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Resumo 

 

Um dos acontecimentos de vida que surge durante o envelhecimento é a viuvez, como 

tal é preciso reorganizar a vida e realizar o processo de luto. O luto é a fase em que se 

expressam os sentimentos resultantes da perda e é também o momento em que é 

possível recomeçar e até fazer novos investimentos pessoais. Há que preservar a saúde 

mental dos viúvos, prevenindo a depressão e o stress assim como dar primazia à 

promoção do bem estar psicológico. O presente estudo parte  teve como finalidade 

conhecer a saúde geral, a saúde mental e a vulnerabilidade ao stress  dos entrevistados  

de modo a  compreender  como se adaptaram à condição de viúvo (a)s, assim como  o 

suporte social e os fatores protetores que facilitaram todo o processo de viuvez e luto. 

Participam neste estudo indivíduos de ambos os géneros, viúvos de idade igual ou 

superior a 65 anos residentes no baixo Alentejo (concelhos de Grândola e Santiago do 

Cacém).  

Os instrumentos aplicados aos indivíduos foram: Questionário de Saúde Geral 

(Goldberg,1978) - Versão Portuguesa, (Faria,1999),  o Teste de Avaliação 

Neuropsicológica – Entrevista Semi-Estruturada sobre Saúde Mental e Bem-estar em 

Gerontes (Faria, et al, 2012) e o Questionário de Vulnerabilidade ao Stress – 23 QVS 

(Vaz Serra, 2000).Os indivíduos apresentam uma boa perceção geral de saúde () 

 No “Questionário de Saúde Geral” o grupo obteve um valor médio de (M= 46,25) uma 

elevada perceção geral de saúde geral e no “Questionário de Vulnerabilidade ao Stress” 

(23 QVS) apresenta o valor médio de (M= 41) o que demonstra que o grupo não 

apresenta vulnerabilidade ao stress. Os entrevistados parecem lidar de uma forma 

serena com a sua viuvez contudo o isolamento social parece ser evidente, como tal o 

projeto “Partilhar saberes e conviver” parece-nos uma mais valia na diminuição desse 

mesmo sentimento, através da partilha de saberes e da promoção de contatos inter 

geracionais. 

 

Palavras chave: saúde mental ,stress, solidão, luto e viuvez. 
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INTRODUÇÃO 

O avanço da ciência permite o prolongamento da vida, o que faz despoletar um novo 

problema social: a existência de um crescente número de idosos dos quais é necessário 

não só cuidar mas também integrar na sociedade. Envelhecer não é um processo 

somente biológico. Não é só o corpo que sofre alterações funcionais, existe também 

uma mudança e reestruturação dos papéis sociais o que pressupõe uma adaptação 

constante com vista ao equilíbrio interno e externo. 

Podemos considerar o luto como um dos acontecimentos mais stressantes da vida de um 

indivíduo e como tal não deve ser encarado como um conjunto de sintomas que se inicia 

após a perda mas sim como um processo de aperceber-se da realidade da perda. O luto 

pode ter um grande impacto na vida do idoso, pois não é somente uma perda pessoal 

mas também uma perda social pois a morte do cônjuge não provoca apenas a solidão 

que resulta do isolamento emocional, produz também isolamento social o que pode ser 

entendido como uma ameaça à saúde, bem estar e até produtividade. Os sentimentos e 

experiências vivenciados durante este período permanecem com intensidade até que se 

encontrem alternativas. Para que a tristeza da perda possa ser superada é importante 

reinvestir ou até mesmo investir em novos papéis. 

 O presente estudo tem como questão de partida Conhecer a saúde geral, a saúde 

mental e a vulnerabilidade ao stress  dos indivíduos  de modo a  conhecer  o modo 

como se adaptaram à condição de viúvo (a)s, assim como  o suporte social e os fatores 

protetores que facilitaram todo o processo de viuvez e luto. 

Neste sentido, concebemos e organizámos a investigação num único momento 

correspondendo a um único estudo, cujos objetivos foram:  

. Conhecer a saúde geral do(s) viúvo(s); 

. Conhecer como foi aceite a situação de viuvez; 

. Identificar os problemas desencadeados pela situação anteriormente referida; 

. Conhecer os fatores protetores que permitiram lidar com a viuvez; 
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. Conhecer a rede social de apoio do indivíduo; 

. Avaliar a vulnerabilidade ao stress. 

A primeira parte diz respeito ao enquadramento teórico que fundamenta a questão 

principal do estudo Como é que os gerontes, em meio rural, vivem a sua viuvez. A 

segunda parte engloba e apresenta o estudo empírico e a metodologia utilizada para a 

elaboração do estudo, assim como a apresentação dos resultados, análise e interpretação 

dos mesmos.  

Por último são apresentadas sugestões para um possível projeto de intervenção. 
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Parte I -  ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

O envelhecimento da população é hoje um dos fenómenos demográficos mais 

preocupantes nas sociedades modernas. A população portuguesa e da maior parte dos 

outros países está a envelhecer o que constitui um dos maiores desafios políticos e 

económicos do futuro. O agravamento do envelhecimento da população tem vindo a 

ocorrer de forma generalizada em todo o território e deixou de ser um fenómeno 

localizado apenas no interior do país. 

 

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (2011), na última década Portugal perdeu 

população em todos os grupos etários quinquenais entre os 0-29 anos. A situação 

inverte-se a partir dos 30 anos, verificando-se um crescimento de 9% da população para 

o grupo entre os 30-69 anos e de 26% para idades superiores a 69 anos. A percentagem 

de jovens passou de 16% (2001) para 15% (2011), no entanto na população idosa 

ocorreu o inverso tendo passado de 16% (2001) para 19% (2011). A região do Alentejo 

é a que apresenta a maior percentagem de população idosa, 24%. Em 2011 o índice de 

envelhecimento da população agravou-se para 128 (102 em 2001), o que significa que 

por cada 100 jovens há 128 idosos.  

CAPITULO 1 - ENVELHECIMENTO 

 

1.1- Considerações acerca do envelhecimento – uma perspetiva física e social 

A Organização Mundial de Saúde (2005) define como idosas as pessoas com mais de 60 

anos nos países em desenvolvimento e com mais de 65 anos nos países desenvolvidos. 

Estas idades são instituídas para meros efeitos de pesquisa já que o envelhecimento não 

depende somente da idade mas também de uma variedade de fatores conjuntos. A 

melhoria das condições sociais e ambientais em conjunto com melhores cuidados de 

saúde reduziu a mortalidade infantil e aumentou a esperança média de vida.  

 Harris (1990, cit.por Squire, 2005) refere que uma atitude pouco entusiástica face ao 

crescimento da população e ao envelhecimento reflete a forma como os idosos são 

muitas vezes percecionados pela sociedade.  
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O envelhecimento refere-se às constantes mudanças que ocorrem nos organismos 

maturos que vivem em condições ambientais representativas à medida que avançam na 

idade cronológica (Birren e Renner, 1977 cit. por Paúl, 1997). Segundo Cancela (2011) 

fala-se de envelhecimento como um estado, sendo tendencialmente classificado por 

terceira ou quarta idade. Na perspetiva deste autor, o envelhecimento não é um estado 

mas sim um processo de degradação progressiva e diferencial, que afeta todos os seres 

vivos. Desta forma, não é possível precisar o seu início pois de acordo com o nível em 

que o envelhecimento se situa (biológico, psicológico ou sociológico), a sua velocidade 

e gravidade diferem de pessoa para pessoa.  

 

De acordo com Schroots e Birren (1980, cit. por Paúl, 1997) o envelhecimento tem 3 

componentes: a) o processo de envelhecimento biológico que é o produto da crescente 

vulnerabilidade e de uma maior probabilidade de morrer, e denomina-se por 

senescência, b) o envelhecimento social, relacionado com os papéis sociais adequados 

às expetativa da sociedade para esta faixa etária e c) o envelhecimento psicológico, 

delimitado pela auto-regulação do indivíduo no campo de forças, pelo tomar decisões e 

opções, adaptando-se ao processo de senescência e envelhecimento. 

 

Levet (1995) refere que a Organização Mundial de Saúde defende que as diferentes 

fases da velhice devem ser definidas e enquadradas desta classificação:  

1. idade média de 45 a 59 anos 

2. idade madura dos 60 aos 79 anos 

3. idade avançada dos 70 aos 89 anos 

4. grande idade a partir de 89 anos 

 

De acordo com Squire (2005), cada ser humano envelhece de forma diferente, dando 

lugar a diferentes velhices e consequentes representações pois cada pessoa tem a sua 

própria velhice. Assim, como podemos saber e até dizer que um indivíduo é idoso? 

Envelhecer é um facto da vida: só somos idosos uma vez. A experiência de envelhecer é 

um processo multifacetado e complexo, pois depende de um vasto leque de fatores 

fisiológicos, biológicos, sociais e psicológicos. Estes fatores são muito variáveis e não 

ocorrem necessariamente em simultâneo nem estão necessariamente relacionados com a 



15 

 

idade cronológica da pessoa, para além do mais não ocorrem isoladamente e podem 

conjugar-se, influenciando o estado de saúde do idoso. 

Mas não é só o corpo que sofre alterações funcionais, existe também uma mudança e 

reestruturação dos papéis sociais o que pressupõe uma adaptação constante com vista ao 

equilíbrio interno e externo. Osório (2007) diz que segundo o ponto de vista biológico, 

ainda não foi demosntrada com exatidão a linha que separa o desenvolvimento e o 

envelhecimento, pois ambos são processos contínuos. Apesar de ambos se 

influenciarem, o declínio fisiológico não tem que ser obrigatoriamente acompanhado 

por doenças, pelo que podemos falar de um envelhecimento fisiológico sem 

enfermidades. O mesmo autor refere que os conceitos de envelhecimento e velhice se 

referem a momentos bem distintos, já que o envelhecimento é um “processo vital” que 

tem vindo a ganhar dinamismo ao longo das décadas, ao passo que o conceito de 

velhice surge como um “estado definitivo”, onde se denota uma ausência de 

capacidades de transformação com vista ao bem estar. O primeiro momento era muitas 

vezes  associado à constitui da vida ativa para a reforma, o que era encarado como uma 

etapa de decadência, precariedade económica, frustração e isolamento social. 

Atualmente, verifica-se exatamente o contrário, pois o processo de envelhecimento já é 

muitas vezes encarado como uma constitui que possibilita a experimentação de novos 

papéis sociais, de novas experiências de vida e de novas atividades. Assim, salientamos 

que os estereótipos negativos acerca das pessoas idosas estão a mudar, impõem-se 

teorias de atividade ao invés do abandono dos interesses de vida.  

Para Oliveira (2005) a velhice define-se como uma perda progressiva e irreversível da 

capacidade da adaptação do organismo às condições mutáveis do meio ambiente. Já 

para Fonseca e Paúl (1999), envelhecer é um processo complexo da evolução biológica 

dos organismos vivos, mas também um processo psicológico e social do 

desenvolvimento do ser humano. Perante um corpo que muda e sofre alterações 

funcionais e de papéis sociais, é necessária uma constante adaptação, na busca de novos 

equilíbrios tanto internos como externos. Na perspetiva de Costa (1998) a definição de 

envelhecimento assenta em três critérios: o cronológico, que tem a ver com a idade 

cronológica do indivíduo, aquela que consta da sua documentação e que não pode ser 

negada; O biológico, é a idade que o nosso corpo estabelece e como tal este conceito 

varia de pessoa para pessoa. Já o conceito pessoal, é unicamente pessoal e como tal, 
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muito difícil de ser definido. Está relacionado com as experiências pessoais sendo a 

idade determinada pelo que a pessoa sente interiormente. Segundo a teoria do ciclo de 

vida de Erikson (1987), existem diversos estágios psicossociais. O estágio referente à 

terceira idade é denominado “integridade vs desespero”, é um período de reflexão e 

revisão do que fez e do que deixou de fazer e pode ser vivenciado de diferentes 

perspetivas. Ao ver a morte aproximar-se o individuo pode entrar em desespero pois 

sente que o tempo acabou e que ainda lhe falta fazer muita coisa, ou pode encara-la de 

uma forma positiva em que sente que cumpriu a sua missão. Surgem então duas 

possibilidades: estruturar o tempo e utilizar a sua experiência de vida em prol de viver 

bem os últimos anos ou então deixar-se dominar pelo desespero e estagnar à espera do 

fim. 

 

Sendo a família social e culturalmente a base do individuo, tal como é referido, longe 

vai o tempo em que se respeitava a sabedoria e se cuidava orgulhosamente dos idosos. 

Ao longo dos séculos a perspetiva sobre o envelhecimento sofreu grandes alterações; se 

em tempos foi visto como alguém respeitável, dotado de experiência e sabedoria que 

transmitia oralmente  (função educativa) de geração em geração e que quando não tinha 

capacidades de subsistência, vivia com um dos filhos , normalmente o primogénito 

(Correia, 2007) ou até num contexto pós guerra, como referem Ramos e Lacomblez 

(2005) e de reconstrução económica tinha um papel relevante, como aconteceu em 

Inglaterra nos anos 20, a mão de obra da população dita envelhecida foi fundamental 

para a reconstrução económica do país. 

 

Doty e Miller (1993, cit por Martin et col, 2007) salientam que no decorrer dos tempos 

até à atualidade, as pessoas idosas protagonizaram papéis sociais relevantes, assim à 

medida que a esperança média de vida aumenta,  também a relevância do papel social 

do idoso  deveria aumentar.  Martin et col (2007) referem que outrora considerados 

pessoas frágeis, dependentes e não produtivas, um fardo para a sociedade cada vez mais 

assistimos a uma realidade completamente diferente pois também começa a surgir outro 

protótipo de pessoa idosa, cada vez mais consolidado, que remete para uma população 

mais saudável, bem integrada social e familiarmente e com um bom nível cultural e 

intelectual sendo muitas vezes a responsável pelo equilíbrio do orçamento familiar. 

Martin et col (2007) fazem referência a Bromer e Henly (2004) para evidenciarem que 
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não só os filhos podem constituir um suporte para os pais mas também os idosos podem 

fornecer outro tipo de suporte aos seus filhos, como ajuda instrumental, financeira e 

emocional, sendo a prestação de cuidados aos netos percecionada como uma extensão 

das suas tarefas. 

Para Rowe (1992) o envelhecimento dos organismos vivos é um fenómeno universal, 

podendo a taxa de envelhecimento variar entre indivíduos e grupos. As diferenças de 

envelhecimento são determinadas, em parte, geneticamente mas substancialmente 

influenciadas pela nutrição, estilo de vida e ambiente. Muitas alterações permitem que a 

pessoa continue a funcionar, satisfaça as suas necessidades e mantenha um lugar na 

sociedade. Na perspetiva de Squire (2005), as características físicas podem explicar a 

forma como percecionamos ou classificamos a velhice e podem reforçar os estereótipos 

negativos do envelhecimento. 

De acordo com Rowe (1992), as alterações da idade são reconhecidas como um declínio 

na eficiência ou desempenho, mas nalguns casos são consideradas como doença. É o 

caso da função renal, desempenho respiratório, aumento da pressão sanguínea sistólica e 

resposta ao teste de glicose oral.  Squire (2005) refere que a idade cronológica é muitas 

vezes estimada pelas alterações na aparência e na capacidade de realizar tarefas 

associadas a atividades de vida e trabalho quotidianos. À medida que envelhecemos a 

pele fica enrugada, seca e seborreica, o cabelo torna-se fino e grisalho e acentua-se a 

calvície, dá-se a deterioração e perda de dentes. A cavidade torácica e abdominal 

aumentam, as orelhas alongam-se e o nariz alarga-se. A musculatura, densidade óssea e 

a força diminuem, a postura e altura são afetadas pelas alterações músculo-esqueléticas. 

Uma das alterações mais significativas da idade é a perda de células no cérebro que 

afetam o metabolismo corporal e os ritmos circadianos assim como alterações nas 

sinapses e redes neurais, e no coração e músculos. A idade cronológica, isoladamente, 

não poderá constituir uma base credível nem um indicador de saúde não só no presente 

mas também no futuro já que existe um vasto leque de fatores sociais, pessoais e 

psicológicos que são fundamentais para a determinação do estado de saúde da pessoa 

idosa. Além do mais as experiências de vida e as necessidades de saúde não poderão ser 

entendidas como iguais às dos outros idosos.  
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Almeida (2012) diz que não devemos confundir envelhecimento com longevidade, 

apesar de estarem relacionados estes termos têm significados distintos. A longevidade é 

a duração da vida de um organismo e depende e depende da progressão do 

envelhecimento já que este lhe impõe um limite que pode ser mais tarde ou mais cedo. 

