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II PARTE – INVESTIGAÇÃO EMPÍRICA 

 

Um determinado conhecimento só pode ser considerado científico se puder ser 

reproduzido sob as mesmas condições. Para tal é necessário reconhecer as operações 

realizadas para assim as poder reproduzir, verificando a validade do conhecimento. 

Assim, neste capítulo pretendemos esclarecer os métodos seguidos nas várias etapas 

do processo de pesquisa, nomeadamente, conceptualização e objectivos do estudo, definição 

de variáveis, formulação de hipóteses, instrumento de colheita de dados, determinação da 

amostra, procedimentos desenvolvidos e tratamento estatístico.  

O presente estudo pode-se classificar como uma investigação empírica, do tipo 

epidemiológico transversal descritivo, uma vez que se fazem observações para compreender 

um fenómeno, nomeadamente compreender as características de uma população. Para tal 

utilizámos um método quantitativo, recolhendo dados objectivos e mensuráveis das variáveis 

em estudo.  

 

1. CONCEPTUALIZAÇÃO 

A Europa é a região do globo mais envelhecida (Nações Unidas, 2002, cit. por 

Arroteia, J. e Cardoso, A., 2006). Portugal não foge à regra e no ano de 2007, a população 

residente com mais de 65 anos equivalia a 16,3% da população total (INE) e o número tende 

a aumentar ao longo das próximas décadas, como vem acontecendo. O distrito de Leiria, 

pertencente à região centro, é uma das regiões com maiores índices de envelhecimento 

demográfico (Arroteia, J. e Cardoso, A., 2006), que segundo dados fornecidos pelo INE, em 

Julho de 2008, possuía um índice de envelhecimento de 99,0 e uma taxa de crescimento 

efectivo de 0,69%). O número de indivíduos nesta faixa etária traz novos e diversos desafios 

à nossa sociedade e tem com certeza um grande impacto em todas as classes profissionais do 

nosso país. Os psicólogos têm o dever de também eles se adaptarem a esta nova realidade e o 

psicólogo clínico em particular deverá, em processos normativos, encontrar instrumentos que 

avaliem o bem-estar deste grupo, diagnosticando possíveis patologias e verificando processos 

saudáveis e produtivos de adaptação e desenvolvimento. Estes dados serão fundamentais à 

implementação de estratégias que possam potenciar as capacidades de adaptação deste grupo, 

tornando esta fase do desenvolvimento do ser humano cada vez mais uma fase organizadora e 

criadora de saberes e significados construtivos de desenvolvimento bem sucedido, passando 

assim a ser conotada positivamente e não mais associada a termos negativos.  
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 Para os nossos idosos não existe qualquer termo de comparação entre os idosos que 

conheceram e os idosos que são, entre as famílias onde nasceram e as famílias que têm, 

tornando-se deste modo a sua velhice num processo de adaptação a uma nova realidade mas 

também um processo de descoberta e reinvenção de novas formas de estar e de viver. Um 

envelhecimento bem sucedido e uma boa qualidade de vida implicam assim processos de 

adaptação que serão o resultado de outros tantos bons processos de adaptação, ou seja, é algo 

que deve ser preparado ao longo de toda a vida. Segundo Freire (2000, cit. por Sousa, L., e 

Figueiredo, D., 2003), o envelhecimento bem sucedido é a capacidade generalizada para 

responder com flexibilidade aos desafios e envolve dimensões emocionais, cognitivas e 

comportamentais. A literatura aponta vários indicadores de um envelhecimento bem 

sucedido, nomeadamente a qualidade de vida (Victos, et al., 2000 e Smith, 2001, cit. por 

Sousa, L. e Figueiredo, D., 2003) 

Tendo em conta que a capacidade funcional influencia a qualidade de vida do idoso, 

segundo um estudo realizado por Sousa, L. e Figueiredo, D. (2003) em que 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, 

consideramos pertinente avaliar esta variável na nossa investigação. 

