portuguesa era a seguinte: 

Podemos observar pelo Quadro 3 que na população total, o número de mulheres sem 

grau académico é superior ao número de homens, que o número de mulheres com 

qualificações académicas é inferior ao número de homens em todos os níveis de qualificação 

académica, excepto no Ensino Secundário, Ensino Médio, Bacharelato e Licenciatura. Estes 

valores superiores de efectivos femininos, serão fáceis de explicar pelo maior número de 

jovens do sexo feminino nestes níveis de ensino. 
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Quadro 3 

Qualificação Académica da População Portuguesa à data dos Censos de 2001 

Qualificação Académica Homens Mulheres 

Não Sabe Ler Nem Escrever 646 120 901927 

Sabe Ler e Escrever sem grau académico 506 049 678 158 

1º Ciclo 1 477 680 1 405 275 

2º Ciclo 755 781 674 365 

3º Ciclo 752 009 674 246 

Ensino Secundário 546 656 596 792 

Ensino Médio 32 729 34 236 

Bacharelato 59 327 109 417 

Licenciatura 198 710 261 843 

Mestrado 16 610 14 925 

Doutoramento 8 470 4 792 

(www.ine.pt) 

 

A qualificação académica está relacionada com a actividade desempenhada pela 

população, pressupondo-se que a uma maior qualificação académica corresponde uma 

actividade profissional melhor remunerada e reformas mais substanciais. De acordo com esta 

linha de pensamento compreende-se que muitos idosos, após atingirem a idade de reforma 

(65 anos), mantenham as suas actividades profissionais, mantendo-se a discrepância entre 

homens e mulheres, como podemos observar no Quadro 4. 

Podemos observar que à data dos Censos 2001, a população activa em Portugal era 

constituída por um maior número de homens do que de mulheres (81,99 mulheres por cada 

100 homens). Na população idosa essa diferença é ainda mais significativa com quase metade 

do número de mulheres activas nas faixas etárias dos 65 aos 74 anos (59,16 mulheres por 

cada 100 homens) e dos 75 aos 84 anos (62,13 mulheres por cada 100 homens). É apenas no 

grupo etário dos idosos com 85 e mais anos que voltamos a ver os números a inverterem-se 

com 105,30 mulheres activas por cada 100 homens, facto que não estará dissociado da maior 

esperança de vida do sexo feminino e do facto das mulheres receberem reformas mais baixas 

devido a níveis de escolaridade e qualificação profissional também eles mais baixos.  
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Quadro 4 

População Activa em Portugal à data dos Censos de 2001 

Idades Nº de Homens Nº de Mulheres 

Total 2 742 035 2 248 173 

65 – 74 48 838 28 895 

75 – 84 7 159 4 448 

85 e mais anos 415 437 

(www.ine.pt) 

 

Também a estrutura familiar dos idosos tem vindo a mudar ao longo dos últimos anos, 

notando-se que é a população mais envelhecida que vive em famílias institucionais. As 

famílias institucionais são um “conjunto de pessoas residentes num alojamento colectivo que, 

independentemente da relação de parentesco entre si, observam uma disciplina comum, são 

beneficiários dos objectivos de uma instituição e são governados por uma entidade interior ou 

exterior ao grupo” (www.ine.pt). Segundo Gonçalves (2003), em 2001, do total da população 

a viver em famílias institucionais, 57% eram idosos, sendo que esta população era 

maioritariamente composta por mulheres (relação de masculinidade igual a 43). Esta autora 

conclui ainda que mais de metade dos idosos a residir em famílias institucionais de apoio 

social tinha 80 ou mais anos de idade, indicador do próprio envelhecimento desta população. 

No que concerne aos idosos residentes em famílias clássicas, ou seja, que residem no 

mesmo alojamento e em conjunto com outras pessoas com quem têm relações de parentesco 

(de direito ou de facto), podendo ocupar a totalidade ou parte do alojamento, ou que sejam 

independentes e ocupem uma parte ou a totalidade de uma unidade de alojamento, podemos 

verificar que estes perfaziam 27,15% do total das famílias clássicas (www.ine.pt). No Quadro 

5 podemos analisar as famílias clássicas unipessoais, verificando que nos grupos etários dos 

idosos são os mais idosos os que vivem sós, sendo na sua maioria mulheres. Se calcularmos a 

relação de masculinidade teremos 27,82 homens por cada 100 mulheres.  

 

Quadro 5 

Famílias Clássicas Unipessoais por Sexo e Grupo Etário em 2001 

Sexo 

Grupo Etário 
H. e M. H. M. 

Total 631 762 218 866 412 896 

65 – 69 anos 70 463 17 076 53 387 

70 – 74 anos 82 774 17 889 64 885 

75 e mais anos 167 817 36 525 131 292 

(www.ine.pt) 
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Estas desigualdades acentuam a pobreza desta faixa etária, tendo em conta que é 

maioritariamente constituída por mulheres com baixas taxas de escolaridade, logo profissões 

pouco qualificadas e reformas baixas, e com necessidade de apoio institucional ou a viverem 

sozinhas.  

A repartição dos idosos também não é homogénea dentro do nosso país notando-se 

um maior número de idosos nas regiões do Alentejo, Centro e Algarve em comparação com 

as restantes zonas do país. Se compararmos os índices de envelhecimento destas regiões, 

verificamos que no Alentejo existem 162,60 idosos por cada 100 jovens, na região Centro 

129,50 e no Algarve 127,50, valores muito acima do total de Portugal Continental cujo índice 

de envelhecimento se situa nos 104,50. 

O estudo em causa foi realizado no distrito de Leiria pertencente à NUT III – Pinhal 

Litoral, nos concelhos de Leiria e Pombal. Também aqui os índices atrás referidos seguem a 

tendência do restante país como podemos observar no Quadro 6. 

 

Quadro 6 

Indicadores Demográficos da NUT III – Pinhal Litoral (2008) 

2008 
Relação de 

Masculinidade 

Relação de 

Masculinidade da 

população com 65 e 

mais anos 

Índice de 

Envelhecimento 

Índice de 

Dependência 

Total 

Índice de 

Dependência 

dos Idosos 

Pinhal Litoral 95,90 78,80 118,30 50,10 27,20 

(www.ine.pt) 

 

Assim, verificamos que na população residente na NUT III – Pinhal Litoral a Relação 

de Masculinidade é de 95,90. Este número torna-se mais expressivo na população idosa, 

diminuindo o número de efectivos masculinos para 78,80 por cada 100 mulheres. O Índice de 

Envelhecimento desta unidade territorial era em 2008 de 118,30, superior ao verificado na 

população total em 2007 (113,60). O Índice de Dependência Total da população residente no 

Pinhal Litoral calcula-se em 50,10, sendo que existem 27,20 idosos por cada 100 indivíduos 

em idade activa. 
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2. O ENVELHECIMENTO 

O envelhecimento é um processo com características próprias, sendo distinta pela 

heterogeneidade entre indivíduos, amplamente relatada na literatura. Assim, nem todas as 

pessoas envelhecem da mesma forma nem ao mesmo tempo, sendo que esta heterogeneidade 

se verifica entre os vários idosos mas também num mesmo indivíduo. Há no entanto 

consenso quanto à noção de perda (perda de capacidades físicas e funcionais, perda de 

familiares e amigos, etc.), sendo estas perdas mais notórias com o avançar da idade. Um 

outro aspecto a salientar é que nesta idade, tal como em todas as idades, existem diferentes 

classes socioeconómicas o que por sua vez implicará diferentes acessos a recursos e redes 

sociais de apoio, sendo que aqueles que pertencem a uma classe socioeconómica mais 

elevada e a um estrato cultural e educacional mais diferenciado, terão mais recursos e 

facilidade de se adaptaram à nova fase de vida (Fonseca, 2006; Mauritti, 2004). De facto 

podemos dizer, até mesmo a partir do censo comum, que há diferentes formas de envelhecer. 