Á medida que a longevidade aumenta a probabilidade de morrer também aumenta. Já 

Squire (2005) defende que a velhice não altera os interesses e a perspetiva de vida da 

pessoa, independentemente da idade estes tendem a manter-se. Rowe (1992) sublinha 

que existem muitas teorias e processos de envelhecimento mas uma teoria unificada, 

satisfatória de envelhecimento não existe. 

 

1.2 -  Perspetiva psicológica do envelhecimento 

Do ponto de vista de Levet (1995), no decurso da vida a personalidade da pessoa é 

submetida a várias perturbações. Se o idoso se adapta mal, ou se nem sequer se adapta 

às mudanças, quando o seu meio interno e externo sofrem grandes alterações surge a 

tendência para se acomodar. Segundo Squire (2005) é natural que os problemas 

psicológicos ou emocionais dos idosos passem despercebidos, pois são facilmente tidos 

como inerentes ao processo de envelhecimento. Mas os próprios indivíduos podem não 

ter vontade de procurar ajuda ou revelar os seus sentimentos a outros com medo de 

serem estigmatizados ou por falta de conhecimento das ajudas que possam ter 

disponíveis. A saúde psicológica dos idosos evoca muitas vezes uma imagem muito 

negativa: na melhor das hipóteses perda de memória e confusão e, na pior das hipóteses 

a senilidade. 

Levet (1995) considera que o que afeta a condição psicológica do idoso, em primeiro 

lugar, é a perda dos vários papéis que tem tido ao longo de toda uma vida, esta perda 

sucede progressivamente e é irreversível. Em geral, o primeiro papel que desaparece é o 

dos pais. Claro que se continua a ser pai e mãe independentemente da idade dos filhos, 

mas não há comparação entre os pais de uma criança e os pais de um adulto. Salvo 

algumas exceções (doenças), todas as evoluções sociais ligadas a este papel 

desaparecem, deixando um vazio doloroso – “complexo do ninho vazio”, 

particularmente difícil de ultrapassar pelas mães “donas de casa”. O segundo papel a ser 

abandonado é o de profissional e surge em idades diferentes para os assalariados ou 
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para os trabalhadores independentes. Para os assalariados a reforma corta sem 

contemplações a organização do tempo, os recursos e as relações sociais. Esta passagem 

também pressupõe para alguns a perda de outros papéis que com eles estavam 

articulados: sindical, social e político. Por fim o último papel que desaparece e que 

acaba por dar uma tonalidade triste ao fim da vida, é o de cônjuge, sendo que a viuvez 

arrasta consigo e instaura a solidão afetiva e sexual. 

De acordo Paúl (1997), o bem estar emocional abrange o sentir-se bem consigo mesmo, 

ter a capacidade de lidar com a tensão e stress e, sentir que se tem controlo. Apesar 

destes atributos estarem poucas vezes à disposição dos idosos, é importante ter em 

consideração que o sentimento de controlo desta população é frequentemente 

comprometido. Se os idosos sentirem que não têm controlo sobre a sua deterioração 

física e mental, provavelmente reduzem as suas atividades e mecanismos de adaptação e 

acabam por desistir. Os problemas psicológicos nos idosos podem ser agravados pelas 

mudanças fisiológicas, doenças crónicas, medicação e má nutrição. A autora refere 

ainda que, a confiança também poderá ser abalada por dificuldades de locomoção, 

problemas auditivos e de visão chegando nalguns casos a contribuir fortemente para o 

isolamento social. Tarefas outrora consideradas fáceis e rotineiras podem acabar por se 

tornar extenuantes para os idosos. O comportamento dos idosos é tido como um todo, 

em que uma alteração no sistema biológico, um agravamento de uma deficiência 

sensorial ou motora, o desaparecimento de um ente querido da sua rede social de apoio 

se confundem com uma disfunção do humor, apatia ou perda de capacidades cognitivas. 

Victor (1989, cit. por Squire, 2005) descreveu a demência como sendo uma diminuição 

global das funções mentais superiores, perda de memória, incapacidade para resolver 

problemas, perda de capacidades aprendidas, perda de capacidades sociais e de controlo 

emocional. As causas mais comuns de demência são: 

 Doença de Alzheimer  

 Enfartes cerebrais múltiplos 

 Deficiência de vitamina B12 

 Coreia de Huntington  
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Para Squire (2005), o bem estar psicológico pode ter um efeito protetor na saúde física. 

Existe uma correlação entre o aumento das taxas de morbilidade mortalidade dos idosos 

e a redução no contato social. Existe uma menor probabilidade dos indivíduos adotarem 

comportamentos ditos saudáveis se o contato social é escasso ou mesmo inexistente. Na 

perspetiva de Levet (2005), todas as perdas relacionais são sentidas como que uma 

agressão que necessita de mobilização de energia e de ajustamento a um novo contexto 

de sociabilidade. Procura-se um novo equilíbrio e tem-se uma nova perspetiva de si 

mesmo. Mas que significado terá o envelhecimento para o homem e para a mulher? 

 

1.3  - Envelhecimento e género  

 De acordo com Ribeiro (2012), envelhecer enquanto homem ou mulher determina 

diferentes processos de adaptação e desenvolvimento, pelo que compreender como se 

vivem identidades, relações, processos de constitui e adaptação, estados de saúde e 

doença numa perspetiva de género é muito importante.  Segundo dados dos Censos 

(2011), nos países desenvolvidos a mulher tem uma esperança de vida em cerca de oito 

anos superior à do homem. Atualmente, em Portugal a esperança de vida à nascença é 

de 76,47 anos para os homens e de 82,43 anos para as mulheres. 

Este desequilíbrio entre sexos tem importantes implicações médicas e sociais no final da 

vida. Busse e Blazer (1992)  referem que a maioria dos homens mais velhos são 

casados, enquanto a maioria das mulheres mais velhas são viúvas ou solteiras 

(divorciadas ou nunca casadas). Este desequilíbrio é acentuado porque os homens 

tendencialmente casam com mulheres mais jovens, expandido desse modo o grupo de 

mulheres mais velhas solteiras . Para Waldron (1986, cit. por Busse e Blazer, 1992) as 

causas das diferenças entre sexos na mortalidade têm a ver com comportamentos em 

relação a consumos de álcool e tabaco e profissões perigosas, no caso dos homens. As 

taxas de morte por acidente e outras causas violentas são também mais elevadas para os 

homens do que para as mulheres. O suicídio também é mais predominante entre os 

homens e aumenta com a idade. Outros fatores que estão implicados com a taxa de 

mortalidade mais elevada para os homens são o consumo de álcool, afogamento 

acidental, acidentes de veículos motores e acidentes com armas. Segundo Busse e 

Walker (1986, cit. por Busse e Blazer, 1992) o comportamento ligado à doença 
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coronária também desempenha um papel significativo; existe um maior predomínio de 

comportamento tipo A entre os homens, sendo este comportamento marcado por 

impaciência, instinto competitivo e hostilidade. Para ambos os sexos, os fatores ditos 

comportamentais não podem ser ignorados já que consequentemente existe uma 

complexidade de características culturais, anatómicas, fisiológicas e comportamentais. 

Manton (1988 cit por Squire, 2005) refere que na velhice, a incidência da incapacidade 

nas mulheres e nos homens é semelhante, sendo a prevalência maior nas mulheres 

porque vivem mais tempo após o início da dependência. Atualmente fala-se muito de 

envelhecimento ativo e da sua importância na qualidade de vida da pessoa idosa; O 

envelhecimento ativo depende de uma diversidade de fatores (económicos, sociais, 

pessoais e comportamentais, ambiente físico, serviços sociais e saúde) que envolvem 

não só o indivíduo, mas também as suas famílias e comunidade 

1.4 - Envelhecimento ativo 

Segundo Heikkinen (1998) o processo de envelhecimento é parte integrante e natural da 

vida. A nossa saúde e capacidades funcionais não dependem somente da nossa carga 

genética mas também, e de um modo muito importante, do que fizemos durante a nossa 

vida, das experiências que tivemos e de como e onde vivemos. 

Para Levet (1995), todos os acontecimentos de uma vida, quer sejam históricos 

políticos, económico ou tecnológicos, influenciarão e orientarão o seu desenrolar. É 

importante reter que o envelhecimento é individual e diferente, isto é, cada um de nós 

envelhece de um modo particular, diferente do modo dos outros. As diferenças fazem-se 

sentir: 

1. Geograficamente, não se envelhece da mesma maneira no norte e no sul, na 

cidade e no campo, nos pólos e equador, na praia e na montanha; 

2. Economicamente, não existe nada de comum entre envelhecer num país rico e 

num país pobre, um país industrializado e um país agrícola; 

3. Culturalmente, o estatuto do idoso difere notavelmente de uma sociedade para 

outra, segundo o sexo e a classe social a que se pertence, etc. 

O envelhecimento ativo define-se, segundo a Organização Mundial de Saúde ( 2002), 

como sendo o processo de otimização de oportunidades para a saúde, participação e 
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segurança, com o propósito de aumentar a qualidade de vida durante o envelhecimento. 

Segundo Paúl (1997) as bases deste conceito são a participação social, a saúde e a 

segurança, o envelhecimento ativo implica autonomia e controlo, independências nas 

atividades de vida diárias (AVD) e nas atividades instrumentais de vida diária (AIVD), 

qualidade de vida e expetativa de vida saudável. As capacidades funcionais das pessoas 

idosas são fundamentais no desempenho das suas atividades de vida diárias, o que 

influencia a sua qualidade de vida. Heikkinen (1998) refere que a capacidade funcional 

pode ser entendida como a capacidade que um indivíduo possuí para desempenhar as 

atividades que assegurem o seu bem-estar. 

De acordo com Paúl (1997) constituem resultados desejáveis para o processo de 

envelhecimento a manutenção da autonomia senão física, psicológica e social do idoso, 

isto é, a possibilidade de manter a capacidade de decisão e controlo sobre a sua vida e 

ter voz ativa na sua comunidade. Os idosos valorizam o bem estar global como a saúde, 

satisfação com a vida e bem estar psicológico assim como a satisfação com o ambiente 

social e físico no qual estão inseridos. 

Levet (1995) refere que qualquer que seja o país, a cultura, o século a que fazemos 

referência, a velhice é um mundo muito particular, com os seus valores, alegrias e 

sofrimentos. De acordo com Rowe (1992), as alterações fisiológicas que ocorrem 

durante o envelhecimento dito normal são muito variáveis e são, em muitos casos, 

atribuídos a eventos adversos à saúde e são potencialmente modificáveis. Segundo o 

mesmo autor, a contribuição do processo de envelhecimento aos decréscimos 

observados na população idosa pode ser consideravelmente menor do que o 

anteriormente reconhecido, como fatores como dieta, exercício, nutrição, exposições 

ambientais, constituição física e desempenho de papéis importantes. Indivíduos que 

demosntram ter um envelhecimento “com sucesso” numa série de funções fisiológicas e 

não em apenas uma, apresentam um estado de perda fisiológica mínima e função 

fisiológica robusta mesmo sendo a sua idade avançada. 

O autor refere ainda que as alterações físicas ou psicológicas que os indivíduos têm com 

o avançar da idade são influenciadas pelo processo de envelhecimento intrínseco e por 

uma série de fatores extrínsecos, incluindo influências genéticas e ambientais, hábitos 

pessoais, dieta, fatores psicossociais e doenças. Alguns indivíduos que têm um 
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envelhecimento normal para uma determinada função são capazes de melhorar outras 

funções e como tal, reduzir potencialmente os riscos de resultados adversos. 

Para Busser, Blazer et col. (1992), nem todos os padrões de personalidade têm as 

mesmas consequências. Padrões mais bem ajustados no início de vida podem conduzir a 

resultados mais positivos no final da vida. Longevidade e envelhecimento bem sucedido 

são dois conceitos diferentes e nem sempre estão de mãos dadas: pode-se até 

argumentar que raramente são encontrados juntos. Contudo, a idade avançada é 

frequentemente medida com um desses padrões de comparação comuns. Os autores 

referem que Okun e Stock (1987) concluíram que existem três fatores adequados para 

descrever o fenómeno de bem estar: afeto positivo, afeto negativo e cognição, ou seja, 

pessoas mais velhas manipulam cognitivamente as suas perceções afim de manter o 

bem estar psicológico adequado face a circunstâncias adversas. Os mesmos autores 

alegam ainda que os distúrbios na velhice podem apresentar-se como medos e 

preocupações exagerados com o corpo. A depressão é a condição afetiva mais habitual a 

ser mascarada por sintomas físicos. Uma vantagem adicional desses sintomas é que o 

indivíduo deprimido pode receber um ganho de atenção, conforto, proximidade e 

interesse que estão associados com as interações com os médicos, familiares e o 

paciente em relação à dor (Busse e Blazer, 1980 cit. por Busse, Blazer et col., 1992). 

Sintomas hipocondríacos podem estar associados com sintomas manifestos de 

ansiedade e depressão. 

De acordo com Paúl (1997) um dos aspetos mais evidenciados na literatura sobre 

envelhecimento refere-se à perda de capacidades cognitivas dos idosos. Do ponto de 

vista teórico, para explicar a relação de envelhecimento com as capacidades cognitivas a 

autora faz referência a  Denney (1982) que divide as capacidades em dois tipos: 1) as 

capacidades não exercitadas, que são função do potencial biológico e da experiência 

ambiental e 2) as capacidades exercitadas que são um reflexo da capacidade máxima 

alcançável por um individuo normal, saudável e em boas condições de treino. Há que 

reter que as capacidades exercitadas sofrem um declínio mais tardio e menos dramático 

do que as outras. 

Clarkson-Smith e Hartley (1989, cit. por Paúl, 1997) estabeleceram a relação entre 

exercício físico e as capacidades cognitivas dos idosos e concluíram que as pessoas que 
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praticam exercício físico tinham melhores resultados em medidas de raciocínio, 

memória e tempo de reação. A perda de vigor físico associado ao envelhecimento é 

função do estilo de vida sedentário de muitos idosos, assim o exercício físico pode 

influenciar a velocidade de resposta nas medidas de capacidade cognitiva. A autora faz 

referência a Bortz (1989) para salientar que a inatividade pode prever algumas 

patologias que não são devidas a uma doença específica ou à idade, mas à falta de uso, 

não sendo inevitáveis e imutáveis, mas preveníeis e tratáveis sendo disso exemplo a 

obesidade, a depressão, a fragilidade músculo-esquelética, a vulnerabilidade 

cardiovascular e o envelhecimento precoce. Uma existência energética assegura 

autonomia e independência.  

Para Carvalho e Mota (2012) a atividade física é tida como uma coadjuvante na 

diminuição do processo degenerativo associado ao envelhecimento, pois oferece a 

possibilidade deste ser atenuado nas suas várias dimensões, tendo particular evidência 

nos domínios social e biológico. O idoso necessita de um nível de aptidão que lhe 

permita: 

1. Realizar as suas tarefas diárias com o mínimo de cansaço possível; 

2. Possuir reservas energéticas que lhe permitam usufruir de outras atividades de 

lazer; 

3. Obter uma convalescença mais rápida num período de doença; 

4. Diminuir o risco de doenças futuras; 

5. Promover um sentido de bem estar e sentimento de  auto-estima; 

De acordo com os autores anteriormente citados, a atividade física pode ser um 

contributo essencial na valorização e integração social do idoso, no entanto e apesar de 

cada vez mais se evidenciar os seus benefícios a maioria ainda adota estilos de vida 

sedentários. Tal está relacionado com aspetos sociais e culturais, pois ainda prevalece a 

ideia de que o exercício não está adaptado a esta faixa etária. Também não podemos 

esquecer que na denominada idade adulta, estes indivíduos não tinham tempo livre nem 

muitas oportunidades para a prática de tais atividades e, como tal possuem poucos ou 

nenhuns hábitos desportivos. 
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Na perspetiva de Carvalho e Mota (2012), a maioria da população pode aumentar o seu 

nível de atividade física e como tal, promover a sua aptidão física e a sua saúde, para tal 

basta trazer mais atividade para a sua vida diária pois existem várias possibilidades para 

se tornar mais ativo, basta alterar algumas rotinas diárias como por exemplo: usar as 

escadas em vez do elevador, aproveitar para passear mais vezes um animal de 

estimação, preferir andar a pé em vez de utilizar o carro, fazer jardinagem ou trabalhar 

no quintal, arrumar a casa, limpar o carro, fazer voluntariado, etc., desta forma está a 

aumentar o seu gasto de energia a nível da atividade física, o que o ajudará na 

manutenção da aptidão física e funcional da sua autonomia. Desta forma, a atividade 

física deve ser encarada como potenciadora da qualidade de vida da pessoa idosa, pois o 

seu nível de independência funcional ou de qualidade de vida depende da sua 

capacidade de manter as várias facetas da sua atividade diária. 