Além do contacto social, segundo Krause (2001, cit. por Paul, C., 2005) o 

envelhecimento bem sucedido implica ter um bom suporte social. Paul conclui, num estudo 

realizado em 2000, que as redes de suporte social e a qualidade de vida estão directamente 

correlacionadas (Paul, C., 2005). Fonseca (2006) conclui no seu estudo que «o domínio que 

aparentemente mais contribui para a satisfação de vida dos reformados é a “residência e vida 

familiar”» (p. 58). Manter os idosos na sua residência mantêm a rede social que construiu ao 

longo de uma vida, e pode ser facilitador do contacto com familiares com quem por vezes o 

idoso vive. 

De acordo com Martins, R. (2005) o apoio social é “um processo dinâmico e 

complexo, que envolve transacções entre indivíduos e as suas redes sociais, no sentido de 

satisfazer necessidades sociais, promovendo e complementando os recursos pessoais que 

possuem, para enfrentarem as novas exigências e atingirem novos objectivos” (p. 129). Ainda 

segundo esta autora, o apoio social tem um efeito directo sobre o bem-estar, sendo que 

quanto maior o apoio social maior o bem-estar e vice-versa, e um efeito protector, 

nomeadamente nas situações indutoras de stress, servindo como moderador das mesmas.  

Concluímos reafirmando que a qualidade de vida desta população é essencial para o 

seu desenvolvimento saudável e a sua adaptação sócio-cultural, fomentando a participação 
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activa e cívica desta crescente faixa etária das nossas sociedades. Tendo em conta o exposto, 

consideramos que esta depende quer de factores sócio-semográficos (idade, sexo, estado 

civil, escolaridade, situação económica, tipo de reforma e factores situacionais), quer de 

factores psicossociais (independência na realização de actividades de vida diárias, percepção 

de apoio social e percepção da qualidade das relações familiares). 

  

 

2. OBJECTIVOS 

No desenvolvimento do Mestrado de Psicologia Clínica abordámos as várias fases do 

desenvolvimento humano, quer normativo quer patológico, sem no entanto tocarmos as fases 

mais avançadas desse desenvolvimento, nomeadamente aquelas que usualmente são 

denominadas por idade da reforma, 3ª idade ou 4ª idade. Esta lacuna por mim sentida foi a 

alavanca propulsora que me levou à exploração inicial do tema Idosos e posteriormente à 

escolha de um estudo acerca da qualidade de vida dos idosos da região de Leiria, que visa 

atingir os seguintes objectivos: 

• Caracterizar em termos sócio demográficos a população idosa da região de Leiria; 

• Identificar factores situacionais dos idosos residentes no domicílio e em 

instituições; 

• Avaliar variáveis biopsicossociais, nomeadamente os níveis de dependência no 

desempenho das actividades de vida diária, o apoio social percebido e a 

funcionalidade familiar; 

• Avaliar o índice de qualidade de vida dos idosos residentes no domicílio e em 

instituições;  

• Identificar a relação entre a QDV e variáveis sócio demográficas e entre a QDV e 

o nível de (in)dependência, o apoio social e a funcionalidade familiar. 

 

 

3. VARIÁVEIS  

A presente investigação tem como objectivo descobrir e expressar a relação entre 

variáveis. As variáveis distribuem-se, dependendo da conceptualização, entre variáveis 

dependentes e independentes. Sendo a variável dependente aquela que varia em função da 

variação da variável ou variáveis independentes. 
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No presente estudo, e como é visível pela conceptualização do mesmo, a variável 

dependente é a qualidade de vida dos idosos que, como foi explanado anteriormente, é um 

conceito passível de inúmeras interpretações.  