Nesta perspectiva, se considerarmos dois pólos opostos, teremos uma velhice mal sucedida se 

estivermos perante adaptações às novas exigências desta etapa não conseguidas e os graus de 

dependência aumentados, diminuindo a autonomia e a participação activa na comunidade; e 

uma velhice bem sucedida se o indivíduo conseguiu reunir as suas competências para fazer 

face às mudanças, permanecendo independente e autónomo com uma vida social que o 

preenche, mantendo um papel activo e construtivo na sua comunidade. 

Envelhecer é sem dúvida um processo que acarreta mudanças a vários níveis, 

comportamental, social, familiar, etc. e como tal exige um grau maior ou menor de 

adaptações… Para além disso é também um processo com diferentes níveis de significado 

pessoal, social e até mesmo cultural. 

Há autores que defendem que começamos a envelhecer a partir do momento em que 

nascemos, outros há que postulam o envelhecimento a partir do momento da concepção. 

Apesar disso passamos por um período das nossas vidas em que todos dirão ser de 

crescimento, aprendizagem e desenvolvimento, período esse que alguns dirão, ou disseram 

terminar na vida adulta. Como referido por Marchand (2005) a vida adulta é marcada pela 

atribuição social de vários papéis e suas tarefas, que se modificam ao longo do tempo 

consoante estamos a falar de um jovem adulto, de um adulto de meia-idade ou de um idoso. 

Actualmente a fase da vida adulta está a tornar-se cada vez mais longa e o número de 

adultos idosos está a superar, como referido no capítulo anterior, o número de jovens adultos 

e adultos de meia-idade. O envelhecimento populacional é actualmente considerado uma 

característica indissociável dos países industrializados e do crescimento económico e as 
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mudanças sociais que advêm dessa industrialização, é pois um produto cultural (Arroteia, 

2006; Fontaine, 2000). A industrialização desencadeou de facto um processo que modificou a 

estrutura demográfica dos países, particularmente em Portugal. Resumindo a análise feita por 

Arroteia (2006): a industrialização, e consecutivo êxodo rural e urbanização, conduziu a uma 

progressiva emancipação da mulher, que começou a fazer parte da força de trabalho das 

indústrias e posteriormente do sector de serviços. Tal levou à quebra acentuada da natalidade 

com as mulheres a terem menos filhos e o primeiro filho cada vez mais tarde, envelhecendo 

desta forma a base da pirâmide populacional. As cidades, com melhor cobertura médico-

sanitária, diminuíram a mortalidade geral e particularmente a mortalidade infantil, 

aumentando a esperança de vida e logo o aumento de efectivos no topo da pirâmide 

demográfica. 

Na verdade o aumento significativo de idosos é hoje indiscutível e por isso torna-se 

pertinente analisar o significado deste construto. O envelhecimento, o ser velho ou ser idoso 

são construtos sociais na medida em que o seu significado é co-construído pelos elementos de 

uma determinada cultura e sociedade, mudando ao longo do tempo.  

Os significados dados ao processo de envelhecimento dependem fortemente do 

contexto social e histórico pelo que o estudo do mesmo deve ter em conta esta subjectividade 

e as ideias, percepções e vidas reais dos idosos, bem como a interculturalidade (Martins, 

2009; Paúl & Fonseca, 2005).  

Como a maioria dos construtos sociais também este é alvo de estereótipos. Como 

explica Martins (2004a; 2009) os estereótipos advêm de uma visão simplificada e com 

ausência de matrizes, permitem hipersimplificar a realidade e fazer uma análise rápida de 

informação complexa sobre indivíduos pertencentes a determinados grupos (sociais, 

culturais, étnicos, etc.), minimizando as diferenças interpessoais. Actualmente, os 

estereótipos relativos aos idosos ainda são negativos existindo uma percepção social 

gerontofóbica que influencia não só a relação da sociedade com os idosos, mas também a 

própria auto-imagem dos idosos, negando o seu potencial de desenvolvimento e 

competências, e desvalorizando a procura e soluções específicas adaptadas às suas 

necessidades. 

Independentemente dos conceitos que vão sendo atribuídos, o papel que o idoso foi 

ocupando na sociedade foi sofrendo alterações ao longo dos anos. Na sociedade actual e 

hedonista, valorizam-se características usualmente dadas aos jovens como a beleza do corpo, 

a irreverência e a liberdade, o indivíduo e o presente são mais importantes do que o grupo e a 

experiência passada. O idoso já não é visto como um sábio, o detentor do saber acumulado de 
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gerações, mas sim como um ser ignorante, decrépito, antiquado, frágil, dependente, etc.. O 

idoso é ignorante porque não se consegue adaptar à revolução tecnológica e porque tem 

níveis de escolaridade baixos; é decrépito porque doente, com diminuição das suas 

capacidades, físicas e de memória; antiquado porque detém um conjunto de valores 

aprendidos e adquiridos ao longo de mais de meio século; frágil porque tem uma performance 

diminuída; dependente porque já não é activo, não contribui através do trabalho, porque 

necessita dos cuidados de outros, familiares ou instituições.  

Mas não se pense que esta visão negativa do processo de envelhecimento é exclusiva 

da nossa era. A preocupação com a compreensão do processo de envelhecimento e do papel 

dos idosos na sociedade existe desde o início dos tempos. O Homem sempre se preocupou 

com as questões directamente relacionadas com a finitude da vida e a decadência do corpo, 

mente e alma. O significado do envelhecimento e as atitudes perante o mesmo, foram 

mudando consoante a cultura e sociedade em que o mesmo se insere, bem como os 

conhecimentos acerca deste processo.  