Squire (2005) evidencia que as pessoas idosas têm que saber que o exercício ou as 

atividades físicas moderadas para além de serem prazerosas também são muito positivas 

para a sua saúde. Há que estar informado acerca do nível de esforço que é seguro e de se 

sentirem apoiadas nas suas atividades, pois alguns idosos ainda acreditam que o 

exercício é perigoso e há que ultrapassar esse mito. 

A autonomia é frequentemente citada como algo que ajuda a melhorar a qualidade de 

vida. Para Heikkinen (1998) o termo autonomia pretende dar ênfase à independência e à 

capacidade que o indivíduo tem de controlar a sua vida. Contudo, a qualquer altura da 

vida podemos ficar dependentes – a curto ou longo prazo, parcial ou totalmente – tudo 

está relacionado com a manutenção e/ou melhoramento das nossas capacidades 

funcionais e do modo como indivíduo investe na sua qualidade de vida. Busse, Blazer et 

col. (1992) referem ainda que nem todos os padrões de personalidade têm as mesmas 

consequências. Padrões mais bem ajustados no início da vida podem levar a resultados 

mais positivos no final da vida. 
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CAPITULO 2 – ACONTECIMENTOS DE VIDA 

2.1 - Morte, viuvez e luto 

De acordo com os Censos 2011 (INE, 2011), 7% da população portuguesa é viúva, 

sendo a percentagem das mulheres de 11% contra 3% dos homens viúvos. Silva e Alves 

(2012) referem diversos autores que defendem que, para além de ser um acontecimento 

com um elevado grau de probabilidade de acontecer, a viuvez constitui uma ocorrência 

central na idade avançada não só pelas mudanças pessoais, familiares e sociais que 

implica mas também pela sua influência no bem estar físico e psicológico do enlutado.  

Do ponto de vista de Rebelo (2004), o nosso confronto com a morte é antecipado 

quando perdemos alguém que nos é particularmente importante e querido, aí 

experimentamos uma dor e sofrimento imensos. Perante uma situação de perda 

significativa, desenrola-se um processo necessário e crucial para preencher o vazio 

deixado. Todo o processo que medeia entre a perda e a reabilitação para a vida exige um 

período de demora: é o tempo do luto. 

Parkes (1998) entende por luto, o conjunto de reações emocionais, físicas, 

comportamentais e sociais que surgem como resposta a uma perda, seja esta real ou 

fantasiosa, seja uma perda por morte ou pela extinção ou diminuição de uma função, 

possibilidade ou oportunidade. Segundo Sanders (1999) o luto representa o estado que a 

pessoa experimenta após ter consciência da perda, sendo pois um termo integral que 

descreve as várias emoções, experiências, mudanças e condições que resultam da perda. 

Por seu lado, Bennet, Smith e Hughes (2005 cit. por Keong, 2010) evidenciam que a 

viuvez refere-se a um estado contínuo e a longo prazo e está relacionada com mudanças 

na condição emocional, sócio-económica, nas relações pessoais e estilo de vida (Kaprio, 

Koskenvuo & Rita, 1987 cit. por Keong, 2010). 

Para Bennett, K. (1997) estes dois conceitos promovem diferentes e independentes 

desafios, sendo as alterações daí provenientes de vários tipos: decrescimento da saúde 

mental, declínio na saúde física, alterações no suporte social ou no estatuto financeiro e 

até a existência de mortes prematuras. A viuvez pode ter efeitos profundamente 

negativos, mas parece existir um certo crescimento psicológico. A pessoa enlutada pode 
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, na perspetiva de Carnelley et al (2006, cit por Keong, 2010), ganhar “ferramentas” que 

podem favorecer mudanças positivas, tais como o reforço das auto-competências. 

Segundo Melo (2004), cada individuo tem uma forma particular de realizar o processo 

de luto e este varia de pessoa para pessoa. Nos sintomas usuais do luto normal, que 

ocorrem de um modo regular, muitos autores falam de fases claramente definidas no 

processo de luto. Gallagher e Thompson., (1992) citam Ball, (1976-1977); Sanders, 

(190-198) para referirem que, do sobrevivente parecem ocorrer independentemente da 

idade, relação com o morto e modo de morte; embora diversos estudos salientem que 

pessoas mais velhas podem ter mais dificuldades com perdas. Para Rebelo (2004), 

quaisquer que sejam as causas que originam este processo, existe sempre um 

denominador comum a todas elas: a elevada importância que atribuímos à perda. 

Bowlby (1973),  refere que quando se perde alguém próximo, durante semanas ou 

meses as reações atravessam fases sucessivas. Estas fases não são bem delineadas, 

podendo o indivíduo balançar entre duas delas. Contudo, é possível identificar uma 

sequência geral. 

As quatro fases do Luto são: 

1. Fase de entorpecimento: a reação à morte do cônjuge varia de pessoa para 

pessoa e também de época para época. A maioria sente-se chocada e, alguns são 

mesmo incapazes de acreditar na notícia. Durante algum tempo o/a viúvo(a) 

pode mesmo continuar a sua vida de um modo normal quase em modo 

automático. No entanto essa calma aparente pode, a qualquer momento, dar 

lugar a uma intensa explosão que poderá ser acompanhada de ataques de pânico 

ou por crises de raiva. 

 

2. Fase de anseio e busca da figura perdida: raiva 

Passadas algumas horas ou dias após a perda, ocorrem alterações e o enlutado 

começa, episodicamente, a interiorizar a realidade da perda, o que conduz a 

intensas crises de desânimo, espasmos de aflição e soluços lacrimosos. Quase 

em simultâneo, surge a inquietação, insónia, lembranças do cônjuge perdido 

acompanhadas de um sentimento da sua presença concreta e uma forte tendência 
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para decifrar sinais ou sons como indício de que ocorreu um regresso. Outra 

característica comum desta fase é a raiva. 

 

3. Fase da desorganização e desespero  

É quase inevitável que o enlutado se sinta, por alguns momentos, desesperado 

por não poder salvar nada e consequentemente torna-se deprimido e apático. Se 

tudo correr bem, esta é também a fase em que a pessoa reflete sobre a situação 

em que se encontra e tenta arranjar maneiras de enfrentá-la. Tudo isto implica 

uma redefinição de toda a situação e de sim mesma, já que ocorreu uma 

alteração, deixou de ser casada para ser viúva, não faz parte de um par cujos 

papéis são complementares é sim uma pessoa só. Esta redefinição do eu é tão 

crucial como dolorosa, é o extinguir de qualquer esperança de recuperar a pessoa 

perdida e restabelecer o passado. Somente quando a redefinição acontece é que é 

possível encarar e perspetivar o futuro. 

 

4.  Fase da reorganização 

A pessoa enlutada admite que deve adotar novos papéis aos quais não estava 

habituada e adquirir novas capacidades. Quanto mais bem sucedido for no 

exercício desses novos papéis, maior será o sentimento de confiança e 

independência. Por melhor que seja a aceitação de novos papéis ou a 

aprendizagem de novas tarefas, provavelmente esta nova condição será 

percecionada com uma tensão constante e constante solidão. Quase todos os 

viúvos experimentam sentimentos agudos de solidão no período noturno.  

 

A experiência de morte é influenciada por diversas variáveis moderadoras, de âmbito 

situacional e pessoal e a forma como estas mesmas variáveis interagem no decorrer do 

processo de luto vai, por sua vez, ter um efeito expressivo no resultado, existindo 3 

possibilidades gerais. O enlutado pode: 

1) Escolher seguir em frente com a vida e de uma nova maneira; 

2) Não efetuar mudanças e viver como se o enlutado não estivesse temporariamente 

presente; 
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3) Resignar-se às complicações que surgem e ficar doente ou até mesmo morrer, 

sendo que este último resultado, normalmente deriva de uma decisão 

inconsciente. 

 

2.1.1 - Variantes do Luto Complicado 

 

Randon (s.d. cit. por Sanders, 1999) identificou 7 variações ou síndromes de luto 

complicado: 

1) Luto ausente; 

2) Luto atrasado , o enlutado não demosntra quaisquer reações de luto durante 

semanas ou mais tempo, podendo estar a sentir uma dor não resolvida que pode 

despontar  mais tarde como “reação distorcida”; 

3) Luto inibido; 

4) Luto distorcido; 

5) Luto conflituoso, surge após a perda de uma relação bastante perturbada e 

ambivalente. Habitualmente surge uma complexidade de emoções após a morte, 

inclusive alívio, mas de seguida surge a culpa e remorsos por saber que a relação 

nunca foi boa e não há oportunidade para a mudar; 

6) Luto inesperado; 

7) Luto crónico, a resposta inicial face ao luto é adequada, mas a intensidade das 

reações não diminuem mantendo o enlutado num profundo e doloroso luto como 

forma de vida; 

 

De acordo com a autora, o luto atrasado, distorcido e crónico parecem constituir um 

separador entre o luto complicado do luto normal. Os padrões de reações normais de 

luto ainda não foram claramente compreendidos, como tal é difícil determinar quais os 

critérios que definem as reações ditas anormais. Na perspetiva de Gallagher e 

Thompson (1992) muitos viúvos e viúvas que experimentam uma angústia severa 

identificam-se de imediato com os sentimentos e comportamentos descritos neste 

período e consideram-no uma explicação correta de uma série previsível de eventos. 

Embora possam sentir-se muito angustiados num determinado momento, podem 

confortar-se com o fato de que o que estão a viver fazer parte de um processo normal 

que tem um final previsível. 
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Para que se restabeleça o equilíbrio e para completar o processo de luto, de acordo com 

Worden (1991, cit.por Melo, 2004) a adaptação à perda envolve 4 tarefas básicas: 

1. Aceitar a realidade da perda; 

2. Trabalhar a dor proveniente dessa perda; 

3. Adaptar-se a um ambiente em que o falecido está ausente; 

4. Transferir emocionalmente o individuo e prosseguir com a vida; 

O processo de luto termina quando as tarefas descritas forem completadas. O luto não é 

um processo linear e segundo Sanders (1999) as regressões são inevitáveis, ou seja, o 

enlutado poderá ter passado para uma fase seguinte contudo pode regressar a padrões 

anteriores perante situações ou alturas de stress ou de cansaço extremo. Melo (2004) diz 

que quando a pessoa consegue reinvestir as suas emoções na vida e consegue pensar no 

falecido sem dor é sinal que a reação de sofrimento está finalizada. 

De acordo com Rebelo (2004), o contexto cultural é bastante importante na vivência do 

luto. A religião é um fator que diferencia o modo como encaramos a morte e, como tal, 

o culto que é feito ao ente querido e o luto que em relação a ele fazemos. O luto que 

cada um desenvolve é diferente. Nos meios populacionais pequenos, como as aldeias ou 

as vilas, particularmente as de interior, existe uma forte pressão social face à mudança 

dos hábitos e costumes. Algumas tradições foram caindo em desuso, em virtude de uma 

sociedade que dá cada vez mais primazia ao consumo e à moda. Antigamente o tempo 

de expressão de luto através no traje e indicado pela sociedade era até ao termo da sua 

vida para uma viúva, para os filhos que perdiam os pais e para os pais que perdiam os 

filhos era de um ano; netos, pela perda dos avôs, durante seis meses; os sobrinhos pela 

perda dos tios durante três meses; e os primos, pela perda dos seus congéneres, durante 

mês e meio. É necessário vivermos o luto na sua duração plena. Num tempo em que 

todas as dores curadas, todas as memórias revertidas, todos os vínculos reassumidos. Só 

assim recuperamos a paz de espírito, uma tranquilidade intima, indispensável para 

prosseguir a vida na sua plenitude. Para que o luto decorra é necessário tempo. 
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2.2 -  Morte, luto e género 

Ninguém gosta de falar de morte. No entender de Oliveira e Lopes (2008),  a morte é 

um tema relegado para segundo plano, como se isso fosse suficiente para evitá-la.  Para 

Cassorla (1998, cit.por Kovács et col., 2007) a negação é percebida quando não 

sabemos agir perante a morte de alguém conhecido, evitando dar os pêsames à família, 

ir ao velório ou mesmo gracejando no mesmo. Estas atitudes só colaboram de forma 

errada já que criam a ilusão de que nada aconteceu. Na verdade não gostamos de ser 

confrontados com a nossa própria finitude e tentamos voltar à normalidade o mais 

depressa possível. 

Camanzi (s.d.) considera que a morte faz parte da estrutura da vida, morremos e 

renascemos todos os dias, em cada etapa das nossas vidas, como tal, vida e morte não 

são opostos, são complementares. Para os idosos falar de morte é ainda mais penoso 

pois segundo Papaléo (1996 cit. por Torres, 2006), “ a velhice não pode ser considerada 

isoladamente, sem ser abrangida a ideia de morte”. A morte representa um poder sobre 

o qual não possuímos qualquer controle pois a mesma é invisível, inatingível, 

indomável e desconhecida e como tal o medo da morte está presente em muitas pessoas. 

De acordo com Rezende (1996, cit por Torres, 2006), o medo da morte divide-se em 

outros medos relacionados com a dor, processo de morte, solidão, medo dos que já 

morreram, do cadáver, do estranho, medo de perder autonomia, medo de perder 

familiares, medo do desconhecido e do que sucede após a morte. Na verdade não 

tememos a morte, tememos o desconhecido. 

Segundo Bourdieu (1999, citado por Camanzi, s.d.) o género dá ênfase ao processo de 

construção sócio-cultural da feminilidade e da masculinidade em diferentes sociedades, 

o que constitui uma importante dimensão da identidade social, isto é, de que modo 

mulheres e homens, desde o nascimento são incluídos ou não nas relações sociais. A 

socialização de homens e mulheres é feita de forma diferente, pois as regras são 

consoante o género. Para Marodin (1997, cit. por Torres, 2006), numa sociedade de 

valores patriarcais, os papéis de género colocam o homem numa posição dominante 

enquanto a mulher é a subordinada. É importante salientar as diferenças existentes 

consoante a classe social, raça, orientação sexual, entre outras variáveis, que tornam 

homens e mulheres diferentes e desiguais entre si. 
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Levet, (1995) considera que a mulher tem um envelhecimento especial, pois sente mais 

o peso das normas relacionadas com a idade e é considerada velha mais cedo que o 

homem. Apesar de sofrerem as mesmas alterações corporais, as mulheres experimentam 

uma série de acontecimentos que fazem com que todo este trajeto seja muito particular. 

A longevidade é um dos aspetos que diferencia os géneros, já que a esperança de vida à 

nascença é superior em cerca de nove anos à dos homens. Manton (1988, cit por Squire, 

2005) refere que a incidência de incapacidade nas mulheres e nos homens é similar na 

velhice, mas a prevalência é maior nas mulheres pois estas vivem mais tempo após o 

início de dependência. Porter (2000 cit. por Rabasquinho e Pereira, 2007) salienta que 

perante a exposição a alguns fatores de stress, os sujeitos também reagem de forma 

diferente; as mulheres tendem a procurar mais suporte social e catarse, enquanto os 

homens enfrentam os problemas com o propósito de os resolver  

Camanzi (s.d.), cita Gianini (2004) para evidenciar que para os homens, o cuidado 

consigo mesmo e com o outro são valores associados às mulheres. Eles não procuram o 

médico com o objetivo de cuidar, só o fazem quando já apresentam sinais de doença. 

Também têm mais dificuldade em expressar os seus sentimentos quando constatam que 

estão doentes ou quando ficam limitados fisicamente. As mulheres são mais atentas com 

as mudanças que ocorrem no corpo, entendendo rapidamente as alterações físicas e 

emocionais resultantes da doença. Elas tiram dúvidas com os profissionais de saúde e 

fazem exames rotineiros com alguma regularidade. O autor refere ainda que as mulheres 

se preocupam com a possibilidade de não poderem cuidar dos seus, enquanto os homens 

temem perder o papel de provedor de família.  