As variáveis dependentes dividem-se em variáveis sócio-demográficas, 

nomeadamente a idade, o sexo, o estado civil, a escolaridade, a situação de reforma e 

económica, que permitem não só a caracterização da amostra como determinam variações no 

índice de qualidade de vida; e em variáveis psicossociais relacionadas com as condições 

habitacionais, níveis de dependência nas actividades de vida diária e, percepção do apoio 

social recebido e da funcionalidade familiar. 

 

 

4. HIPÓTESES 

Torna-se agora pertinente formular as hipóteses que permitiram o desenvolvimento da 

presente pesquisa.  

H1: Os idosos residentes no domicílio têm uma qualidade de vida superior aos 

institucionalizados; 

H2: A qualidade de vida dos idosos varia na razão inversa da idade; 

H3: Os homens e as mulheres distinguem-se na qualidade de vida; 

H4: A qualidade de vida dos idosos casados é superior à dos idosos com outro estado 

civil: 

H5: A qualidade de vida é superior em idosos com mais escolaridade; 

H6: A qualidade de vida é superior em idosos com maior capacidade económica; 

H7: A QDV varia de acordo com as variáveis psicossociais, nomeadamente os níveis 

de dependência, a percepção de apoio social e a funcionalidade das relações 

familiares.  

 

 

5. AMOSTRA 

O universo da presente pesquisa, ou seja, os idosos residentes na região de Leiria, tem 

um número tão grande de elementos que não seria prático considerá-los na sua totalidade. Por 

essa razão optou-se por trabalhar com uma pequena amostra. Recorremos à técnica de 

amostragem não probabilística por conveniência. Na determinação do seu tamanho 
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assegurámo-nos que teríamos um conjunto suficiente de dados que permitissem que a 

amostra fosse normal.  

Assim, efectuámos 238 inquéritos, 111 a idosos residentes em instituições e 127 a 

idosos residentes no seu próprio domicílio, no distrito de Leiria no período de Janeiro a Abril 

de 2009. Eram pré-requisitos ao preenchimento do formulário ter idade igual ou superior a 65 

anos e possuir capacidade de compreensão e resposta verbal, excluindo-se assim idosos com 

grandes dificuldades auditivas, com dificuldades de expressão verbal e com dificuldades de 

orientação no espaço e no tempo. 

 

 

6. PROCEDIMENTOS DE RECOLHA DE DADOS 

No desenvolvimento de qualquer pesquisa é fundamental que os procedimentos 

realizados se façam sob princípios éticos, nas ciências humanas estes devem pautar-se pelo 

respeito pela dignidade humana. 

Com este objectivo em mente, foram redigidos ofícios às entidades responsáveis por 

diversas instituições da região de Leiria no sentido de explicar os objectivos e metodologia da 

presente pesquisa e de pedir autorização para a aplicação dos instrumentos de recolha de 

dados, assegurando sempre que a aplicação seria feita sob consentimento informado por parte 

dos idosos e garantindo a confidencialidade dos resultados (Anexo I – Ofício de Pedido de 

Recolha de Dados). Foi ainda possível reunir com membros das equipas de profissionais dos 

lares, que prestaram apoio, nomeadamente sendo um elo de ligação entre a investigadora e os 

idosos e ajudando na gestão do processo de recolha de dados de forma a não perturbar as 

actividades diárias desenvolvidas. Nestas instituições as entrevistas foram realizadas 

maioritariamente pela investigadora mas também por alguns elementos da equipa de 

profissionais dos lares.  

As entrevistas realizadas no domicílio foram maioritariamente realizadas por alunos 

finalistas do Curso de Animador Sociocultural da ETAPP – Escola Tecnológica, Artística e 

Profissional de Pombal a idosos residentes no Concelho de Pombal, Distrito de Leiria. Estes 

alunos, habituados a trabalhar com idosos, receberam indicações explícitas quer da conduta 

ética a ter, quer dos parâmetros e métodos de aplicação do questionário.  
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7. INSTRUMENTOS DE COLHEITA DE DADOS 

Os instrumentos de recolha de dados em investigação são os equipamentos utilizados 

para colher a informação pertinente e necessária, estando por isso directamente relacionados 

com o problema em estudo (Martins, 2004b). 