Assim, as primeiras referências literárias ao idoso no Ocidente datam de 2500 a.C. 

pertencendo ao Filósofo e poeta egípcio Ptah-Hotep (Nogueira, 1996, cit. por Martins, 

2004b). Na Cultura chinesa a terceira idade está relacionada com valores como o respeito e a 

referência para com os anciãos (Martins, 2004b). Paúl (2005) faz uma incursão histórica 

sobre o significado deste conceito na qual nos baseamos. Platão (427-347 a.C.) é o primeiro a 

considerar que envelhecemos como vivemos, substituindo gradualmente os prazeres físicos 

pelos espirituais, havendo desta forma um ganho que compensaria uma perda. Pelo contrário 

Aristóteles (384-322 a.C.) caracteriza a última idade como a da senilidade e da deterioração 

do corpo e do espírito. Hipócrates (460-377 a.C.) é o primeiro a formular hipóteses médicas, 

considerando o envelhecimento como um fenómeno natural, físico e irreversível que, não 

sendo uma doença, predispõe à mesma. Galeno (131-201), médico romano de origem grega, 

alia a teoria aristotélica ao método de observação hipocrático e define o envelhecimento 

como uma patologia humoral e psicológica. Por volta de 1500, com o advento do 

humanismo, surge um novo interesse pelo tema do envelhecimento, desta vez na procura do 

elixir da eterna juventude. 

Como pudemos constatar, o envelhecimento e o idoso têm sido alvo de constantes 

estudos. Mas a questão central mantém-se irrespondida, ou seja: o que é tornar-se velho? 

Como é que nos tornamos velhos? O que implica ter muitos anos de vida? Não envelhecemos 

todos da mesma forma. Porquê? Na procura de respostas a este conjunto de questões 
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consideramos oportuno definir neste momento alguns conceitos como sejam o que é 

envelhecer e ser idoso.  

Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2003), envelhecer é antes de 

mais “tornar (-se) velho ou mais velho”, é pois um verbo, o que implica uma acção que 

decorre no espaço e no tempo. Ser idoso é um adjectivo de alguém “que tem muitos anos de 

vida; velho” (Houaiss, 2003). Mas como vivos anteriormente estes conceitos podem variar 

em diferentes sociedades e consoante a perspectiva de análise. Por exemplo, o que é ter 

muitos anos de vida? Existem descritas na literatura (Fontaine, 2000; Marchand, 2005; 

Martins, 2004b; Martins, 2009; Paúl, 2005) diferentes concepções de idade, nomeadamente 

na fase adulta, considerando-se que a idade cronológica não é a única capaz de definir a 

passagem para a terceira idade, isto porque existem processos de envelhecimento individuais 

e intrínsecos a cada indivíduo e ao seu percurso ao longo de toda a sua vida, ou seja ao longo 

do seu crescimento, desenvolvimento e declínio. Assim, como enfatiza Marchand (2005) o 

critério de idade cronológica, embora seja o mais utilizado para diferenciar períodos da vida 

de um indivíduo devido à sua simplicidade, peca precisamente por essa simplicidade, que não 

tem em consideração a heterogeneidade verificada, nomeadamente no grupo de adultos e 

particularmente nos idosos.   

É pois fácil aceitar a definição de Fontaine (2000) que caracteriza o envelhecimento 

como um processo progressivo e diferencial que revela dados objectivos e mensuráveis bem 

como dados subjectivos relacionados com a representação que cada indivíduo faz do seu 

próprio envelhecimento. Martins (2009) cita os estudos efectuados por Staab e Hodges que 

corroboram esta perspectiva justificando que do ponto de vista objectivo o envelhecimento 

começa com o nascimento e culmina no adulto de idade avançada com o qual a expressão 

está mais associada e do ponto de vista subjectivo está associado a sentimentos pessoais 

relacionados com o processo de envelhecimento de cada indivíduo (idem). 

 Desta forma podemos justificar a existência de processos de envelhecimento 

heterogéneos. Embora o processo de envelhecimento seja inevitável para todos os seres 

vivos, a sua velocidade e gravidade são variáveis nos vários níveis (biológico, social, 

funcional e psicológico). Como sintetizam Paúl e Fonseca (2005), envelhecer é uma parte 

integrante do ciclo de vida, sendo que aos idosos se aplica o princípio de heterogeneidade. 

Segundo Shock (cit. por Paúl & Fonseca, 2005) o processo de envelhecimento é altamente 

individualizado, sendo que o aumento da idade faz aumentar as diferenças interindividuais, 

resultando num padrão de maior variabilidade com a idade. Assim, com o passar dos anos e o 

acumular de experiências, a interacção biopsicossocial resulta num padrão único e 
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idiossincrático. Esta interacção entre o organismo (genético e biológico) e o contexto (social, 

cultural, familiar, etc.), formando um sistema global que não é explicável pela soma das suas 

partes mas que resulta num padrão de desenvolvimento único é defendida por vários autores 

(Martins, 2009; Birren (1995), Schroots (1995) e Yates (1993) cit. por Paúl, 2005). 

Embora o discurso em relação aos idosos continue a ter uma vertente desprestigiante 

vincada, a visão negativa e pessimista da terceira idade está a mudar. Até há relativamente 

pouco tempo o desenvolvimento humano era considerado terminar no final da adolescência, 

sendo o ser humano adulto a referência do apogeu das capacidades físicas e cognitivas. A 

partir desse momento haveria uma estagnação e declínio que levariam subsequentemente ao 

envelhecimento e à morte. Vários investigadores do sec. XX contribuíram para uma imagem 

negativa do envelhecimento que adjectivaram como uma fase de decadência, deterioração ou 

desestruturação, sendo um continuum normal-patológico cuja tendência seria atingir o nível 

patológico de senilidade ou demência (Fontaine, 2000). Actualmente, autores como Spar e La 

Rue (cit. por Figueiredo, 2007) distinguem envelhecimento primário ou normal, subjacente à 

longevidade máxima da nossa espécie e possivelmente pré-programado geneticamente, de 

envelhecimento secundário ou patológico, que decorre de factores externos como agressões 

ambientais, doenças e diferentes estilos de vida e que explicaria a variabilidade 

interindividual do próprio processo de envelhecimento. 

Consideramos assim importante expor algumas evidências acerca do processo de 

envelhecimento humano, considerando que o mesmo só poderá ser plenamente explicado e 

estudado se tivermos em conta as suas vertentes biológica, psicológica e social. O ser 

humano, como ser biopsicosocial, nasce, cresce e envelhece nestes três eixos formando uma 

imagem tridimensional da sua história de desenvolvimento. Como vimos anteriormente 

podemos definir vários critérios de idade e dentro de cada critério procurar explicar o 

processo de envelhecimento, sendo que cada um deles individualmente não será suficiente 

para abarcar a complexidade deste processo.  