O mesmo autor refere ainda que, habitualmente a mulher permanece como cuidadora do 

cônjuge até ao fim, enquanto o homem tende a abandonar a parceira porque não 

consegue dar conta e acompanhar o seu sofrimento. Este abandono não significa, 

necessariamente, que saia de casa; pode ser percecionado como falta de carinho, falta de 

diálogo e na falta de cuidado, recorrendo então aos serviços de um profissional, 

normalmente é uma mulher, para cuidar da esposa doente. Segundo Kovács (1992), 

existe uma maior disposição, por parte das mulheres para se preparar e cuidar dos 

doentes, especialmente aqueles que estão em fase terminal. Homens e mulheres são 

diferentes não só física mas também psicologicamente e é natural que se comportem de 

maneira diferente diante da vida e da morte; tendo maior capacidade para lidar com as 
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emoções, e pelo facto de ser uma cuidadora nata, já que é a mulher que gera e cuida de 

um filho, também parece ser a mais adequada para lidar com as questões da morte e do 

morrer. 

Para Torres (2006) o termo viúva é bastante comum assim como o uso de vestes pretas, 

representado o luto pela morte do esposo, mas o contrário nem sempre sucede. Segundo 

Motta (2004, cit. por Torres, 2006), pouco se fala sobre a viuvez masculina e da 

representação da perda da esposa; Para os homens a viuvez é um fenómeno de baixa 

incidência, o seu modo de vida sofre poucas alterações pois geralmente tornam a 

contrair matrimónio. Já para as mulheres é uma questão demográfica e cultural que 

envolve conceitos que vão da perversão à virtude. Raramente se questiona os 

comportamentos dos viúvos, ao invés a maneira de agir, falar e até pensar das viúvas, 

apesar de todo o desenvolvimento, ainda despoleta comentários. O tempo da morte das 

pessoas deve ser valorizado e respeitado, porque o dia da sua morte tem um significado 

– fecha-se um ciclo. Ter que enfrentar a morte obriga-nos a refletir sobre a vida. Rebelo 

(2004) salienta o quão é importante que as pessoas entendam que com o aproximar da 

morte não devemos ter pressa em resolver assuntos pendentes de toda uma vida, pois 

afinal fica sempre algo para dizer ou fazer. 

 

2.3  - A importância do luto  

De acordo com Oliveira e Lopes (2008), o luto pode ter um grande impacto no idoso, 

acarreta perdas pessoais e sociais decorrentes de a velhice ser estigmatizada como fase 

de invalidez ou de complacência. Quando somos confrontados com a perda de uma 

pessoa que amava-mos profundamente, surgem em nós sentimentos muito 

contraditórios e confusos. Segundo a perspetiva de Rebelo (2004), todo o processo de 

vinculação e todas as sensações de prazer físico e emocional que desenvolvemos em 

relação ao ente querido terão de sair de nós. 

Para entendermos a origem da dor e o sofrimento provenientes da perda de alguém, há 

que entender, em primeiro lugar, porque se estabelecem fortes laços entre as pessoas. 

Segundo a teoria da vinculação de Bowlby (1973) os laços afetivos têm origem pela 

proximidade e familiaridade com as figuras parentais no início da vida, e surgem da 
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necessidade de segurança e proteção. Assim, constitui-se uma relação unidirecional pois 

o prestador de cuidados encarrega-se da sobrevivência do bebé que de outra forma 

jamais sobreviveria. Este sistema de vinculação irá contribuir na formação de atitudes 

do sujeito face às relações amorosas. Nos adultos, uma relação saudável assenta na 

reciprocidade e quanto mais forte for o laço estabelecido maior será o impacto e o 

sofrimento resultantes da ameaça ou rutura desse laço. 

Silva e Alves (2012) citam vários autores para sustentarem a relevância de três variáveis 

na adaptação e no entendimento das reações individuais à perda: qualidade da relação 

conjugal, circunstâncias da morte e o gênero. A relação conjugal nos idosos é bastante 

importante, pois são confrontados com a possibilidade de não terem outro tipo de 

relação próxima . A adaptação à viuvez apresenta mais dificuldades não só para aqueles 

que têm elevada dependência instrumental e proximidade do cônjuge falecido, mas 

também para aqueles cuja ocorrência de conflitos é rara. Carre et al., (2000 cit. por Silva 

e Alves, 2012) referem que os que vivenciaram um casamento conflituoso demosntram, 

nos primeiros 6 meses após a perda, baixos níveis de saudade em comparação com as 

pessoas que se relacionavam de forma próxima e com grande interdependência  De 

acordo com Lund, Caserta e Dimond (1993), uma das dificuldades que surge associada 

ao processo de perda, prende-se com a falta de habilidades para lidar com os problemas 

quotidianos. Os homens sentem mais dificuldades em desempenhar tarefas relacionadas 

com a cozinha, compras e limpeza da casa ao invés das mulheres que sentem mais 

dificuldades em gerir finanças e questões burocráticas e executar reparações. Quanto 

mais apto estiver o cônjuge enlutado, maior será a capacidade de gerir e exercer as 

tarefas quotidianas e mais bem sucedida será a sua adaptação e o seu luto. 

Para Schaefer e Moos (2001), a circunstância em que a morte ocorreu, ou seja, se 

ocorreu de um modo repentino e súbito ou se já era esperada, tem um impacto 

stressante no comportamento do enlutado. A ocorrência de uma morte, que já era 

esperada, pode ser vantajosa para a pessoa enlutada pois permite que esta vá 

conversando com a pessoa que está prestes a falecer e assim, ir trabalhando o seu luto. 

Para Fonseca (2005) A vivência do luto antecipatório tem um impacto atenuante no luto 

pós morte  Segundo Parkes (1998) a morte repentina, prematura e violenta constituem 

um fator de risco no processo de luto e assim contribuem para a elaboração de um 

processo de luto complicado. Um idoso pode conviver durante muito tempo com o seu 
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cônjuge sendo este portador de uma doença crónica e incapacitante, sendo o luto 

antecipado uma realidade, no entanto tal não significa que este possa ser completo, pois 

mesmo que as pessoas se vão preparando, existem coisas que não podem ser 

antecipadas. 

Para Stroebe (1998, cit por Mazorra, 2009) apesar de ambos os géneros sofrerem com o 

luto, os homens apresentam consequências mais severas que as mulheres. Se no 

casamento prevalecem os papéis tradicionais associados ao género, a nova condição 

pode representar, para os homens, a falta de uma governanta da casa, de uma confidente 

e de alguém que tomava as decisões. Carr e Utz (2002 cit. por Silva & Alves, 2012) 

referem que para as mulheres, a viuvez pode tendencialmente representar a perda de um 

recurso financeiro, já os homens sentem-se mais motivados para voltar a casar, 

procurando novas companheiras logo após a morte das esposas. Esta é uma forma de 

menorizarem a solidão e tristeza resultantes da perda. Davidson (2002 cit. por Silva e 

Alves, 2012) concluem que as viúvas preferem colmatar o vazio deixado pela perda, 

estabelecendo contato com amigos, crianças, familiares ou participando em várias 

atividades. Segundo um estudo realizado com idosos viúvos de ambos os géneros, as 

mulheres não pretendem casar porque: não desejam cuidar de outro homem, tiveram um 

casamento feliz e o seu marido não pode ser substituído. Os homens demosntram 

vontade de estabelecer um novo relacionamento de foro romântico e de preferência com 

mulheres mais novas. Contudo esta decisão depende do estado de saúde e da idade, isto 

é, quanto mais frágil e velho o viúvo fosse, menos probabilidade existe de estabelecer 

novas relações. 

A pessoa idosa pode ter dificuldades para viver o processo de luto por vários motivos, 

sendo um deles a inaptidão para falar sobre a sua dor, pois atualmente a sociedade 

prefere afastar-se do assunto da morte, levando a um recalcamento da perda , em lugar 

das manifestações que eram tidas como normais.  
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2.3.1 - Luto complicado ou mal resolvido 

Lazare (1979, cit.por Gallagher e Thompson, 1992) descreve diversas razões para a 

falha de viver adequadamente este período, incluindo a culpa excessiva, perda atual 

causando um reviver de uma perda anterior incompletamente lastimada, a experiência 

de perdas múltiplas e fatores sociais como uma repressão do pesar após uma perda 

“inconfessável” – morte de um amante ilícito ou uma morte por suicídio. 

Segundo Rebelo (2004), quando estamos de luto, sentimos várias emoções, como a 

tristeza, angustia, dor, sofrimento e a raiva e comportamo-nos de acordo com esses 

sentimentos, escolhendo como alvos a família, amigos e por vezes Deus. O mesmo 

autor cita Freud para evidenciar que apesar de serem notórias ao longo do processo de 

luto alterações substanciais no comportamento normal da vida, este não deve ser 

considerado como uma condição patológica, isto é, não devemos considerar o luto como 

uma doença. Apesar de à partida, parecer afastada a ideia de doença associada à 

fragilidade mental e física que ocorre durante o luto, falta explicar os sintomas 

depressivos experimentados durante esta fase . 

Para o mesmo autor, muitos comportamentos de luto podem ser confundidos com 

manifestações depressivas. Quando estamos deprimidos durante algum tempo, podemos 

experimentar sentimentos de tristeza, choro, forte tensão, perda de apetite e consequente 

perda de peso, insónia, perda de interesse sexual e abandono de atividades. Estes 

mesmos sentimentos podem surgir quando estamos de luto. O luto é semelhante à 

depressão e pode constituir uma origem, imediatamente após a perda ou mais tarde, 

quando esta é recordada . O que verdadeiramente separa o luto normal do 

comportamento de luto depressivo, está relacionado com a forma como o enlutado se 

identifica com o falecido; no luto normal, este reconhece-se na pessoa falecida de um 

modo natural e simples, numa sequência serena face aos sentimentos nutridos enquanto 

a pessoa era viva. No luto depressivo, a identificação com o falecido é exagerada, 

revelando-se os afetos muito elevados, numa desproporção visível e contraditória em 

relação aos demosntrados em vida. O amor que sentimos por quem partiu, no luto 

normal, não é afetado de modo relevante pela indignação que a sua perda nos possa 

causar e não a culpamos pelo sofrimento que vivenciamos neste período. Já no luto 

depressivo, existe uma clara ambivalência para com o falecido, se por um lado 
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demosntramos um profundo amor, por outro sentimos que o desrespeitou porque nos 

privou da sua presença. A auto estima também tem diferentes contornos perante os dois 

tipos de luto. No normal, a pessoa não chega ao ponto de abdicar de si mesmo, não se 

desvaloriza, mas se caso o faz, é por um breve período de tempo. Quem vive um luto 

depressivo perde toda a sua auto estima. 

Rebelo (2004) refere a importância de identificar reações de luto patológico. Se o luto 

for vivido de uma forma normal, os sintomas depressivos diminuem com o tempo, 

atenuando-se até desaparecerem por completo, entre seis meses a um ano. O processo 

de luto reverte-se à medida que o tempo corre, e a pessoa enlutada recupera o estado de 

ânimo normal . As principais diferenças entre o comportamento de quem vive o luto 

normal e de quem vive um luto depressivo, são que no luto normal o enlutado responde 

de modo positivo ao reatamento de contatos sociais, busca e aceita o carinho e 

compreensão de familiares e amigos até como modo de se agarrar à vida. Tem a 

necessidade de, numa primeira fase, partilhar o sofrimento do luto e de reassumir novos 

vínculos. O seu comportamento gera empatia e solidariedade junto dos que dela privam 

e da comunidade na qual está inserida. Ao invés, a pessoa que experimenta um luto 

depressivo adota uma atitude negativa face a quem a rodeia, isolando-se de quem a 

rodeia e da comunidade no seu todo, reagindo com violência a qualquer tentativa de 

reaproximação. Perante tal conduta, provoca aborrecimento e irritação nas pessoas com 

quem se relaciona. 

A maioria das perdas significativas ocorre no seio familiar. Rebelo (2004) refere que 

para a viúva o marido significava uma construção de amor iniciada no passado, vivida 

no presente e esperançada no futuro. Em todas as famílias cada membro representa um 

ou vários papéis; quando ocorre o falecimento de uma pessoa que desempenhava um ou 

vários papéis de elevada importância na família, a sua morte irá criar uma alteração 

significativa no equilíbrio das funções preenchidas pela família. No entanto o decurso 

do luto revela que o papel deixado vago pelo falecido acabará por ser preenchido por 

outro membro. 
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2.4 –Relações pessoais e redes sociais 

De acordo com Paúl (1997) a viuvez é muitas vezes associada a sentimentos de solidão, 

pois findou uma relação intima e muito particular.  É importante reter que solidão é 

diferente de estar só, pois os idosos podem sentir-se solitários mesmo vivendo e 

convivendo com outras pessoas. A solidão pode ser um dos sintomas da depressão, mas 

pode ser menorizada através do encorajamento da prática não só de atividade física mas 

também mental e ao ser-se socialmente ativo pois afinal “o que não se usa esquece-se” 

sendo a aprendizagem ao longo da vida promotora de saúde, pois acaba por promover 

mobilidade e a comunicação. Para Gierveld (1998 cit Keong, 2010), a solidão é 

reconhecida como uma das maiores causas de sofrimento e tem como elemento central 

sentimentos associados a uma vinculação intima, sentimentos de vazio e abandono. 

De acordo com Bowlby (1973) a solidão é uma condição emocional que faz com que 

haja uma tendência para manter a proximidade dos outros e evitar o isolamento, 

aumentando o sentido de segurança e identidade pessoal.  Monk (1988, cit por Paúl, 

1997) evidencia que muitas vezes, o fato de viver só encoraja as pessoas a manter e a 

desenvolver amizades, sendo que os fatores demográficos que estão na base da solidão 

dos idosos como resultado da diminuição das taxas de fertilidade e mortalidade são: 1) 

aumento da esperança de vida; 2) maior sobrevivência no grupo de pessoas com mais de 

75 anos; 3) as mulheres vivem mais tempo do que os homens; 4) mais idosos vivem 

sozinhos. 

Bennett (1980, cit. por Pául, 1997) descreveu os vários tipos de isolamento respeitantes 

ao continuum entre o isolamento e a integração, sendo que: 1) os isolados involuntários 

e recentes, que por motivos que não controlam ficam incapazes de manter o seu 

envolvimento social; 2) os isolados voluntários de longa data, que levaram uma vida 

inativa e pobre do ponto de vista social, embora possam não apresentar quaisquer 

sintomas de perturbação psicológica; 3) os isolados precoces que desde cedo 

começaram a cortar a sua participação social; 4) os socialmente integrados. Os viúvos 

são do tipo isolados involuntários que têm de enfrentar um penoso período de adaptação 

a uma nova condição 

Squire (2005) refere que apesar das pessoas idosas poderem ter contactos sociais com 

um grande número de familiares, amigos e outros, não existe qualquer indicação acerca 
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da qualidade desses mesmos contactos e dos benefícios dessa interação. O que é 

importante para a pessoa idosa é saber se possui ou não a alternativa e a liberdade para 

escolher com quem quer estar ou viver. A autora aborda a perspetiva de Jerrome (1991) 

de que a solidão na terceira idade pode ser exagerada, pois a sociedade cria estereótipos 

da velhice e a solidão conjugal, sobretudo nos viúvos, constitui um fator de risco 

elevado pois desencadeia situações de isolamento social e solidão. O apoio conjugal nos 

momentos tidos como mais difíceis deixa de existir, desaparece precisamente quando a 

sua falta será mais notada. O desaparecimento do cônjuge origina uma diminuição da 

atividade e da integração social. 

Mauser (1983, cit. por Paúl, 1997) evidencia que tanto a teoria dos papéis como a teoria 

da atividade, percecionam a viuvez como uma perda de papéis, uma diminuição da 

expetativa em relação ao papel ativo e ao auto-conceito na sociedade, que concede 

poucos papéis alternativos aos idosos. Estas teorias evidenciam a diminuição do 

envolvimento social, sem ter em conta o papel das redes sociais no relacionamento 

interpessoal. Na perspetiva de Paúl (1997) a viuvez não provoca ruturas nas redes 

sociais, antes parece encorajar a teoria da continuidade já que a maior parte dos amigos 

também já eram viúvos, havendo ainda algumas situações em que se verifica a teoria da 

compensação, com o desenvolvimento das amizades após a morte do cônjuge. Existe 

também uma evidência pela teoria da homogeneidade, dando-se preferência por 

amizades que estejam num estado similar. As redes sociais de apoio são bastante 

importantes, mas a existência de um amigo íntimo, ou confidente pode tornar o luto 

menos doloroso e pode favorecer a adaptação a este novo estado. A morte do cônjuge 

não provoca apenas a solidão que resulta do isolamento emocional, produz também 

isolamento social. Na situação de viuvez, o papel das redes sociais familiares é decisivo 

na adaptação do idoso à sua nova condição.  