Para a nossa investigação optámos por um questionário já usado por Martins (2004b) 

constituído por indicadores objectivos e subjectivos e por questões fechadas e abertas. O 

questionário será aplicado a idosos residentes no domicílio e que farão parte do Grupo DOM 

e a idosos residentes em instituições que farão parte do grupo INST.  

Tendo em conta os objectivos do presente estudo eliminámos alguns dos domínios do 

questionário de Martins. Assim, o questionário usado no nosso estudo subdivide-se em seis 

domínios, a saber: Grupo I – Factores sócio-demográficos (adaptado de Martins, 2004b); 

Grupo II – Factores situacionais (a) do Grupo DOM ou (b) do Grupo INST, conforme o local 

de residência (adaptado de Martins, 2004b); Grupo III – Escala de Avaliação de Actividades 

da Vida Diária (Índice de Katz – Forma Actual); Grupo IV – Escala de Apoio Social (Escala 

de Apoio Social de Matos e Ferreira); Grupo V – APGAR Familiar; e Grupo VI – Grelha de 

Avaliação da Qualidade de Vida do Idoso (Direcção Geral de Saúde) (Anexo II). 

Fazendo um pequeno resumo de cada um dos factores em estudo. 

 

7.1. Factores Sócio-demográficos 

Este grupo é constituído por 8 questões fechadas procurando obter uma caracterização 

do indivíduo em termos sócio demográficos, inquirindo sobre a idade, local de residência, 

estado civil, escolaridade, situação económica, tipo de reforma e satisfação com a mesma.  

 

7.2. Factores Situacionais 

7.2.1. Factores Situacionais do Grupo Residente no Domicílio 

Tal como o nome indica pretende-se avaliar as características situacionais do grupo de 

idosos residente no domicílio através de um conjunto de 8 questões acerca do tipo e 

características da habitação, com quem vive e quem costuma visitá-lo. Questiona-se ainda o 

número de filhos, variável que transformaremos posteriormente em variável intervalar. 

 

7.2.2. Factores Situacionais do Grupo Institucionalizado 

Neste grupo de questões, aplicado apenas aos idosos residentes numa instituição, 

colocam-se 11 questões, sendo 3 abertas e as restantes fechadas. Pretende-se avaliar o 

contexto residencial do idoso através dos motivos que levaram ao seu internamento, de quem 
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partiu a iniciativa e qual a duração do mesmo, tentámos ainda inquirir acerca das relações 

com os restantes residentes e funcionários e obter a opinião sobre a privacidade, alimentação, 

visitas, saídas e grau de satisfação.  

 

7.3. Escala de Avaliação de Actividades da Vida Diária 

Recorremos à escala de avaliação de actividades de vida diária (Índice modificado de 

Katz, Downs, Cash et. al, 2000, cit. por Martins, 2004b). Este é constituído por seis itens que 

incluem o banho, o vestir-se a utilização do W.C. a mobilidade, a continência e a 

alimentação. Após a cotação o resultado poderá variar entre 0 e seis pontos permitindo a 

classificação hierárquica dos idosos em três grupos: os com “dependência importante” (entre 

0 e 2 pontos); os com “dependência parcial” (com 3 ou 4 pontos); e os com “independência” 

(com 5 ou 6 pontos). 

 

7.4. Escala de Apoio Social 

A escala utilizada foi a criada por Matos e Ferreira (2000, cit. por Martins, 2004b) que 

engloba 16 questões avaliadas por uma escala tipo Likert de 5 possibilidades de resposta. 

Após a cotação as pontuações obtidas podem variar entre 16 e 80 pontos sendo a média para 

a população Portuguesa de 64,87 e o desvio padrão de 8,32 (Martins, 2004b). Esta escala 

permite ainda a obtenção de três factores, nomeadamente Apoio Informacional, Apoio 

Emocional e Apoio Instrumental. 