 

2.1. Envelhecimento Biológico 

Em termos biológicos, e como foi dito anteriormente, há quem defenda que o 

processo de envelhecimento se inicia com o nascimento, ou até mesmo antes, a partir do 

momento da fecundação. Outros há que consideram a idade adulta, com o início da 

capacidade reprodutiva, o apogeu do desenvolvimento humano, verificando-se a partir de 

então um crescente e inevitável declínio. Em resumo, o envelhecimento biológico resulta de 

uma crescente vulnerabilidade do organismo, reduzindo a eficiência dos seus sistemas 
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orgânicos e funcionais e a capacidade de manter um equilíbrio homeostático, e de uma maior 

probabilidade de morrer (Figueiredo, 2007). Não há, no entanto, concordância entre os 

investigadores acerca de marcadores biológicos que definam o início do envelhecimento. Há 

sim concordância no facto de nem todo o organismo envelhecer ao mesmo tempo, ou seja, há 

órgãos e sistemas de órgãos que se tornam menos funcionais, antes de outros. Os 

investigadores também concordam com o facto de, a par com os factores internos, como o 

património genético, os factores ambientais exercerem uma importância crucial para o 

envelhecimento biológico do organismo. Ou seja, apesar da normalidade e universalidade do 

processo de envelhecimento, factores como o estilo de vida, a educação e o ambiente onde o 

indivíduo vive, influenciam de forma positiva ou negativo o envelhecimento do seu 

organismo. Ainda assim, e independentemente dos esforços e cuidados, todos os seres vivos 

envelhecem acabando por perecer, e isso inclui o ser humano. Figueiredo (2007) aponta as 

principais características do processo de envelhecimento biológico: 

• Aumento da mortalidade; 

• Modificações na composição química do organismo; 

• Transformações progressivas que conduzem à deterioração morfológica e funcional; 

• Menor capacidade de resposta perante as agressões e exigências ambientais. 

Foram propostas algumas teorias que procuram explicar esta lei natural que “obriga” 

todos os seres vivos a morrerem (Fontaine, 2000; Martins, 2004b; Stuart-Hamilton, 2002), 

nomeadamente a Teoria da Falibilidade do Princípio de Fidelidade da Cópia ou Teoria do 

Envelhecimento da Mutação Somática, a Teoria do Gene Clandestino, a Teoria do 

Envelhecimento Programado ou Teoria Genética, a Teoria do Envelhecimento Auto-Imune 

ou Teoria Imunitária, a Teoria do Lixo Celular e Teoria dos Radicais Livres, ou a Teoria 

Neuro-Endócrina. No entanto, nenhuma destas teorias é por si só suficiente para explicar o 

envelhecimento do organismo, a probabilidade é que de uma forma ou de outra, todas elas 

contribuam para o processo. Mas o envelhecimento do organismo por si só não é suficiente 

para explicar a complexidade desta fase do desenvolvimento humano. Assim, passaremos a 

apresentar algumas das teorias que procuraram descrever o processo de envelhecimento 

psicológico do ser humano.  
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2.2. Envelhecimento Psicológico 

O estudo do envelhecimento psicológico tem-se centrado em duas grandes vertentes, 

o estudo do funcionamento cognitivo, nomeadamente o estudo da inteligência e da memória, 

e o estudo da personalidade. 

Os estudos da memória e inteligência começaram por ser transversais, e influenciaram 

de forma negativa a visão que temos acerca do estado destes dois construtos nas idades mais 

avançadas. Faz parte do estereótipo do idoso caracterizá-lo como alguém com perdas de 

memória e como menos inteligente do que os adultos mais jovens, sendo a velhice uma fase 

de declínio intelectual (Valadares, 2007). Estudos recentes revelam o erro destas assunções, 

relacionando-as mais com o efeito da coorte ou do desenho da investigação, do que com 

verdadeiras perdas.  

Assim, as primeiras conclusões relativas ao declínio intelectual, baseadas em estudos 

transversais, afirmavam que o declínio da inteligência teria início aos 20, 30 anos de idade 

(Figueiredo, 2007). Mais tarde, estudos longitudinais refutam esta ideia e defendem que a 

inteligência permanece relativamente estável durante a vida adulta. Por exemplo, Shaie e 

colaboradores (cit. por Figueiredo, 2007) consideram que os declínios estatisticamente 

significativos das aptidões intelectuais só têm início nos últimos anos da sexta década de 

vida. Por sua vez, Horn e Cattel (idem) revelam a existência de facto de um declínio na 

inteligência fluída (relativa a capacidades básicas como a atenção, memória e capacidade de 

raciocínio) mas, em contrapartida, uma estabilidade ou até incremento da inteligência 

cristalizada (relativa às capacidades mentais dependentes da experiência, educação e 

aculturação). Apenas nos mais idosos (85 e mais anos), é que certos estudos referem um 

padrão generalizado de declínio gradual da inteligência (Spar e La Rue, cit. por Figueiredo, 

2007) 

Resumindo, e como Marchand (2005) explica através da recolha de vários estudos, a 

noção de declínio intelectual associada ao envelhecimento, resulta de estudos psicométricos 

de natureza transversal que mostram que o desempenho dos adultos mais velhos é inferior ao 

dos mais jovens. Foi mostrado em estudos longitudinais que estas diferenças devem ser 

atribuídas sobretudo a diferenças geracionais (ou de coorte). Além disso já foi evidenciado 

que a prática e o treino aumentam o desempenho de idosos avaliados com testes de 

inteligência. Num estudo realizado por Belsky (2000, cit. por Figueiredo, 2007) todos os 

sujeitos submetidos a treino cognitivo melhoravam o seu desempenho nas tarefas, esse 

desempenho transferia-se para tarefas semelhantes e mantinha-se estável após seis meses. 

Mais ainda, foi mostrado que a regressão em provas operatórias piagetianas está mais 
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correlacionada com factores contextuais (nível académico, profissão, estado de saúde) do que 

com uma possível deterioração fisiológica.  

Fica assim demonstrado que as mudanças substanciais na inteligência só se 

manifestam em idades muito avançadas e, principalmente, naquelas aptidões que não foram 

objecto de prática, tendo em conta a experiência de vida do sujeito. O envelhecimento 

cognitivo é pois um processo heterogéneo e não universal, capaz de ser controlado através de 

intervenções de estimulação, onde se deve salientar a plasticidade intraindividual e 

variabilidade interindividual, e enfatizar a dependência da experiência e não de mudanças do 

sistema nervoso central. 

Como referimos atrás faz parte do estereótipo do idoso caracterizá-lo como alguém 

com perdas de memória e é actualmente aceite que a memória se modifica como 

característica normal do processo de envelhecimento. No entanto, embora exista um declínio 

da memória com a idade, é também verdade que nem todas as capacidades mnésicas se 

alteram da mesma forma. Alguns modelos defendem que os efeitos da idade na memória se 

limitam a estruturas ou processos de memória específicos. Outros sugerem que as diferenças 

encontradas dependem mais da abordagem metodológica e de variáveis não controladas 

como a motivação ou a ansiedade, do que propriamente da idade.  

O processo de memória envolve três fases, a codificação, armazenamento e 

recordação da informação, sendo que a informação pode ser codificado em três sistemas de 

memória, memória sensorial, a curto e a longo prazo. Estes três sistemas distinguem-se pela 

duração da informação aí armazenada e pala sua capacidade de armazenamento, sendo que 

cada um deles sofre diferentes consequências com o passar do tempo (para uma revisão mais 

aprofundada ver Figueiredo, 2007).  

Resumindo, a memória sensorial não sofre diferenças significativas associadas à 

idade. A informação armazenada na memória a curto prazo pode ser dividida por dois tipos 

de memória, a memória primária, que sofre diferenças modestas com a idade, e a memória de 

trabalho, esta sim, negativamente afectada pela idade. Por último a Memória a longo prazo 

pode também ser dividida em três subsistemas, a memória procedimental e a memória 

semântica que não sofrem alterações com a idade e a memória episódica que é considerado o 

sistema mais vulnerável à passagem dos anos.   