Quando falamos em solidão, na perspetiva de Squire (2005) acabamos por ser 

subjetivos pois tal está relacionado com a nossa perceção individual de qualidade e com 

aquilo que consideramos como relações pessoais. Não raras vezes as pessoas idosas são 

coagidas a integrar grupos que não gostam e não querem e, como tal, acabam por 

oferecer resistência a futuras tentativas de ajuda ou apoio que lhe são prestadas. Em vez 

de ser um elemento do casal, a viúva funciona agora como uma pessoa singular. O 
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quotidiano acaba por sofrer alterações: os horários, interesses, recursos pessoais e até 

mesmo o auto-conceito.  

Keong (2010) cita Weiss (1973) para referir que grande parte das amizades pode mesmo 

extinguir-se pois a viúva começa a sentir-se excluída da sua anterior rede social. 

Aquando da morte do cônjuge, nem todas as viúvas se sentem profundamente sós. 

Umas relacionam tal facto como uma consequência da sua personalidade, outras 

referem que pouco mudou e outras referem ainda alivio. Segundo Squire (2005), os 

autores Rowe e Kahn (1987) constataram que existe uma correlação entre o aumento 

das taxas de morbilidade e mortalidade das pessoas idosas e a redução do contato social. 

Também demosntraram haver uma menor probabilidade dos indivíduos adotarem 

comportamentos saudáveis se lhes faltar o contato social ou se o mesmo estivesse a 

decrescer. 

Para Mazorra (2009) o suporte social, comunitário, familiar, religioso e profissional 

recebido após a morte de um familiar é bastante importante no processo de 

enfrentamento do luto, pois permite que o enlutado se sinta acompanhado na dor e que o 

sentimento de desamparo seja menor. A falta de suporte social é percecionada como um 

fator de risco para o luto dito complicado. Como tal, Bromberg (1994 cit. por Mazorra, 

2009), refere que os enlutados sem filhos ou familiares próximos e cuja família é 

considerada inútil como suporte são considerados como estando em risco para viverem 

um luto complicado. Também Cohen (1992) evidencia que o suporte social é muito 

importante nestas ocasiões pois existe uma relação de reciprocidade de prestar/receber 

apoio entre os vários elementos. Ter com quem falar sobre  um problema (avaliação ou 

suporte informativo), ter alguém que consiga com que o indivíduo acabe por se sentir  

bem consigo mesmo (autoestima) pode ser bastante útil pois estes são requisitos de 

coping necessários para lidar com a maioria dos stressores. Em muitos casos, o apoio 

fornecido sem ter sido solicitado é mais eficaz do que aquele que necessariamente se 

solicita. 

Segundo Gottlieb (1981, cit. por Paúl, 1997) a definição de rede social de apoio surge 

imediatamente ligada a um resultado em termos de bem estar do homem, promovendo 

particularmente a sua saúde mental. Na perspetiva de Cohen (1992), as redes sociais 

podem influenciar mutuamente a ocorrência e a avaliação de eventos stressantes,  já que 
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os elementos que pertencem a uma rede social conseguem ter uma maior perceção 

quando estão perante um evento stressante, como conflitos ou perdas sociais, tendo 

também menor propensão a este tipo de acontecimentos do que os indivíduos isolados. 

As próprias redes sociais também acabam por gerar eventos, religiosos ou étnicos por 

exemplo, cuja ocorrência também acaba por marcar diferentes etapas do ciclo de vida 

pois estes contribuem para o desenvolvimento dos sentidos de auto, previsibilidade e 

controle que são essenciais para a manutenção do bem-estar psicológico.  

De acordo com Paúl (1997) podemos dividir as redes sociais de apoio aos idosos em 

dois grupos: 1) redes de apoio formal e 2) redes de apoio informal; O apoio que estas 

redes fornecem é basicamente de dois tipos: a) apoio psicológico relacionado com a 

satisfação de vida e bem estar psicológico e, b) apoio instrumental que supõe uma ajuda 

física em situações de diminuição das capacidades funcionais dos idosos e/ou perda de 

autonomia física, temporária ou permanente. Do grupo das denominadas redes de apoio 

formal, fazem parte os serviços estatais de segurança social, os organizados a nível local 

e concelhio e as instituições particulares de solidariedade social de cariz religioso ou 

não. As redes de apoio informal dividem-se em dois grupos: 1) as constituidas pela 

família do idosos e 2) as constituidas pelos amigos e vizinhos. O papel da família é 

conhecido pois a ela cabe, desde sempre, cuidar e apoiar os indivíduos na última etapa 

do ciclo de vida, contudo as redes informais também parecem ter um papel de relevo no 

apoio ao idoso, sobretudo do ponto de vista emocional, mas também numa perspetiva de 

apoio instrumental, usualmente em situações de ausência de familiares. A autora refere 

ainda que de acordo com Mauser (1983), as redes de sociais de apoio não são estáticas, 

pois à medida que as pessoas seguem as suas vidas e passam pelos diferentes estádios 

(solteiro, casado, parentalidade, ficar com a casa vazia, viuvez), a família, amizades e 

outros relacionamentos também se alteram. 
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CAPITULO 3 - SAÚDE MENTAL NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 

 

3.1 -  Saúde mental 

Sem saúde mental não há saúde. É esta que possibilita ao indivíduo o acesso à 

realização intelectual e emocional, bem como a integração na escola, trabalho e 

sociedade, contribuindo para a prosperidade, solidariedade e justiça social da sociedade 

(Comissão das Comunidades Europeias – C.C.E.) ( 2005). 

A Organização Mundial de Saúde  (C.C.E., 2005) define saúde mental como “o estado 

de bem estar no qual o indivíduo realiza as suas capacidades, pode fazer face ao stress 

normal da vida, trabalhar de forma produtiva e frutífera e contribuir para a comunidade 

em que se insere”. Estão incluídos na doença mental perturbações e desequilíbrios 

mentais, disfuncionamentos relacionados com angústia e sintomas e doenças mentais 

diagnosticáveis (esquizofrenia e depressão, por exemplo). Existe uma multiplicidade de 

fatores que determinam a condição mental de cada indivíduo: i) biológicos (genética e 

sexo), ii) individuais (antecedentes pessoais), iii) familiares e sociais (enquadramento 

social), iv) económico e ambientais (estatuto social e condições de vida). 

As doenças mentais têm várias implicações. Constituem uma das principais causas de 

reforma antecipada e de pensões por invalidez e os doentes continuam a sofrer e a ser 

alvo de exclusão social, estigmatização, sendo os seus direitos e dignidade 

desrespeitados. Segundo a OMS, uma abordagem holística que englobe não só a 

prestação de cuidados mas também ações direcionadas para a população em geral, com 

o objetivo de promover a saúde mental e prevenir a doença e dar respostas aos 

problemas de estigmatização e direitos humanos (C.C.E., 2005). 

Bennet e Murphy (1999) salientam que a viuvez é um acontecimento que afeta o nível 

de saúde mental a curto, médio e longo prazo. As investigações demosntram que a 

médio prazo as viúvas revelam pouca saúde mental, enquanto que a longo prazo parece 

existir uma diminuição dos sintomas depressivos. 
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Segundo Levet (1995), a mulher tem um envelhecimento especial, pois sente mais o 

peso das normas relacionadas com a idade e é considerada velha mais cedo que o 

homem. Apesar de sofrerem as mesmas alterações corporais, as mulheres experimentam 

uma série de acontecimentos que fazem com que todo este trajeto seja muito particular. 

A longevidade é um dos aspetos que diferencia os géneros, já que a esperança de vida à 

nascença é superior em cerca de nove anos à dos homens (Levet, 1995). Manton (1988, 

cit por Squire, 2005), refere que a incidência de incapacidade nas mulheres e nos 

homens é similar na velhice, mas a prevalência é maior nas mulheres pois estas vivem 

mais tempo após o inicio de dependência. Na perspetiva de Porter (2000, cit por 

Rabasquinho e Pereira, 2007), perante a exposição a alguns fatores de stress, os sujeitos 

também reagem de forma diferente; as mulheres tendem a procurar mais suporte social 

e catarse, enquanto os homens enfrentam os problemas com o propósito de os resolver. 

Segundo Parkes (1998), é natural que durante o denominado processo de luto ocorram 

alguns distúrbios, como os de sono ou alimentação, ou algumas manifestações 

somáticas como a falta de ar, aperto no peito, falta de energia, insónia, passividade, 

alucinações e ansiedade. As alterações do sono podem estra relacionadas com 

somatização ou dever-se ao facto que durante o sono ou em períodos de atenção 

relaxada, as lembranças dolorosas tendem a invadir a mente e acabamos por reviver o 

trauma. 

Do ponto de vista de Squire (2005) as doenças crónicas, as mudanças fisiológicas, a má 

nutrição e a medicação podem despoletar os problemas psicológicos dos idosos. 

Problemas de visão, audição e reações lentas contribuem certamente para uma perda de 

confiança e para o isolamento social em algumas pessoas idosas, o que se pode 

repercutir de diferentes formas: precisar de ajuda para preencher qualquer 

documentação, estar inseguro com as trocas monetárias efetuadas nas compras e até 

mesmo precisar de ajuda para andar na e atravessar a rua ou seja, as tarefas que eram 

outrora consideradas rotineiras podem tornar-se quase que enviáveis. 

Segundo a autora citada anteriormente, habitualmente o luto não é considerado como 

uma perturbação mental embora nesta faixa etária se esteja bastante exposto a perdas 

sucessivas de amigos e família. Assim, a presença de um confidente pode constituir uma 

proteção adicional para as formas mais comuns de perda. O luto tem repercussões no 
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indivíduo de um modo global e apesar de existirem reações esperadas ao longo desse 

processo, existem reações fortemente associadas às complicações do luto ou que se 

apresentam com uma intensidade e duração distinta nesses casos. Reconhecer essas 

reações é importante para identificar enlutados em risco de virem a enfrentar um 

processo de luto complicado. Procura pela pessoa perdida de modo prolongado, raiva 

reprimida, culpa intensa e queixas somáticas idênticas às do falecido constituem sinais 

de alerta. No âmbito da prevenção é importante identificar quais os fatores de risco e 

proteção de um luto complicado, assim como as condições que favoreçam a sua 

resiliência. 

Para Marrone (2001, cit por Mazorra, 2009), a resiliência é a capacidade que o 

individuo tem de manter as suas habilidades de adaptação e utilizar recursos internos de 

modo competente face aos problemas das diferentes etapas do ciclo vital e das 

adversidades da vida. Perante as situações de adversidade. Walsh (1998, cit por 

Mazorra, 2009))  refere que a crise é um risco para a saúde mental mas também uma 

oportunidade de crescer. Segundo Bennet (1997) os efeitos produzidos pela perda sobre 

a saúde mental, fazem-se sentir durante vários anos após a perda, sendo observados 

elevados níveis de depressão e uma saúde mental mais pobre. A participação social e o 

convívio permaneceram inalteráveis a médio prazo, tal como a saúde física. Num estudo 

posterior realizado pela mesma autora, os homens revelaram uma diminuição da saúde 

mental e um aumento da depressão, associado a uma diminuição da sua participação 

social em contraste com a participação social das mulheres que não sofreu alterações 

mas que diminuiu a longo prazo, só como função da idade e não da viuvez. 

Boelen et al (2003, cit por Melo, 2004) apesar da perda de um ente querido ser 

considerada como um dos acontecimentos de vida mais stressantes que uma pessoa 

pode experimentar, a maioria recupera da perda sem ajuda profissional. Bonanno e 

Kaltman cit. por Boaelen, Bout e Hout (2003, cit por Melo, 2004) referem que algumas 

pessoas não conseguem recuperar e a sua saúde mental acaba por sofrer alterações 

constantes, sendo os problemas mais usuais a depressão, sintomas de perturbação de 

stress pós-traumático e outras perturbações ansiosas, raiva e sentimentos de culpa. 
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Existem uma série de variáveis cognitivas fortemente relacionadas com a severidade 

dos sintomas do luto traumático, sendo este caraterizado por sintomas de ansiedade pela 

separação (saudade, procura, preocupação com o falecido ao ponto de ficar 

funcionalmente inapto) e angústia traumática (amargura, entorpecimento, falta de 

confiança nos outros, desinteresse emocional) de depressão e de ansiedade, 

As variáveis são: 

1) Crenças globais negativas (acerca de si mesmo, do mundo e do futuro); 

2) Cognições acerca de auto-culpabilização; 

3) Cognições negativas acerca das respostas de outras pessoas após a perda; 

4) Cognições negativas acerca das reações de luto do próprio (crenças negativas 

acerca  da adequação dos próprios sentimentos, cognições acerca da tendência 

para estimar a dor emocional como forma de manter o laço com a pessoa 

falecida e interpretações das reações de luto como sendo uma “ameaça” para a 

própria saudade mental);  

Para Carrol et col (1985, cit por Bennett e Murphy, 1999), a classe social pode 

influenciar a saúde pois pode existir uma distribuição desigual de oportunidades de vida 

e do stress na sociedade, também Lee e Owen (1985, cit por Bennett e Murphy, 1999) 

salientam que o acesso limitado a instalações de lazer pode reduzir o envolvimento em 

programas de exercício e assim por diante. 

 

3.2 -  Depressão no idoso 

 Segundo Squire (2005) o termo depressão é usado tanto por leigos como por 

profissionais para descrever um estado mental especifico, dependendo o seu diagnóstico 

de uma série de sintomas que incluem perda de interesse, alterações de humor, perda de 

peso, alteração dos padrões de sono, perda de energia, agitação e pouca concentração. 

Por vezes estes sintomas são tidos como uma consequência normal do processo de 

envelhecimento ou diagnosticados erradamente como demência. No entanto, a causa de 

depressão nas pessoas idosas parece ser a mesma do que a de todos os grupos etários e 

depende sobretudo dos acontecimentos de vida sendo que na maior parte dos casos, o 
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quadro clínico é semelhante ao de outras faixas etárias, e inclui: perda de interesse e 

prazer por algumas atividades, distúrbios vegetativos, alterações de psicomotricidade, 

perda de energia, diminuição de autoestima, dificuldades cognitivas, falta de esperança, 

sentimentos de culpa,  pensamentos de morte e suicidas, distúrbios de sono, alterações 

de apetite, obstipação,  diminuição de interesse sexual, retardo psicomotor.  São vários 

os fatores psicológicos e culturais que podem contribuir para este quadro: a) perda de 

familiares e amigos; b) status e respeito; c) aumento de doenças e problemas financeiros 

associados ao envelhecimento; d)  o futuro parece limitado e sombrio; e) visão dos 

idosos como obsoletos e sem valor contributivo. Estas perdas afetam a auto estima e na 

maior parte dos casos acabam em crise. Tendo por base as considerações de Gatto 

(1996), a forma como os idosos enfrentam estas perdas depende dos seus recursos 

internos e de uma rede social de apoio. 

Para Duarte e Rego (2007) a depressão é uma doença não é uma manifestação de 

envelhecimento fisiológico, devendo pois ser diagnosticada e tratada.  Segundo Gazalle, 

Hallal & Lima ( 2004), os quadros depressivos da população idosa têm características 

clínicas muito peculiares; como existe uma diminuição da resposta emocional (erosão 

afetiva), o que origina uma diminuição do sono, perda de interesse pelas atividades, 

sisma com o passado e perda de energia, torna-se pois complexo elaborar o diagnóstico 

nesta população Ogden (1999) salienta que a OMS refere no seu Relatório Mundial de 

Saúde, publicado em 2002, que a depressão grave é a causa de incapacidade mais 

frequente em todo o mundo. 

Na perspetiva de Miguel Filho e Almeida (2000), por vezes é difícil distinguir o estado 

de tristeza e a depressão; a depressão é caracterizada por um conjunto de sinais e 

sintomas, entre os quais a tristeza. É necessário compreender a vulnerabilidade dos 

idosos aos transtornos mentais de modo a orientar as intervenções necessárias à  

promoção da saúde mental e associar qualidade aos anos de vida. A depressão merece 

pois muita atenção, não só porque se verifica um aumento do número de casos mas 

também porque não afeta somente a vida do próprio individuo mas também a da sua 

família. Segundo Parkes (1998), no idoso é frequente surgir um quadro depressivo, o 

qual se pode manifestar através de vários sintomas, contudo o traço mais característico 

do luto não é a depressão profunda, mas sim os episódios agudos de dor acompanhados 

de muita dor psíquica. 
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Lazarus e Launier (1978, cit. por Ogden, 1999) consideravam o stress como uma 

constitui entre as pessoas e o meio ambiente, sendo que o stress implica uma interação 

entre o stressor e o sofrimento. Falar de stress implica estar na presença de um fator que 

o despoleta, é o chamado stressor, que é causado pelo ambiente externo. No conjunto de 

acontecimentos de vida que provocam stress, a morte de um ente querido é talvez dos 

mais relevantes. Os idosos já vivenciaram inúmeras perdas, no conjunto desses lutos 

sucessivos ocorre frequentemente o mais doloroso de todos: a perda do cônjuge. De 

acordo com Paúl (1997), o stress causado pela viuvez distingue-se do causado por outro 

tipo de perdas por morte já que ocorre uma constitui de estatuto, atividades e papéis. 