 

7.5. APGAR Familiar 

Para avaliar a funcionalidade familiar utilizámos a escala APGAR Familiar criada por 

Smilkstein e adaptada à população portuguesa por Azevedo (1998, cit. por Martins, 2004b) 

bem como uma questão fechada acerca da regularidade de visitas de familiares. A Escala é 

constituída por 5 questões que permitem avaliar a qualidade da relação do idoso com os seus 

familiares. Após cotação podem-se obter pontuações que variam entre os 0 e os 10 pontos 

permitindo uma classificação da família em “altamente funcional” (entre 7 e 10 pontos), ou 

com “moderada disfunção” (entre 4 e 6 pontos), ou com “disfunção acentuada” (entre 0 e 3 

pontos).  

 

7.6. Grelha de Avaliação da Qualidade de Vida do Idoso 

Optámos pela grelha de avaliação da QDVI divulgada pela Direcção Geral dos 

Cuidados de Saúde Primários (Circular Normativa nº1 CSI/DAS de 13-01-93, cit. por 
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Martins, 2004b) mantendo assim o nosso questionário similar ao utilizado por Martins 

(2004b) o que permitirá uma posterior comparação de resultados. Além disso esta escala foi 

testada na população portuguesa, parecendo-nos pois relevante a sua aplicação. Desta escala 

fazem parte sete questões sobre componentes básicas da vida adulta, nomeadamente 

Isolamento/Comunicação Afectiva e Social, Mobilidade, Actividades da Vida Diária, 

Actividade Ocupacional, Actividade Lúdica, Relação Familiar e Recursos Económicos. Após 

cotação a pontuação poderá variar entre os 3 e os 50 pontos, considerando-se existir 

qualidade de vida para valores iguais ou superiores a 23 pontos.   

 

 

8. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

O tratamento estatístico é determinante para a sistematização dos dados recolhidos e 

em última análise para o sucesso da investigação. Assim, recorremos ao programa 

informático SPSS 5.0, utilizando técnicas de estatística descritiva e de estatística analítica. 

A estatística descritiva é o conjunto de métodos estatísticos que visam sumariar e 

descrever os atributos mais relevantes dos dados. Com estes métodos determinámos mínimos 

e máximos, frequências absolutas (N) e percentuais (%), medidas de tendência central 

(médias ( x )) e, medidas de dispersão ou variabilidade (desvios padrão (Dp) e Coeficientes 

de Variação (cv)) 

A estatística analítica ou inferencial permite determinar se as relações observadas 

entre certas variáveis numa amostra são ou não generalizáveis à população de onde foi tirada. 

Para tal utilizámos o Teste T para comparação de médias, ANOVA, Teste de Tukey e 

Correlações de Pearson (r) para avaliar relações entre variáveis. 

Ao analisarmos as significâncias estatísticas tivemos por base os seguintes valores: 

p < 0,01** - diferença estatística bastante significativa 

0,01 < p < 0,05* - diferença estatística significativa 

p > 0,05 – diferença estatística não significativa 

Ao analisarmos as Correlações de Pearson considerámos os valores propostos por 

Pestana e Gageiro (2003, cit. por Martins, 2004b): 

r < 0,2 - associação muito fraca 

0,2 < r < 0,39 – associação fraca 

0,4 < r < 0,69 – associação moderada 
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0,7 < r < 0,89 – associação forte 

0,9 < r < 1 – associação muito forte 

Para tratamento estatístico dos dados resultantes das questões abertas recorremos à 

técnica de análise de conteúdo que pressupõe as etapas de pré-análise, codificação e 

categorização das respostas dadas. 

Por fim, a apresentação dos resultados é feita no capítulo seguinte, através de quadros 

onde serão sublinhados textualmente os dados mais relevantes do nosso estudo.  