O processo de recordação da informação armazenada pode ser realizado através de 

estratégias de recordação ou de reconhecimento, sendo que os idosos têm menos dificuldades 

em tarefas que exijam o reconhecimento do que as que exigem a recordação da informação.  
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Tendo em conta o exposto não podemos deixar de referir que embora haja de facto 

alterações na memória dos indivíduos mais velhos, estas não são de tal forma significativas 

que validem o estereótipo de que os “idosos são esquecidos”. É provável que o seu dia-a-dia 

não tenha momentos emocionalmente significativos que valha a pena recordar. Também não 

podemos deixar de salientar que os próprios idosos contribuem para este estigma, pois 

consideram-se menos eficazes e têm menos auto-confiança na melhoria da eficácia da sua 

memória (Figueiredo, 2007).   

O desenvolvimento humano tem sido um tema recorrente nos estudos realizados sob a 

égide da psicologia. São várias as Teorias que procuraram explicar a forma como o ser 

humano se desenvolve ao longo da sua ontogenia. Inicialmente estas consideravam que o 

desenvolvimento era um processo que ocorria até à adolescência ou idade adulta, altura a 

partir da qual a estagnação e o declínio das competências e capacidades adquiridas reinaria. 

Com o aumento dos estudos e investigações realizadas e o reconhecimento que a idade adulta 

também implicaria o desenvolvimento, no sentido de uma integração e forma de lidar 

diferentes dos níveis anteriores, algumas destas teorias passaram a considerar a idade adulta, 

e dentro dela a terceira a quarta idade, como fases de desenvolvimento. 

Por exemplo, Erikson considerava que o desenvolvimento humano se faria através de 

estágios, divididos por oito idades, cada uma das quais com tarefas a desenvolver. Na sua 

teoria o último estádio, caracterizado pelo conflito entre a integridade e o desespero, decorre 

após os 65 anos. Uma boa resolução deste conflito, que passará inevitavelmente por uma 

reflexão crítica do seu percurso de vida chegando à conclusão de que terá sido um percurso 

positivo, levará a sentimentos de integridade e consequente satisfação, resultando virtudes 

como a sabedoria e a renúncia (Marchand, 2005; Valadares, 2007). 

Sendo assim, de acordo com a teoria de Erikson a mudança é uma constante ao longo 

da vida. Também os estudos da personalidade procuraram descobrir se o envelhecimento 

acarretava mudanças significativas nos traços de personalidade e, como é que o indivíduo se 

adapta ao envelhecimento e o seu grau de satisfação. Estes estudos levaram à concepção de 

diferentes teorias que passaremos a enumerar sucintamente (Figueiredo, 2007; Martins, 

2004b):  

• Teoria do Desligamento: elaborada com base no Estudo de Kansas City liderado por 

B. Neugarten da Universidade de Chicago, no início dos anos 50, afirma que o traço 

de introversão aumenta com a idade, levando a um progressivo afastamento do mundo 

exterior. Mais tarde, estudos elaborados com outra metodologia (nomeadamente o 

Estudo Longitudinal de Baltimore, de Costa e McCrae (cit. por Figueiredo, 2007)) 
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não corroboraram estes resultados, afirmando ao invés que os traços se manteriam 

estáveis ao longo de toda a vida.  

• Teoria dos Padrões de Envelhecimento: esta teoria defende que o grau de satisfação 

dos idosos está depende dos níveis de actividade na sociedade e em contexto familiar; 

• Teoria da actividade: também relacionada com os níveis de satisfação, esta teoria 

correlaciona a satisfação com uma auto-imagem positiva, conseguida pela percepção 

de se ser capaz de atingir objectivos pessoais e de se manter uma interacção social 

gratificante. 

Não podemos concluir esta secção sem referir a teoria de Baltes citada por inúmeros 

autores e capaz de justificar a capacidade adaptativa e a heterogeneidade verificada na 

população dos idosos (Fonseca & Paúl, 2005; Fontaine, 2000; Gonçalves, 2006; Marchand, 

2005; Valadares, 2007). De acordo com este autor, a heterogeneidade do envelhecimento, 

nomeadamente do declínio intelectual assenta na plasticidade intraindividual, da variabilidade 

interindividual e da multidimensionalidade e multidireccionalidade dos processos de 

desenvolvimento na idade adulta (Baltes e Schaiie, 1976, cit. por Marchand, 2005). Baltes e 

Baltes (1990, cit. por Gonçalves, Martín, Guedes, Cabral-Pinto & Fonseca 2006) defendem 

que ao longo de todo o ciclo de vida há uma constante tentativa para equilibrar as perdas e os 

ganhos, no entanto, com o passar dos anos, vai sendo cada vez mais difícil este equilibro, 

resultando num aumento progressivo das perdas e uma diminuição dos ganhos. É com base 

nestes pressupostos que é introduzida a noção de Envelhecimento Bem Sucedido. De acordo 

com esta teoria, o envelhecimento é melhor explicado através do modelo de selecção, 

optimização e compensação. De acordo com este modelo os idosos, face aos 

condicionalismos inerentes ao seu processo de envelhecimento, traçam novos objectivos, 

procurando maximizar as condições existentes, quer internas quer externas e, se tal for 

necessário adquirindo meios, tangíveis ou simbólicos, para atingir os objectivos previamente 

delineados. Sendo assim, há não só uma reestruturação das expectativas e objectivos tendo 

em conta as perdas, mas também uma procura activa para superar ou diminuir essas perdas.  

 

2.3. Envelhecimento social  

Finalmente, em termos sociais, podemos explicar o desenvolvimento humano, e logo 

o processo de envelhecimento, como uma sucessiva mudança de estatuto e papéis, e 

consequentemente mudança das expectativas da sociedade e dos seus membros em relação ao 

comportamento do indivíduo. 
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A este nível sociocultural, e na nossa sociedade, podemos dizer que existe de facto um 

marcador que anuncia as últimas fases da vida, nomeadamente a reforma ou a sua respectiva 

idade, no caso os 65 anos. 

Numa sociedade onde os rituais de passagem para diferentes idades, (como o fim da 

formação académica, o primeiro emprego ou o casamento), vão desaparecendo, a reforma 

continua a ser um dos marcos mais significativos da passagem para a terceira idade. O 

trabalho permite a organização do dia-a-dia, a adopção de papéis sociais e tem um papel 

relevante na identidade do indivíduo. Com a chegada da reforma é necessário adoptar novos 

papéis e muitas vezes adaptarmo-nos a uma nova realidade económica e social.  

A adaptação bem sucedida à reforma passa, segundo Taylor-Carter e Cook (1995, cit. 

por Fonseca, 2006), pela manutenção de um sentido de continuidade e envolvimento e pelo 

estabelecimento de relações próximas com os outros e na realização de actividades que 

proporcionem sensações de bem-estar e prazer. Na nossa sociedade, onde a produtividade é 

tão relevante em termos económicos e sociais, a reforma é vista sobretudo como uma perda 

de estatuto, implicando ainda uma diminuição de rendimentos e a perda de contactos sociais 

(Figueiredo, 2007). O grande desafio passa pela manutenção de níveis de actividade e de um 

sentido de utilidade os quais parecem contribuir para a qualidade de vida, assunto que 

desenvolveremos posteriormente.  