Contudo, Ogden (1999) refere que as experiências de vida não devem ser consideradas 

nem como objetivamente stressantes nem benignas, devendo esta interpretação ser 

deixada a cargo do indivíduo. 

Segundo Blazer (1992), a depressão na velhice não é um constructo unitário, depende 

de como esta é definida.  Afonso (2012) faz referência a (Satudinger, Freund, Linden e 

Maas, 1999)  para salientar a existência de um estereótipo que tende a associar velhice a 

tristeza e a insatisfaçãoo, contudo a maioria das pessoas idosas não se encontram 

deprimidas, apesar das perdas e acontecimentos que habitualmente ocorrem nesta fase 

da vida. Para Paúl (1997) a constitui para a viuvez é mais significativa para a depressão 

do que o luto em si, e é mais preocupante em termos de saúde. O stress, resultante da 

perda, aumenta a perturbação das pessoas viúvas que se adaptam melhor quando criam 

novos interesses e têm uma forte rede social de apoio. Blazer (1992) cita alguns autores 

(Atchley, 1972; Fassler e Gavira, 1978), para referir que associação entre depressão na 

velhice e mortalidade é intuitivamente atraente pois acredita-se que as pessoas idosas 

experimentam perdas de papéis significativos e apoio emocional por aposentadoria, 

viuvez, morte de amigos, bem estar económico e material baixo assim como  isolamento 

e solidão aumentados . Á medida que os indivíduos vão envelhecendo podem 

experimentar episódios mais frequentes que se podem tornar crónicos. Através de  Post 

(1972), a autora acima citada refere que os episódios depressivos na velhice podem 

durar mais tempo do que em estágios anteriores do ciclo de vida.  

Para Blazer (1992) a etiologia de distúrbios afetivos na velhice é sem dúvida 

multifatorial e associada à predisposição genética. Perda é uma experiência humana 

universal e não pode ser classificada como um distúrbio. A causa da depressão nas 
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pessoas idosas parece ser a mesma do que a de todos os grupos etários e depende 

fortemente dos acontecimentos de vida. O luto, pode ter como resultado alguns destes 

sintomas, não é habitualmente considerado como perturbação mental mas nesta faixa 

etária está-se bastante exposto a sucessivas perdas de familiares e amigos. Squire (2005) 

salienta que ter um confidente ou simplesmente alguém com quem falar pode funcionar 

como uma proteção adicional às formas mais comuns de perda, como o luto, o 

isolamento, a reforma ou a mudança para uma nova casa. Para Bennett (1997) com o 

decorrer do tempo, a depressão como consequência da viuvez, tem consequências mais 

negativas para os homens do que para as mulheres. 

Siegler e Poon (1992) fazem referência a Brodhead et al (1983)  para salientar que 

existe uma forte relação entre apoio social e saúde, sendo que o apoio social nem 

sempre é positivo, pois implica uma relação de  reciprocidade, podendo o fornecedor de 

apoio experimentar stress extremo e depressão. De acordo com Paúl (1997) os 

acontecimentos que originam stress antecedem o despoletar de episódios depressivos, 

enquanto a disponibilidade de apoios sociais está associada a uma menor incidência de 

sintomas psicológicos e uma menor probabilidade de recaída, depois de um episódio 

depressivo. 

A mesma autora refere que a teoria sobre o efeito direto defende que os apoios sociais 

exercem uma influência protetora face aos níveis de stress. Já a teoria do 

amortecimento, pelo contrário, considera que os apoios sociais servem para atenuar os 

efeitos dos acontecimentos de vida que despoletam o stress, mas somente quando o 

indivíduo atravessa um período de crise. A autora faz referência à abordagem efetuada 

por Overholser et al., (1990) e Cutrona et al., (1986), sendo que os primeiros tentaram 

simplificar a relação entre stress e os apoios sociais relacionados com os sintomas 

psicológicos; a um maior nível de stress correspondem mais sintomas, ao passo que os 

indivíduos que têm mais apoio têm menos sintomas. Apesar do stress e dos apoios 

sociais estarem significativamente relacionados com a sintomatologia psicológica, 

verificou-se que os acontecimentos de vida e o apoio social exercem um efeito 

independente, indo assim de encontro à teoria dos efeitos diretos do apoio social. Já os 

segundos autores, após efetuarem um exame, feito duas vezes no espaço de 6 meses,  

prospetivo  sobre o efeito do apoio social e do stress na saúde mental  e física dos 

idosos concluíram que altos níveis de apoio social ajudam a atenuar o impacto negativo 



50 

 

do stress na saúde mental. Diferentes componentes de apoio social, parecem estar 

associados a mudanças de saúde mental e física, isto é, a saúde física é influenciada de 

um modo direto pelos apoios sociais, enquanto a saúde mental esta relacionada com os 

efeitos amortecedores do stress e com os apoios sociais que envolvem assistência. 

 

3.3 -  Ansiedade 

Segundo Vaz Serra (1980) os indivíduos utilizam o termo ansiedade com os mais 

diversos propósitos. De acordo com Biaggio (2000) a ansiedade é um sentimento difuso 

de medo perante algo que não sabemos exatamente o que é e para o qual não possuímos 

uma resposta precisa, é por isso que quando temos medo de alguma coisa fugimos dela. 

Porém, por vezes também ficamos parados e sem saber como reagir. A autora faz 

referência à perspetiva de Epstein, que considera que a ansiedade é provocada por três 

condições básicas: 1) super-estimulação: excitação em demasia que é provocada por 

quaisquer estímulos; 2) a incongruência cognitiva: as coisas que não fazem sentido, que 

não “encaixam” e, 3) a não disponibilidade da resposta: o indivíduo não sabe o que 

fazer. A indecisão, o conflito e as pressões exteriores geram ansiedade. Também 

fazendo referência a Freud, a mesma autora refere que a ansiedade difere dos outros 

estados afetivos desagradáveis, pois é uma combinação única de experiências - 

apreensão, tensão e pavor, e de reações fisiológicas - tremores, palpitações cardíacas, 

suor, inquietude e problemas respiratórios. 

Vaz Serra (1980) refere ainda que existem indivíduos que sentem ansiedade quando se 

sentem rejeitados, criticados ou realizam uma tarefa que consideram importante, mas 

também existem indivíduos que ficam ansiosos só de avistar alguém que lhes provoque 

tensão. A ansiedade pode então ser valorizada como uma emoção. De acordo com  

Parreira (2006), Cattel e Scheier através das investigações que levaram a cabo na 

avaliação da ansiedade perceberam a existência de dois constructos: o traço e o estado. 

O traço de ansiedade seria então uma característica individual, relativamente estável 

quanto à propensão para a manifestação de ansiedade, enquanto que o estado seria um 

reação momentânea, isto é um estado emocional transitório. Spielberger (1972) diz que 

algumas pessoas nascem com uma maior predisposição para serem mais ansiosas na 

maioria das situações percecionadas como ameaçadoras, especialmente em situações em 
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que a pessoa se sente avaliada quanto às suas capacidades. No entanto uma pessoa com 

um baixo traço de ansiedade pode experimentar um estado de alta ansiedade perante 

uma situação que considera muito grave, da mesma forma que uma pessoa com alto 

traço de ansiedade pode manter-se calma diante de uma situação difícil. O traço de 

ansiedade pode ser mais estável e constante do que o estado de ansiedade, no entanto 

ele também pode ser alterado. Um individuo com tendência para ficar ansioso na 

maioria das situações se tentar controlar o seu estado de ansiedade acaba por diminuir o 

seu traço de ansiedade, porque embora distintos estes aspetos estão correlacionados. Na 

perspetiva de Vaz Serra (1980) a ansiedade invade tanto os terrenos do considerado 

“normal” como o  “patológico”, sendo que alguns preferem valorizar o que é herdado e 

outros o que é adquirido. 

O autor acima citado, refere que existe uma ligação entre ansiedade e depressão e nem 

sempre é fácil fazer a distinção destes dois estados. No entanto existem características 

que diferenciam os que desenvolvem um estado de ansiedade e os que manifestam um 

quadro depressivo; os indivíduos que desenvolvem estados de ansiedade, manifestam 

com maior frequência crises de pânico, apresentam um maior número de respostas 

fisiológicas, denotam uma maior labilidade emocional e registam, desde a sua infância, 

um maior número de alterações, comportamentos e manifestações neuróticas. 

Habitualmente estas alterações ocorrem na faixa etária dos 20 anos e manifestam-se 

com reações perante ameaças e incertezas de acontecimentos futuros. Na depressão os 

acontecimentos passados têm uma maior importância, principalmente quando ocorreram 

perdas afetivas, a variação diurna de humor é mais acentuada e há uma maior tendência 

para o suicídio, insónia tardia e inibição motora. 

Vaz Serra (1980) faz referência ao estudo realizado por Henry Ey no qual o autor 

estabelece a distinção entre as crises de grande e pequena ansiedade. Na grande 

ansiedade o presente está ameaçado e o futuro parece estar obscurecido. Sentimentos de 

culpa, infortúnio e desespero surgem em toda a parte e a vida fica com um sabor 

amargo. Na pequena ansiedade transparece a hesitação, a insegurança perante os 

acontecimentos, temor, amargura e a lamentação de não ter capacidade para modificar o 

passado e a falta de coragem para reagir no presente.  Segundo Biaggio (2000) a 

exposição frequente a altos níveis de ansiedade podem despoletar stress. Assim, medo, 

ansiedade e stress estão relacionados entre si. 
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3.4 -  O Stress  

Para Vaz Serra (2000) o stress tem vindo a despoletar interesse não só por estar ligado à 

saúde mas também por contribuir para compreender o limite entre o normal e o 

patológico e a interligação entre o biológico o psicológico e o social. 

De acordo com Lipp (2000) entende-se por stress um estado de tensão que causa uma 

rutura no equilíbrio interno do organismo. Assim, perante uma situação de stress o 

equilíbrio, denominado de homeostase, é afetado e a sintonia dos vários órgãos deixa de 

existir. Para Parreira (2006), esta rutura pode ocorrer com agentes agradáveis ou 

desagradáveis, mas como os acontecimentos agradáveis funcionam como protetores, são 

os acontecimentos desagradáveis que acabam por gerar a resposta face ao stress. O 

autor refere ainda que na perspetiva de Reich e Zautra (1988) e Cohen, Burt e Bjorck 

(1987) os acontecimentos positivos acabam por constituir uma reserva de memórias 

protetoras sendo que indivíduos muito sensíveis ao stress apresentam mais rapidamente 

sintomas, mesmo perante situações que não o provocariam em indivíduos menos 

sensíveis, que somente face a agentes de maior adversidade apresentam níveis de stress. 

Assim, o stress sentido resulta da sensibilidade da pessoa, da adversidade do agente e da 

duração da exposição a esse mesmo agente.  

Segundo Paúl (1997) os idosos estão sujeitos a elevados níveis de stress despoletados 

pelos diversos acontecimentos próprios desta fase do ciclo de vida. A reforma, 

decréscimo das capacidades física  e psicológicas e consequente perda de autonomia e 

controlo, morte do cônjuge, institucionalização inadequada às suas necessidades, entre 

outros aspetos tornam  estes indivíduos mais vulneráveis ao stress.  Nacarato (2000) 

salienta que o stress está presente não só em situações invulgares que surgem ao longo 

do percurso de vida mas também diariamente. Situações que provocam alterações, 

positivas ou negativas, tornam-se fontes de stress e provocam desgaste no organismo o 

que, ao ocorrer de um modo prolongado ou excessivo, acabará por afetar o sistema 

imunológico facilitando o aparecimento de infeções e doenças. A resposta ao stress tem 

inicio quando o cérebro perceciona um agente stressor, ou seja, uma situação positiva 

ou negativa que produz uma reação fisiológica. 
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Selye (1956 cit. por Bennett, 2002) referencia que o processo de stress passa por 3 

fases: alerta, que se carateriza por reações do sistema nervoso simpático quando o 

organismo se apercebe do stressor. A resistência, quando o stressor permanece por 

períodos prolongados ou se é de grande dimensão e por último, a exaustão que se 

manifesta quando o indivíduo já não possui capacidade para conviver com o stressor. 

Esta fase está associada a diversos problemas como ulceras, gengivites, psoríase, 

hipertensão arterial, depressão, ansiedade, etc. A cada fase correspondem diferentes 

alterações hormonais. Para além das patologias físicas e mentais que eventualmente 

ocorrem, também se nota uma quebra na habilidade e do pensamento lógico como 

consequência da quebra de produtividade. Dohreawend (1998, cit. por Vaz Serra, 2000) 

refere que se quisermos ter uma ideia da gravidade a atribuir a uma situação indutora de 

stress devemos considerar o impacto que a mesma tem sobre o quotidiano, pois quando 

os acontecimentos constituem uma ameaça para a vida de um indivíduo ficam em risco 

todas as atividades regularmente desempenhadas. 

 Lazarus e Folkman (1984) demosntraram que não são os eventos de vida por si e em si 

que desencadeiam o stress patológico. É a avaliação que o próprio individuo faz das 

situações que experiencia, as diferenças ambientais, orgânicas e psicológicas que têm 

um papel mediador. De acordo com Holmes e Rahe (1976, cit.  Bennett, 2002) o stress 

é despoletado pelos acontecimentos de vida e é quantificável e semelhante para todos os 

indivíduos. Paúl (1997) evidencia que o modelo dos acontecimentos de vida tem um 

conjunto de pressupostos: 1) a mudança em si mesma é uma propriedade crítica dos 

acontecimentos de vida que define o seu caráter de stress; 2) o próprio acontecimento 

de vida requer um grau de ajustamento que varia de indivíduo para indivíduo; 3) os 

diferentes tipos de ajustamento podem ser considerados conjuntamente em termos do 

ajustamento que exigem; 4) os níveis normativos da quantidade de ajustamento que 

exigem a um indivíduo podem ser substituídos por medidas de ajustamento na  base 

individual. 

Bennett (2002) faz referência ao ponto de vista de Lin e col, (1979) que evidencia que o 

impacto dos acontecimentos de vida na saúde física é baixo e pouco explicativo da 

variância no reportamento da doença, podendo os efeitos relacionados com os stressores 

diários dar uma maior contribuição no processo de stress do que os acontecimentos de 

vida. George e Siegler (1985, cit. por Siegler e Poon 1992) através dos seus estudos 
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sobre adaptação aos eventos de vida stressantes, apoiam a visão de que a adaptabilidade 

emocional é particularmente efetiva para lidar com eventos de saúde que não podem ser 

modificados. 

Para Lipp (2000) existem duas categorias de fontes de stress: as internas e as externas; 

as internas estão ligadas à nossa personalidade, crenças, valores e modo de agir. São, 

também as mais difíceis de avaliar pois por vezes nem o próprio sujeito tem a perceção 

de que alguns pensamentos e análises contextuais podem causar stress. As externas 

estão relacionadas com tudo o que ocorre nas nossas vidas mas que é exterior ao 

organismo: vida profissional, dificuldades monetárias, discussões, falecimentos, etc. 

Estes fatores são fáceis de identificar pois são passiveis de observar por qualquer um, 

por exemplo, entendemos  que alguém que passe pela morte de um familiar deve estar 

sob um stress excessivo.  

No entanto, na consideração desta autora, nem sempre a representação do stress 

corresponde à realidade e muitos profissionais de saúde utilizam o termo de modo a 

encobrir o desconhecimento do que realmente se passa com os pacientes. Há que 

descobrir a verdadeira causa do problema de modo a desenvolver estratégias de 

enfrentamento para lidar não só com presente mas também com possíveis ameaças 

futuras. Um indivíduo que já passou por uma crise de stress possui uma grande 

probabilidade de reincidência, a não ser que consiga: (1) entender o que o stressou. (2) 

identificar os sintomas, (3) identificar os próprios limites de resistência e (4) lidar com 

as causas. Não devemos desconsiderar o stress mas também não devemos encará-lo 

como uma terrível doença. É verdade que quando atinge níveis altos, o stress,  pode 

provocar graves problemas de saúde, mas é crucial saber controlá-lo de modo a que a 

nossa zona de conforto, limite de tolerância e resistência não sejam afetados.  