Como já vimos, o envelhecimento implica não só a mudança de papéis sociais mas 

também por vezes o estreitamento das redes sociais que por vezes se cingem à família. Além 

da reforma, também o papel da terceira geração (avó/avô) pode ser considerado como um 

marco característico desta idade. No entanto, não podemos esquecer que, com a fecundidade 

tardia, característica das nossas gerações actuais, com as mulheres a terem filhos cada vez 

mais tarde, os avós de amanhã serão cada vez mais idosos, o que colocará novos desafios às 

famílias do futuro. Ainda assim, ser avô traz ao idoso um sentido de continuidade e permite-

lhe desempenhar novos papéis e manter interacções significativas com diferentes gerações, 

aumentando assim um sentimento de utilidade.  

Na última etapa do ciclo de vida familiar (ninho vazio) o casal volta a estar sozinho, 

sendo a satisfação conjugal dependente de inúmeros factores, entre os quais os referidos por 

Figueiredo (2007) como a saúde, a dependência e a proximidade. Com o tempo, a perda de 

relações significativas, primeiro com a reforma, posteriormente com a possível perda do 

cônjuge e a morte de amigos e familiares da mesma geração, alteram-se as estruturas 

familiares e, consequentemente o desempenho de diversos papéis sociais (Figueiredo, 2007; 

Valadares, 2007).  
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Fonseca (2006) enumera várias estratégias de coping para lidar com os anos após 

reforma, que nos parecem resumir o exposto e que passamos a citar: 

• Manter e enriquecer os interesses específicos anteriores; 

• Investir em novas actividades; 

• Aprofundar a vida conjugal; 

• Reforçar a vida familiar; 

• Cuidar da saúde física e mental; 

• Prevenir a segurança económica; 

• Combater o risco de isolamento social e o sentimento de solidão; 

• Investir na aprendizagem; 

• Ter em conta e utilizar os serviços e recursos comunitários existentes; 

• Exercer o máximo controlo possível sobre a vida pessoal; 

• Manter e aprofundar o sentimento de utilidade para nós mesmos e para oas pessoas 

que nos rodeiam.  

Tendo em conta o aqui exposto, nomeadamente a importância das relações sociais no 

processo de envelhecimento, consideramos pertinente alongarmo-nos sobre a relevância do 

apoio social e familiar ao idoso. 

 

  

3. APOIO SOCIAL E FAMILIAR 

O apoio social contribui decisivamente para a qualidade de vida dos idosos, podendo 

ser definido como «processo dinâmico e complexo, que envolve transacções entre indivíduos 

e as suas redes sociais, no sentido de satisfazer necessidades sociais, promovendo e 

completando os recursos pessoais que possuem, para enfrentarem as novas exigências e 

atingirem novos objectivos» (Martins, 2004b). Segundo Antonucci (2001, cit. por Figueiredo, 

2007), as pessoas com redes sociais mais alargadas obtêm mais apoio quando necessário, 

tendo sido igualmente verificado um menor declínio em termos de saúde para aqueles que 

foram recebendo mais apoio social ao longo da vida. De acordo com Matos e Ferreira (2000, 

cit. por Martins, 2004b) o apoio social pode ser dado ao nível sócio-emocional (através da 

transmissão de afecto, simpatia, compreensão, aceitação e estima), ou ao nível instrumental 

(através da transmissão de conselho e/ou informação, ajuda económica e/ou ajuda com a 

família ou o trabalho). Por seu turno Barrón (1996, cit. por Martins, 2004b) propõe um 

modelo de apoio social que passa pelo apoio emocional (relacionado pela disponibilidade 
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para com o outro), o apoio material e instrumental (caracterizado por acções ou materiais que 

ajudam a resolver problemas práticos do dia-a-dia) e apoio de informação (transmissão de 

informações ou orientações relevantes). 

Com o envelhecimento demográfico da nossa população e exigência de cuidados 

específicos a dar à população dos mais envelhecidos é uma realidade crescente. O aumento 

da escolaridade e capacidade económica, bem como uma crescente consciência social faz 

com que este grupo populacional seja cada vez mais exigente nos cuidados e apoios que 

recebe quer a nível formal como informal. Além disso, o crescente número de mulheres a 

exercer actividades profissionais, deixando assim de ter disponibilidade para serem as 

prestadoras de cuidados familiares, leva a uma crescente necessidade de apoio exterior à 

família ou institucionalização dos idosos, nomeadamente daqueles que, por doença crónica 

ou incapacitante, se tornam mais dependentes ou menos autónomos.  

 O apoio social pode ser de dois tipos: formal ou informal. Considera-se que o apoio 

social formal é aquele veiculado profissionalmente pelos serviços estatais, de segurança 

social e os organizados pelo poder local e por instituições de solidariedade social. Em 2001, 

de acordo com os censos, 1% da população portuguesa vivia em famílias institucionais, o 

que, face a 1991 implicou um aumento de 73,3% (Gonçalves, 2003).  

A Acção Social, na qual se inserem os Lares para a Terceira Idade e os Serviços de 

Apoio ao Domicílio tem dois grandes objectivos: “prevenir e resolver situações de carência, 

disfunção e marginalização social, que incidem principalmente sobre crianças, jovens, idosos 

e deficientes, e concretizar acções e programas com vista a promover a integração social e 

comunitária” (Arroteia & Cardoso, 2006, p. 19). 

As características dos idosos a viver em instituições podem-se resumir em mulheres, 

acima dos 85 anos, viúvas, com baixa ou nenhuma qualificação académica, reformadas e 

residentes na mesma freguesia onde viviam anteriormente à institucionalização. Por exemplo, 

em 2001, de acordo com os censos, nas instituições de apoio social, a população idosa 

feminina era de 2,3 mulheres para cada homem, sendo que passaria para 3 mulheres para 

cada homem nas idades acima dos 85 anos (Gonçalves, 2003) 

O apoio social informal é aquele que não tem um carácter profissional não exigindo 

por isso retribuição económica, e é na sua maioria dado por familiares, amigos e vizinhos 

(Lage, 2005). Segundo Martín (2005) o apoio social informal é de natureza solidária ou 

familiar, sendo para este autor definido como um padrão de comportamento normativo das 

interacções familiares e do comportamento cívico, tido como um dever pessoal ou moral, 
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independentemente do seu reconhecimento moral ou agradecimento pessoal daqueles que 

dele usufruem. 