Nacarato (2000) evidencia que o stress não tem que ser necessariamente mau, pois para 

viver o dia à dia necessitamos de ter algum nível de stress, o que importa é como gerir 

esse stress para que os limites biológicos do indivíduo não sejam ultrapassados. Para 

Lipp (2000) quando já não se consegue lidar com a tensão emocional o corpo e a mente 

dão sinais de alerta; falhas de memória, acordar com a sensação de cansaço, apatia, 

dúvidas acerca das próprias competências e desinteresse pelas coisas que outrora davam 

prazer são sinais que a tensão é excessiva. Se nada se faz para aliviar a tensão, o 
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organismo fica sem energia para enfrentar o problema e enfraquece, começam por 

surgir gripes, gastrite, retração das gengivas e problemas dermatológicos. A mesma 

autora considera que caso o stress continue, o indivíduo vai sentir-se exausto, sem 

energia, depressivo e com crises de ansiedade; consoante a genética individual, podem 

surgir úlceras, hipertensão, ataques de pânico, herpes, psoríase, vitiligo entre outras. Há 

que salientar que não é o stress que causa estas doenças, propicia sim o 

desencadeamento daquelas para as quais já existem uma propensão ou, como há uma 

redução do sistema imunológico, surge um espaço para que as doenças oportunistas se 

manifestem. 

A velhice é uma fase que acarreta muitas alterações, como tal, os idosos estão 

constantemente sujeitos a diversos estímulos stressores que podem favorecer um 

aumento de perturbações físicas e psicológicas e, assim, comprometer a qualidade de 

vida. Do ponto de vista de Parreira (2006), expressões como “estou stressado”,  

condições de vida, um sentimento de que as suas capacidades de resposta são levadas 

aos limites e os desafios constituem ameaças, originando nesses indivíduos um 

sentimento repartido pela palavra stress e às situações a que é atribuída. Lazarus (1999, 

cit por Vaz Serra, 2000) refere que a ocorrência por si mesma é insuficiente para definir 

o que é o stress, pois as diferenças individuais são bastante acentuadas. Assim , para 

Selye (1983, cit. por Parreira, 2006) “Como sucesso, fracasso ou felicidade, a palavra 

stress significa coisas diferentes para diferentes pessoas”. Vaz Serra (2000) refere que 

um acontecimento que pode deixar um indivíduo muito perturbado, pode deixar outro 

indivíduo indiferente. Também Nacarato (2000) diz que é a personalidade do indivíduo 

que pode constituir uma fonte geradora de stress, quando causa, ansiedade excessiva, 

dificuldade na expressão de emoções e necessidades e quando ocorrem mudanças na 

vida dos indivíduos.  

Anderson (s.d. citado por Parreira, 2006) demonstrou que existem diferenças no número 

e gravidade dos sintomas. Quando os stressores são crónicos, como as condições de 

vida, racismo, densidade populacional em excesso são os stressores de nível I, quando é 

um acontecimento indesejável, como a morte de um familiar é um stressor de nível II e 

quando são acontecimentos indesejáveis menores são os stressores de nível III. O autor 

refere que este conceito relaciona o potencial do stress à perceção de ameaças à 

identidade pessoal e à auto-eficácia, como fatores cruciais na transformação das 
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pressões do meio em sentimento de stress. No entanto, enquanto as pressões do meio 

não atingem este nível de ameaça, o indivíduo está em alerta e não em stress. Os 

acontecimentos só são tidos como fatores de stress, quando pela sua intensidade ou 

duração provocam um desequilíbrio nos reguladores de proteção. 

Segundo Nacarato (2000), existem alguns sintomas que podem representar um sinal de 

alerta: a)Sintomas psicológicos - ansiedade, tensão, angústia, dificuldades interpessoais, 

preocupações excessivas e dúvidas de si mesmo; b)Sintomas físicos – tensão muscular, 

dores de estomago, formigueiro nas mãos e pés, problemas de memória, problemas 

dermatológicos, hipertensão e cansaço constante. No que se refere aos idosos, a mesma 

autora evidencia que existem fatores que tendem a ser mais stressantes, tais como: a) 

Assuntos familiares – talvez porque na velhice ocorre uma quebra de convívio social, o 

que leva a uma maior aproximação dos familiares, e até mesmo porque não raras vezes 

são os familiares que se tornam, a longo prazo, nos cuidadores do idoso; b) 

Preocupações com autolimitação, dependência e doenças são bastante apontadas como 

produtoras de tensão e a proximidade com a morte, faz-se muitas vezes pela perda de 

familiares e amigos; c) Assuntos monetários, habitacionais e de saúde; Tudo o que exija 

do organismo uma maior adaptação gera stress. Straub et al (2001) referem que o 

envelhecimento fisiológico acarreta várias alterações a nível orgânico e mental. Todas 

as funções fisiológicas começam a declinar assim como a capacidade para manter o 

equilíbrio homeostático. Deste modo quando submetido a situações de stress quer de 

ordem física ou emocional, uma sobrecarga funcional pode manifestar-se e culminar 

num processo patológico pois os sistemas endócrino, nervoso e imunológico estão 

comprometidos. 

Muitos indivíduos crescem em contextos e experimentam situações que se refletem ao 

longo das suas vidas e na sua saúde mental. Lipp (2000) refere que possíveis eventos 

stressores negativos da infância, como separação dos pais, discussões, vivência escolar, 

morte na família, exigências e possíveis rejeições por parte dos pares, disciplina dos 

pais, hospitalizações, doença e mudança de casa podem estrar relacionados com 

sintomas depressivos noutros momentos da vida, o que resulta em danos para o 

desenvolvimento global do indivíduo. Também Blazer (1992a) evidencia que a 

perspetiva familiar é bastante valiosa na ligação de episódios atuais e passados, pois 

muitos idosos experimentaram uma doença ou trauma na infância ou na adolescência, 
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mas tal não é considerado relevante para um episódio presente e é posta de parte pelo 

indivíduo. Assim, os idosos não ligam espontaneamente o sofrimento presente aos 

problemas passados. Mudanças de humor na infância ou na juventude, por exemplo, 

podem ter sido encobertas por períodos de atividade excessiva e produtiva, episódios de 

consumo excessivo de álcool ou problemas físicos vagos e não diagnosticados. Períodos 

de incapacidade declarada em atividades habituais podem sinalizar episódios anteriores. 

Na opinião de Ellis (1973) é a interpretação que o individuo faz dos acontecimentos que 

causa stress e não o acontecimento em si. Como as situações de conflito intra e 

interpessoais são aprendidas no decurso da vida, algumas pessoas aprendem melhor do 

que outras a lidar com estas mesmas situações sendo que esta capacitação está 

relacionada com dois aspetos: terem ou não aproveitado as oportunidades de aprender a 

lidar com situações conflituosas e, aprenderem maneiras inapropriadas ou ineficientes 

de reagir a estas situações. Contudo, nada implica que não possam aprender novas 

respostas e mudar o modo de pensar e agir e, consequentemente a aprender como lidar e 

controlar o stress. 

Goldstein (1995) evidenciou que as variáveis protetoras, tais como o suporte social 

podem diminuir o stress na saúde emocional dos idosos se estes se sentirem amados e 

valorizados. Segundo Cockerham (1991), as redes sociais formadas por familiares e 

amigos, têm a capacidade de diminuir os efeitos de stress nos idosos, pois este suporte é 

dado na forma de amor, carinho, preocupação e assistência. Para Miller e Miller (1979, 

cit por Blazer 1992a) a família não são apenas indivíduos com laços genéticos, mas 

também aqueles que desenvolvem relações e vivem juntos como se fossem parentes, 

pois muitos idosos manterão relações estreitas com amigos, principalmente se um dos 

cônjuges falecer. 

Também Bisconti e Bergerman (1999) salientam a importância do suporte familiar no 

apaziguamento dos efeitos negativos do stress na saúde mental, pois esta ajuda contribui 

para um aumento do sentido de empowerment, tendo uma influência positiva no bem 

estar psicológico. Aldwin (1991) constatou a influência da idade no stress e o modo 

como o mesmo é enfrentado; a sensação de controlo pode ser muito importante para o 

bem estar e longevidade na idade adulta, já que esta é tida como deficitária no que 

respeita às limitações físicas e ambientais. A mesma autora também verificou que as 
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estratégias utilizadas pelos idosos para lidarem com o stress, resultam melhor através da 

experiência, isto é, como este grupo está exposto a uma grande variedade de problemas, 

vai aprendendo quais as estratégias que lhe permitem ou não alcançar os seus objetivos 

em diversas situações.  

Para Nacarato (2000), os idosos podem ser afetados por vários agentes stressores como 

por exemplo, a reforma, a morte de familiares, alterações de papéis sociais, entre outros. 

A forma como o idoso entende esses stressores é que determina como ele é ou não 

afetado pelo stress. Sendo a velhice uma fase de muitas mudanças, a autora refere que, 

os idosos contactam frequentemente com estímulos stressores, os quais podem resultar 

em doenças física e/ou psicológicas, podendo mesmo comprometer a qualidade de vida 

se não existir uma adaptação necessária. Paúl (1997), evidencia que nos idosos a 

questão do stress coloca-se ao nível do ambiente físico e humano e é bastante sensível à 

existência ou não de redes sociais de apoio instrumental e afetivo. 

 

3.5 -  Vulnerabilidade 

Vaz Serra (2000) refere que os efeitos que o stress exerce sobre os indivíduos são 

extensamente mediados por variáveis de natureza biológica, psicológica e social, sendo 

que algumas atenuam os efeitos e outras, pelo contrário, os exacerbam. Importa pois 

estabelecer uma diferença entre os denominados acontecimentos de vida e os fatores de 

vulnerabilidade que acabam por alterar a resposta do indivíduo perante os mesmos. Para 

Brown (1993 cit Vaz Serra, 2000) a vulnerabilidade representa um maior risco de 

reação negativa perante um determinado acontecimento de vida. Assim, o conceito de 

vulnerabilidade deve ser percecionado numa relação especifica estabelecida entre o 

indivíduo e certa circunstância; a situação será o componente objetivo e o indivíduo o 

componente subjetivo.  

Na perspetiva de Dohrenwend (1998) a vulnerabilidade ao stress é o produto da relação 

estabelecida entre a robustez e fragilidade da predisposição individual e os ganhos e 

perdas quotidianas que ajudam a aumentar ou a reduzir o impacto dos acontecimentos. 

Os processos de coping  e de avaliação podem aumentar ou diminuir a quantidade de 

alterações consideradas como negativas nas  atividades habituais da vida do indivíduo e 
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desta forma aumentar ou diminuir a duração destas mesmas alterações. Quando as 

estratégias adotadas não são eficazes para ultrapassar as dificuldades, o indivíduo 

experiencia uma sensação de falta de controlo sobre o acontecimento. No entanto, a 

vulnerabilidade pode aumentar ou diminuir em função de diversos fatores 

Flannery (1989) demonstrou que existem várias estratégias para lidar com problemas 

que distinguiam os indivíduos resistentes ao stress, pois estes ao contrário dos não 

resistentes lidavam com os seus problemas de acordo com 4 regras: 

1) Manter um controlo pessoal razoável das suas vidas; face a um problema tentam 

encontrar a solução, pesquisando informações e ajuda para de seguida tentarem 

a resolução, caso esta não sirva tentam outra via. Os considerados pouco 

resistentes adotam uma postura passiva perante os problemas esperando a 

resolução por parte de terceiros; 

2) Comprometer-se com um objetivo e debater-se de um modo ativo pelo mesmo, o 

que se traduz numa maior participação e envolvimento com a sua própria vida. 

Já os “pouco resistentes” têm tendência para o aborrecimento e pouca coisa 

desperta o seu interesse; 

3) Utilização reduzida de cafeína ou nicotina, porém valorizam pelo menos 15 

minutos de relaxamento diário (modo formal ou informal) e a prática de 

exercícios aeróbicos. Os outros indivíduos tendem a consumir mais café e 

referem não ter tempo para relaxar; 

4) Valorizam o convívio com outros indivíduos e a partilha de ideias e sentimentos 

ao passo que os outros indivíduos tendem a isolar-se; 

De acordo com Vaz Serra (2000), existe um número de atitudes e de comportamentos 

tidos como desejáveis que são opções de vida mas que podem atenuar os efeitos 

nefastos do stress no indivíduo, podendo qualquer um deles ser aprendido e posto em 

prática. Para Beck e Emery (1985) a vulnerabilidade manifesta-se quando um indivíduo 

considera que os seus objetivos, ligações afetivas e relações estão comprometidas. Vaz 

Serra (2000) refere que um indivíduo se sente vulnerável quando constata, ou 

simplesmente crê, que lhe faltam aptidões ou recursos que lhe permitam lidar com as 

exigências de uma determinada circunstância. Os autores referem ainda que a expetativa 
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da não superação das dificuldades percecionadas conduz a inibições; a nível interno, do 

discurso e de memórias armazenadas e a nível externo impede a utilização das aptidões 

existentes. De acordo com os autores, o indivíduo pode concetualizar os seus principais 

objetivos em de acordo com duas dimensões da personalidade: a sociabilidade, que 

reúne os vários tipos de interações pessoais consideradas pelo indivíduo como 

fundamentais para a sua sobrevivência e reconhecimento; e a individualidade que está 

relacionada com os valores, objetivos e atitudes que se tornam importantes para o 

indivíduo alcançar o seu sentido de identidade, competência e independência. 

Segundo Vaz Serra (2000), a perceção de obstáculos que não permitem ao indivíduo 

alcançar os seus tão ambicionados objetivos, acaba por despoletar stress e uma grande 

tensão emocional. De seguida iremos abordar a questão da vulnerabilidade assim como 

os fatores que predispõem à mesma. 

3.5.1 -  Fatores que predispõem a vulnerabilidade 

Vaz Serra (2000) refere a existência de fatores que predispõem a uma maior 

vulnerabilidade, podendo estes ser de natureza biológica, psicológica e social;     Os 

fatores de natureza biológica estão relacionados com a herança genética de cada 

indivíduo. São estes que determinam as diferentes reações perante as situações adversas, 

quer em termos de rapidez de resposta, quer em termos de intensidade e ainda no 

restabelecimento da normalidade. Os fatores de natureza psicológica dizem respeito à 

perceção que o indivíduo tem do mundo que o rodeia e, habitualmente, são provenientes 

das circunstâncias ocorridas ao longo da história pessoal do desenvolvimento. Por vezes 

induzem a uma distorção da realidade o que acaba por contribuir para que o indivíduo 

se sinta em stress. Importa ter em consideração a personalidade do indivíduo e os 

esquemas mentais que este desenvolveu ao longo da sua vida. 

a) A personalidade: os indivíduos, como referem Stone e Neale (1984 cit Vaz 

Serra, 2000) tendem a adotar as mesmas estratégias para lidar com os problemas 

, o que leva a admitir que a personalidade influencia o modo de reação perante 

situações de stress. O traço de rigidez apesentado por alguns indivíduos, fá-los 

reagir de um modo intenso perante situações às quais é sensível, enquanto que 

os indivíduos abertos a novos sentimentos e experiências e que apresentam 

flexibilidade na procura de alternativas, mostram-se resistentes nas situações 



61 

 

tidas como adversas. Um indivíduo com um bom autoconceito tende a ajustar-se 

às situações, mostra-se ativo e confiante em estabelecer novos contatos e a 

considerar as ocorrências como menos nefastas. Quem possuí uma baixa 

autoestima, pelo contrário, receia expor as suas ideias e evita os confrontos, não 

gosta de tomar iniciativas, Tem uma postura passiva perante os problemas. 

b) Esquemas mentais: a avaliação que o indivíduo faz das várias ocorrências nem 

sempre corresponde à realidade. Vaz Serra (1999, cit Vaz Serra, 2000) refere 

que as influências que ocorrem ao longo do desenvolvimento pessoal podem 

originar esquemas mentais que alteram a observação do meio ambiente. Estes 

esquemas mentais formam representações generalizadas das várias experiências 

que surgiram ao longo da vida, permitindo organizar e atribuir um significado à 

experiência nos vários contextos. São eles que definem o que se espera ver, 

ouvir ou recordar. Firestone (1987 cit. Vaz Serra, 2000) evidencia que as 

experiências que cada indivíduo vivenciou ao longo do seu percurso de vida 

fornecem-lhe um esquema de pensamentos que influencia os juízos de valor que 

faz acerca de si próprio e também dos outros. 