Como já vimos, o envelhecimento implica não só a mudança de papéis sociais mas 

também, o estreitamento das redes sociais que por vezes se cingem à família. Actualmente 

crê-se que, apesar da diminuição do número de relações sociais diminuir com a idade, esta 

diminuição é cada vez mais tardia, sendo que a quantidade de suporte emocional se mantêm 

relativamente estável até uma idade muito avançada (Figueiredo, 2007). Mesmo nos idosos 

institucionalizados a família mantém um papel importante no apoio prestado. São vários os 

autores que referem a importância das famílias na responsabilidade de prover o sustento, 

cuidar, acompanhar e apoiar os seus elementos mais idosos, num compromisso a longo prazo 

(Figueiredo, 2007; Lage, 2005; Martín, 2005; Martins, 2004b). Num estudo realizado na 

União Europeia, um terço dos jovens pensa ser da sua responsabilidade cuidar das gerações 

mais velhas e apenas 5% afirmou não querer cuidar dos seus familiares mais velhos 

(Comissão Europeia, 1997, cit. por Tomassini, 2004). Demonstra-se assim que apesar das 

mudanças sociais e culturais que se verificam na nossa sociedade, e que influenciam a 

organização dos núcleos familiares e a disponibilidade da mulher para cuidar, os idosos 

continuam a receber apoio das suas famílias, recorrendo estas a ajudas formais, 

maioritariamente perante idosos mais velhos e mais dependentes. Até porque, o paradigma 

agora vigente em termos de políticas sociais e de saúde é o da desinstitucionalização, 

pretendendo-se que os idosos se mantenham no seu domicílio, autonomamente, o maior 

período de tempo, até porque verifica-se uma maior rede de serviços de apoio ao domicílio, 

no desenvolvimento de habitações com menos barreiras arquitectónicas e na criação de 

unidades de residência assistida.  

Na verdade, os estudos realizados a partir dos anos 50 do século XX mostram um 

aumento na proporção de idosos que vivem sozinhos, quer na Europa quer na América do 

Norte (Tomassini, 2004). Mais tarde, nos anos 80, em muitos países europeus, verificou-se 

um aumento da população idosa institucionalizada, surgindo, na década seguinte a intenção 

política de manter os idoso nas suas casas (idem).  

Há ainda que referir que, no apoio informal prestado se podem distinguir dois tipos de 

cuidadores, os cuidadores primários e os secundários. O cuidador primário é uma única 

pessoa que realiza mais de metade do cuidado informal (Martín, 2005), é usualmente alguém 

do sexo feminino (de preferência a esposa, seguido das filhas), com poucas ou nenhumas 

responsabilidades laborais, que coabita ou vive perto da pessoa dependente (Martín, 2005). 

Segundo Glover e colaboradores (1998, cit. por Tomassini, 2004) 24% das mulheres entre os 
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50 e os 64 anos são cuidadoras que coabitam com um familiar doente ou idoso, comparado 

com os 7% verificados na Holanda ou os 10% em Inglaterra e quase um terço das idosas 

italianas e portuguesas vivem com os filhos. O cuidador secundário (ou cuidadores, uma vez 

que este papel poderá ser exercido por diversos elementos da rede social de apoio), por seu 

lado, não terá as responsabilidades principais, mas desempenhará um papel importante 

aumentando a quantidade e por vezes a qualidade do apoio recebido (Martín, 2005).  

O apoio social e ou familiar necessário, depende em grande parte dos níveis de 

dependência do indivíduo nas actividades de vida diária, consideramos pois pertinente 

esclarecer este conceito. 

 

 

4. ACTIVIDADES DE VIDA DIÁRIA 

Como vimos anteriormente é comum associar a velhice com níveis de dependência 

crescentes, existindo a probabilidade de que o aumento de esperança de vida a que se tem 

assistido implique, como consequência negativa, períodos de incapacidade e dependência 

cada vez maiores (Salvage, 1995, cit. por Figueiredo, 2007). Há no entanto muito idosos que 

vivem de forma independente. O envelhecimento, apesar da sua heterogeneidade, traduz-se 

num declínio progressivo da capacidade de adaptação a factores de stress internos e externos, 

o que poderá culminar numa maior vulnerabilidade ao aparecimento de doenças (Sousa & 

Figueiredo, 2003). Claro que, em termos fisiológicos, a diminuição da capacidade de 

reposição do equilíbrio homeostático e o declínio das funções orgânicas faz com que existam 

entidades patológicas mais frequentes nos idosos (Martins, 2003). A dependência crescente 

dos idosos, nomeadamente os muito idosos (Sousa & Figueiredo, 2003) ou aqueles que 

sofrem de doenças crónicas incapacitantes (Figueiredo, 2007), leva à necessidade de auxílio 

de terceiros, quer sejam familiares quer sejam institucionais, na execução de determinadas 

actividades e para se relacionar com o seu meio envolvente. A dependência encerra assim três 

vertentes tão bem expostas por Figueiredo (2007), a saber, a existência de uma ou mais 

limitações, quer sejam físicas, psíquicas ou intelectuais, a incapacidade de realizar 

actividades de vida diária sem ajuda de outros, o que implica a terceira vertente, ou seja, a 

necessidade de assistência ou prestação de cuidados por parte de terceiros.  

De acordo com Sousa e Figueiredo (2003) a capacidade funcional relaciona-se com a 

“autonomia na execução de tarefas de prática frequente e necessária a todos os indivíduos” 

(pg. 111), que asseguram a possibilidade de viver sozinho. Por sua vez, as actividades de vida 

diária referem-se a funções fundamentais nos cuidados de si próprio e reconhece-se que a 
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maioria dos idosos é funcional e não apresenta limitações a este nível (Figueiredo, 2007). 

Segundo um estudo realizado por Sousa e Figueiredo (2003) o grupo de idosos caracterizado 

como “totalmente dependentes” percepciona uma fraca qualidade de vida e o grupo de idosos 

“muito dependentes”, percepciona uma qualidade de vida baixa. Sendo assim, a manutenção 

de elevados níveis de independência na execução de actividades de vida diária é uma 

prioridade para a maioria dos idosos, que assim pode permanecer em sua casa por maiores 

períodos de tempo e pelos próprios serviços de saúde e segurança social que promovem a 

institucionalização apenas em casos limite. Até porque, segundo Martins (2003) os idosos 

consomem mais recursos do nosso sistema de saúde do que outras faixas etárias, sem que tal 

lhes traga benefícios acrescidos, e o modelo de assistência existente não se adequa à 

satisfação das necessidades desta faixa etária. Existe assim uma associação comum entre 

independência e qualidade de vida (cit. por Sousa & Figueiredo, 2003). 

Num estudo realizado por Sousa e Figueiredo (2003) verificou-se que os idosos com 

melhor qualidade de vida percebida eram os que mantinham altos níveis de independência 

nas actividades de vida diárias, sendo que estes eram os idosos mais novos, a viver com a 

família ou sozinhos. Os idosos mais dependentes apresentariam mais limitações cognitivas do 

que físicas, tinham uma média etária mais elevada, níveis de escolaridade mais baixos e 

habitavam instituições, tendo uma percepção fraca da qualidade de vida.  

Também no estudo realizado por Martins (2004b), se verificou uma correlação 

positiva e altamente significativa entre a QDV e uma maior autonomia nas AVD, sendo a 

independência nas AVD preditiva da QDV nos idosos.  

Não poderíamos concluir esta introdução sem fazer referência ao conceito de 

qualidade de vida que norteia a nossa investigação e que passaremos a explicar.  

  

 

5. QUALIDADE DE VIDA 

A qualidade de vida é definida pela Organização Mundial de Saúde como “a 

percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida, dentro do contexto dos sistemas de 

cultura e valores nos quais está inserido e em relação aos seus objectivos, expectativas, 

padrões e preocupações” (World Health Organization Quality Of Life Group, 1994, p.28, cit. 

por Canavarro, Simões, Pereira & Pintassilgo, 

www.aidscongress.net/pdf.php?id_comunicacao=270).  

Desde os anos 60 do século XX que o conceito qualidade de vida tem sido utilizado. 

Segundo Ferrão e Guerra (2004), inicialmente a qualidade de vida coincidia com o 
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crescimento económico e progressivo conforto material, prevalecendo assim uma abordagem 

economicista. No entanto, esta relação directa, cedo se verificou ser demasiado simplista e 

redutora do conceito de qualidade de vida. Foi a partir da década de 70 que novas visões do 

conceito tiveram em conta o envolvimento e participação individual na tomada de decisões 

comunitárias, sublinhando ainda a importância da valorização das percepções subjectivas e o 

próprio desenvolvimento urbano, nas condições de vida das populações. 

Segundo Ferrão e Guerra (2004) as investigações acerca da qualidade de vida passam 

a considerar dimensões de bem-estar subjectivo; a necessidade de avaliar o desenvolvimento 

integrando aspectos não estritamente económicos e contemplando a diversidade de situações 

culturais e institucionais existentes nos vários países do mundo e; de integrar preocupações 

de sustentabilidade ambiental. Destas investigações surgem alguns pressupostos que servem 

de base para a visão multidimensional da qualidade de vida, nomeadamente a avaliação do 

bem-estar subjectivo através de componentes afectivas e cognitivas em múltiplos domínios 

da vida quotidiana; a importância da satisfação de necessidades básicas, materiais, sócio-

afectivas e de realização pessoal, para atingir um patamar mínimo de qualidade de vida, a 

partir do qual surgem outras necessidades não primárias; a importância da liberdade de 

escolha e do aumento da capacidade dos indivíduos para influenciar os processos de mudança 

social, nomeadamente aqueles que se relacionam directamente com o seu percurso de vida; 

uma visão holística da saúde física e mental, relacionando-a com as envolventes ambiental, 

social e política e; a integração do conceito de sustentabilidade (Ferrão & Guerra, 2004). 

Nos anos 90 do século XX a OMS reuniu um grupo de peritos de vários países e 

diferentes culturas (Grupo WHOQOL) cujo objectivo foi inicialmente definir o conceito de 

qualidade e posteriormente construir um instrumento para a sua avaliação: o WHOQOL. Este 

instrumento é composto por seis domínios, nomeadamente o físico, psicológico, nível de 

independência, relações sociais, ambiente e aspectos espirituais/religião/crenças pessoais.  

Tendo em conta a definição de qualidade de vida aqui apresentada, bem como a 

Teoria de Baltes assumida anteriormente, é fácil chegar à conclusão que a percepção de 

qualidade de vida não será a mesma em jovens adultos e em idosos.  

A qualidade de vida abrange assim as dimensões física, psicológica, social e 

ambiental, sendo que um critério de sucesso seria a autonomia nestas dimensões (Paúl, 

Fonseca, Martín & Amado, 2005), permanecendo estes independentes, produtivos e 

socialmente activos (Lazarus, 1998, cit. por Fonseca, 2005). Para tal, e de acordo com a 

teoria de Baltes, seria necessário mecanismos de adaptação que maximizassem os ganhos e 
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minimizassem as perdas (Baltes e Baltes, 1990, cit. por Paúl, Fonseca, Martín & Amado, 

2005). 

Neste sentido têm sido levados a cabo vários estudos que avaliam os factores com 

maior preditibilidade na QDV dos idosos. Foram já detectados vários factores preditores de 

uma velhice com mais qualidade de vida. Fontaine (2000) afirma que a velhice bem sucedida 

passa pela manutenção da saúde, pela manutenção de altos níveis de funcionamento cognitivo 

e físico e pela manutenção da participação social. Refere ainda a existência de quatro factores 

preditores de uma velhice óptima no plano cognitivo, sendo o primeiro o nível de 

escolaridade, seguido da capacidade de expiração pulmonar, da realização de actividade 

física (directamente relacionados com o estado de saúde) e por último um factor de 

personalidade, nomeadamente a percepção de auto-eficácia. A manutenção da participação 

social passa pela manutenção das relações sociais e pela prática de actividades produtivas.  

Outros autores (Bowling, Banister e Sutton, 2003, cit. por Paúl, Fonseca, Martín & 

Amado, 2005) concluíram que os aspectos mais valorizados pelos idosos, na avaliação da sua 

qualidade de vida passam pela manutenção de relações sociais com familiares e amigos, 

mantendo assim uma boa funcionalidade familiar, desempenhar papéis sociais, ter uma boa 

saúde e viver numa boa casa e zona residencial e ter uma visão positiva da vida, mantendo o 

controlo da mesma e a independência. De notar que mesmo com uma saúde fraca, os idosos 

podem avaliar a sua qualidade de vida de uma forma muito satisfatória (Martins, 2004b). 

Num estudo realizado pelos autores anteriormente referenciados, onde se avalia a 

qualidade de vida de idosos rurais e urbanos, conclui-se que a qualidade de vida se 

correlaciona com saúde percebida e com as redes de suporte social. O nível de autonomia é o 

factor que melhor prediz a qualidade de vida. Os autores tiveram em conta vários domínios 

de qualidade de vida (física, psicológica, social e ambiental), verificando a influência da rede 

de suporte social, do nível de educação, do rendimento e da solidão em cada um deles, sendo 

que estas variáveis prediziam a qualidade de vida em pelo menos um dos seus domínios. 

Neste estudo verifica-se ainda a não existência de diferenças significativas entre idosos rurais 

e urbanos, nem diferenças significativas de género.  

Num estudo efectuado por Martins (2004b) em que compara idosos residentes no 

domicílio e idosos residentes em instituições quanto à sua qualidade de vida conclui-se que os 

idosos residentes no domicílio têm uma melhor qualidade de vida, provavelmente devido às 

suas características sócio demográficas (menor idade, maior escolaridade, estado civil casado 

ou divorciado, sexo feminino e melhores condições económicas). Verificou-se ainda a 

existência de uma correlação positiva e directa entre a qualidade de vida e a percepção dos 
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níveis de saúde, de apoio social, da funcionalidade familiar e da autonomia nas práticas de 

actividades de vida diária.  

Consideramos que a importância da medição da qualidade de vida terá impacto quer 

nos idoso que passam assim a ter voz activa, aumentando a sua capacidade para influenciar os 

processos de mudança social; quer nos prestadores de cuidados, formais e informais que 

poderão fazer face às necessidades básicas, materiais, sócio afectivas e de realização pessoal 

de uma faixa da população crescente e com maior impacto na sociedade civil.  

  