Kohn, Dohrenwend e Mirotznick (1998, cit Vaz Serra, 2000) referem que o estatuto 

sócio-económico constitui um importante fator de vulnerabilidade para as doenças do 

foro psiquiátrico, pois quanto mais baixo é o estatuto socioeconómico maior será a 

predisposição para o surgimento de alterações psicopatológicas, como casos de 

esquizofrenia, distúrbios de pânico, transtornos fóbicos, personalidade antissocial e 

alcoolismo nos homens. Vaz Serra (2008) refere ainda que é nos estratos sociais mais 

desfavorecidos que os transtornos psiquiátricos são mais numerosos, pois existe no seu 

ambiente um maior número de condições adversas. Já Kaplan (1995) afirma que um 

estado de stress prolongado irá influenciar o bem estar psicológico e a qualidade de vida 

dos indivíduos. 
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CAPITULO 4 – QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE 

 

4.1 -  A importância da Qualidade de Vida  

Existem diversas definições de Qualidade de Vida (QDV), pois este é um conceito 

bastante abrangente e passível de assumir várias diferenças. Segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) (1995) a QDV expressa-se pela perceção individual acerca da 

vida, em relação ao contexto cultural e sistemas de valores, tendo em consideração os 

objetivos pessoais, expetativas, padrões e preocupações. Cramer (1994) vai de encontro 

a definição de saúde apresentada pela OMS, em que a QDV se assume como um estado 

de bem estar mental, físico e social e não somente a ausência de doença ou 

incapacidade. Ferrans e Powers (1992), consideram que QDV é a sensação de bem-estar 

pessoal que resulta da satisfação ou insatisfaçãoo com diversas aspetos do quotidiano e 

que o indivíduo considera importantes.  

Para Pais Ribeiro (2001) as perspetivas de QDV podem ser classificadas de várias 

maneiras, sendo que numa perspetiva biomédica, a dimensão da funcionalidade tem um 

peso dominante, pois se tudo funciona bem, então está tudo bem. Pelo contrário, se há 

algo que não funciona e algum indicador fundamenta esta possibilidade, então 

independentemente de como o indivíduo se sente, algo está mal. O conceito de QDV é o 

reflexo de uma complexa relação entre uma perspetiva funcional e uma perspetiva de 

bem estar. Atualmente, através de dados demográficos, constatamos um aumento da 

população envelhecida, pelo que a importância de garantir aos idosos uma boa 

qualidade de vida é fundamental. Segundo Leite (1990), o envelhecimento fisiológico 

depende consideravelmente do estilo de vida que o indivíduo adota desde a infância e 

adolescência, isto é, se pratica exercício físico regularmente, faz uma alimentação 

saudável ou se tem hábitos tabágicos e/ou alcoólicos. O processo de envelhecimento é 

variável e é influenciado pelos estilos de vida mas também pelos fatores genéticos. 

Mota (1990) refere que os aspetos psicossociais da vida do idoso são determinantes na 

sua qualidade de vida; sentimentos como a perda de ocupação e a tendência para a 

solidão podem surgir em função da independência dos filhos, viuvez e consequente 

esvaziamento da casa. 
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De acordo com Cockerham (1991), as relações sociais têm um papel essencial na 

manutenção e na promoção da saúde física e mental, estando os seus efeitos associados 

à utilidade de diferentes tipos de suporte (emocional ou funcional) fornecidos pela 

família. Também Novaes (1995) salienta que as relações afetivas no contexto familiar 

são dos principais fatores de equilíbrio e de bem estar dos idosos. A aceitação e o 

respeito, raiva ou rancor são o reflexo dos laços sentimentais que têm sido construídos 

ao longo do tempo e que se refletem no apoio ao idoso, podendo exigir uma nova 

organização da relações familiares e nas formas de convivência social. 

Ciccirelli (1990) refere que alguns idosos têm uma baixa auto-estima, pois reconhecem 

que são dependentes e sentem-se impossibilitados de retribuir a ajuda recebida, o que 

pode conduzir a um sentimento de insatisfaçãoo, stress e até depressão, sendo que esta 

última também poderá estar associada a um sentimento de “fardo” para as pessoas de 

quem se gosta. O autor destaca que as consequências negativas do stress nos idosos 

predominam nas sociedades ocidentais, visto que a produtividade e a capacidade para 

retribuir são bastante valorizadas. Esta aparente desvalorização está relacionada com o 

modo como os jovens encaram os idosos e pelo fato dos cuidados prestados a esta 

população não serem consideradas tarefas importantes. Estes efeitos negativos, 

geralmente, acabam por exacerbar os problemas de saúde. 

Para Neri (2002), o envelhecimento saudável, referenciado como uma ideal 

sociocultural de excelente qualidade de vida, manifesta-se por baixo risco de doenças e 

incapacidades, boas condições físicas e mentais e um compromisso ativo com a vida. A 

qualidade de vida está relacionada com a auto-estima, bem estar pessoal, englobando 

aspetos como a capacidade funcional, a interação social, nível sócio económico, estado 

emocional, atividade intelectual, auto cuidado, suporte familiar, estado de saúde, valores 

culturais, éticos, religiosidade, satisfação com o emprego e/ou atividades diárias e o 

ambiente em que se vive. Existe uma ligação entre saúde e qualidade de vida. 
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4.2 - Promoção de saúde  

Com base na definição de promoção da saúde da Organização Mundial de Saúde 

(1984): “a promoção da saúde é o processo de possibilitar às pessoas um aumento do 

controlo sobre a sua saúde e uma melhoria da mesma”, Ewles e Simnett (1999, cit. por 

Squire, 2005) identificaram dois aspetos fundamentais para a promoção da saúde: 

melhorar a saúde e ter controlo sobre a sua própria saúde. Sendo as metas para a saúde 

com pessoas idosas, melhorar a saúde e envolver o indivíduo nas decisões acerca da 

saúde.  

Como é referenciado pela Comissão das Comunidades Europeias (C.C.E.) (2005), 

promover a saúde significa muito mais do que aconselhar e encorajar as pessoas a 

adotarem um estilo de vida dito saudável, as metas devem estar direcionadas para 

encorajar as pessoas de modo a que consigam atingir o seu máximo potencial através 

dum controlo crescente sobre as suas vidas, melhorar a sua saúde, maximizar a sua 

capacidade funcional, minimizar os efeitos de situações debilitantes e adiar ou prevenir 

a instalação de doenças.  

Para Bennet e Murphy (1999) a promoção da saúde visa a melhoria da saúde e a 

prevenção da doença. Muitos dos nossos comportamentos são produto dos modelos 

comportamentais a que fomos expostos ao longo da vida. A promoção da saúde assenta 

na aceitação de que os comportamentos em que nos envolvemos e as circunstâncias em 

que vivemos têm influência sobre a nossa saúde e de que alterações adequadas podem 

melhorar a saúde. Os resultados de saúde são resultantes da complexa interação entre 

fatores biológicos, sociais, ambientais e psicológicos. O lugar que ocupamos na 

sociedade tem um impacto considerável sobre a saúde das pessoas, podendo mesmo 

ultrapassar a importância do comportamento individual. 

Segundo Green e colegas (1986, cit. por Bennett e Murphy, 1999) a baixa participação 

das mulheres em programas de exercício e de manutenção de forma é frequentemente 

atribuída às diversas responsabilidades familiares, responsabilidades laborais e até às 

normas sociais que sustentam este tipo de escolhas comportamentais. 

A C.C.E. (2005) salienta que a promoção da saúde mental e a prevenção da doença 

mental abrangem aspetos individuais, familiares, comunitários e sociais, ao reforçarem 
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os fatores protetores e ao diminuírem os fatores de risco. Os locais onde as pessoas 

passam muito tempo, são pois, terrenos privilegiados de ação. 

De acordo com Moreira (2004), quando falamos em prevenção falamos em pre-venire.  

Prevenir significa desenvolver estratégias que impeçam ou dificultem a chegada de 

determinada condição. A prevenção deve ser vista em termos de universal (dirigida à 

população em geral), indicada (dirigida a grupos) e selectiva (grupos de alto risco). A 

Organização Pan Americana da Saúde (2005) sublinha a importância de que apostar em 

políticas de prevenção é menos dispendioso do que tratar. Não prevenir ou controlar as 

patologias ditas não transmissíveis de forma apropriada resulta em enormes custos 

humanos e sociais, que irão absorver uma enorme quantidade de recursos que poderiam 

ser destinados a outros problemas. 

Segundo Becoña (1999 cit por Moreira, 2004) entende-se por fator(es) protetor(es) “um 

atributo ou característica individual, condição situacional e/ou contexto ambiental que 

inibe, reduz ou atenua uma probabilidade”.  De acordo com Soares (2000, cit por 

Moreira, 2004)  os efeitos dos fatores protetores devem-se a combinações de vários 

fatores protetores e não de um fator protetor especifico, dai resulta uma maior ou menor 

capacidade do indivíduo para uma adaptação bem sucedida, funcionamento positivo ou 

competências na presença de uma situação de adversidade, ou ainda, a capacidade de 

recuperação na sequência de uma experiência traumática prolongada. 

Refere a C.C.E. (2005) que durante o processo de envelhecimento surgem muitos 

fatores de stress que podem aumentar o risco de doença mental. Sendo disso exemplo a 

diminuição das capacidades físicas e o isolamento social. As depressões e outras 

doenças do foro neuropsiquiátrico, tais como a demência, são fatores que acabam por 

agravar as doenças mentais. Segundo Cerqueira (2003, citado por Resende et col., 2011) 

estudar as condições de saúde e bem estar da pessoa idosa implica dar atenção à sua 

saúde mental, dando particular importância à depressão já que esta pode conduzir a uma 

perda de autonomia e desencadear sintomas somáticos o que implica que se viva com 

incapacidade. 
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Assim, há que ter em consideração a importância de: 

- verificar a saúde mental (depressão e ansiedade) durante o processo de 

envelhecimento; 

-identificar os principais sintomas físicos relatados por indivíduos no processo de 

envelhecimento; 

- verificar a relação entre sintomas físicos, saúde mental com idade e género; 

- verificar a correlação entre sintomas físicos e saúde mental. 

De acordo com Squire (2005), quando tentamos entender a perceção de saúde da pessoa 

idosa, começamos a perceber que este conceito é dinâmico e varia com o tempo, o 

espaço e as circunstâncias. Saúde para um idoso pode significar ser capaz de se manter 

na sua própria casa, ser independente e gostar de estar com a família e os amigos. O 

conhecimento, crenças e atitudes das pessoas idosas acerca da saúde afetam o seu 

comportamento em relação à mesma, pois todos temos as nossas teorias sobre saúde e 

doença. Saúde pode ter significados diferentes para diferentes pessoa, sendo ainda que, 

do ponto de vista da mesma autora  o bem estar emocional está relacionado com o 

sentir-se bem consigo próprio e ter a capacidade de lidar com o stress e tensão 

percecionada pelo próprio indivíduo mas acima de tudo continuar a sentir que continua 

a deter o controlo. Raramente estes atributos estão ao dispor dos idosos, mas são um 

importante elemento a considerar já que o sentimento de controlo da pessoa idosa é 

comprometido com alguma frequência. Se as pessoas idosas percecionarem a sua 

deterioração física e mental como algo sobre o qual não possuem qualquer controlo, é 

natural que reduzam os seus mecanismos ou atividades de adaptação e acabem por 

desistir. Ter um propósito de vida ou um sentido na e para a vida pode ter influencia na 

sua auto estima, motivação e toda a sua postura perante a vida. 

Bennett e Murphy (1999) referem que a saúde e os comportamentos relacionados com 

esta ocorrem num complexo sistema de influência reciproca. Assim, uma promoção de 

saúde eficaz deve dirigir-se ao sistema e não apenas aos indivíduos nele isolados. A 

perceção de saúde varia de individuo para individuo. Tal como as outras pessoas, os 

idosos, tentam explicar as suas crenças sobre saúde e o seu estado de saúde através dos 

seus próprios termos, já que o conceito está diretamente relacionado com a nossa 



68 

 

experiência de vida, conhecimentos e situação social e cultural (Ewles e Simnett, 1999 

cit. por Squire, 2005). A autora faz referência ao modelo de  Kleinman (1980) para 

explicar que as pessoas procuram conselhos de saúde em três áreas : popular, tradicional 

e profissional. É de realçar que o considerável bom estado de saúde é uma expetativa de 

ação-resultado que, se for devidamente valorizada, pode constituir uma recompensa 

para a adoção de comportamentos de manutenção e promoção da saúde. Para Bennett e 

Murphy (1999), as probabilidades demosntram que a prática de comportamentos de 

manutenção da saúde reduzem o risco de doença porém não a elimina. 

Foi com o relatório Lalonde que o termo “promoção da saúde” surge no domínio 

público, Bunton e Wills (2000 cit por Squire, 2005) fazem referência a este relatório 

que encarava a promoção da saúde como sendo parte integrante da estratégia de 

melhoramento da saúde pública. Na perspetiva de Naidoo e Wills (2000 cit. por Squire, 

2005) a saúde pública assenta em três pilares: 1) preocupação com a saúde de toda a 

população; 2) preocupação com a prevenção de mal estar e doença e 3) reconhecimento 

dos muitos fatores sociais que contribuem para a saúde. 

Existem diversas definições de promoção de saúde, segundo a OMS (1997 cit Squire 

2005) este é um conceito “unificador para aqueles que reconhecem a necessidade de 

mudança nas maneiras e condições de vida de forma a promover a saúde”.  Assim, a 

promoção da saúde preocupa-se com todos os fatores que influenciam a saúde sejam 

eles pessoais ou públicos. Squire (2005) faz referência à perspetiva de Tones e Tilford 

(1996) que encaram a educação para a saúde como parte da promoção da saúde, sendo 

que esta última deveria incluir: 

 Prestação de informação 

 Ação na comunidade, visando uma integração dos idosos em atividades da 

comunidade com o intuito de alargarem o seu circulo social e relações pessoais; 

 Apoio pessoal, encorajá-las a interessar-se  pelas suas necessidades de saúde e a 

pôr o conhecimento em prática, isto é, facilitando a condução das suas vidas à 

medida dos seus desejos; 
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 Medidas fiscais e económicas; o modo de vida depende em muito da quantidade 

de dinheiro que a pessoa dispõe para cuidar de si, dos benefícios estatais 

eventualmente disponíveis e das políticas sociais e de saúde.  

 Medidas ambientais; ambientes protetores que aceitem os idosos como 

indivíduos. Não existem indivíduos saudáveis se o ambiente também não for 

saudável; 

 Medidas organizacionais, tais como saúde nos locais de trabalho; 

Do ponto de vista de Bennett e Murphy (1999) a nossa cultura, costumes, valores, 

crenças, sentimentos, modo de agir e pensar influenciam a forma como abordamos as 

pessoas idosas  e como tal, o modo como desenvolvemos estratégias de promoção de 

saúde junto desta população. A promoção da saúde procura uma abordagem positiva 

junto dos idosos dando ênfase ao “O que podemos fazer” e “Como podemos fazer para 

melhorar a sua saúde no presente e no futuro”  não o “O que não podemos fazer”. Os 

comportamentos não ocorrem num vazio social ou cultural, sendo que muitos 

comportamentos carregam consigo significados que ultrapassam o simples ato 

comportamental. A maioria dos nossos comportamentos são habituais, é raro que os 

indivíduos considerem ou realmente façam mudanças importantes no seu estilo de vida. 

Mesmo quando são apresentados os benefícios de uma eventual mudança 

comportamental, os indivíduos exploram essa possibilidade de pontos de vista 

diferentes, sendo claro que o conhecimento do risco para a saúde verificado por 

qualquer comportamento só consegue aliciar uma determinada percentagem de 

indivíduos a efetuar as mudanças apropriadas. É inadequado tratar todos os indivíduos 

como um grupo homogéneo em que todos estão igualmente motivados e pretendem 

modificar o seu comportamento, e para os quais todos os tipos de aconselhamento 

funcionariam da mesma maneira. 
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PARTE II – ESTUDO EMPIRICO 

CAPITULO 5 - METODOLOGIA 

Este projeto refere-se a um estudo exploratório de cariz quantitativo, qualitativo e 

transversal, na medida em que vai permitir descrever uma realidade ou conceito 

relativamente à população idosa e viúva, identificando as suas características assim 

como as dos participantes no estudo. 

 

5.1– Desenho da investigação 

Esta investigação incidiu sobre um único grupo. 

 Indivíduos viúvos com idade superior a 65 anos residentes nos concelhos de 

Grândola e Santiago do Cacém. 

 

Com esta investigação procurou-se conhecer a saúde geral, a saúde mental e a 

vulnerabilidade ao stress  dos indivíduos viúvos com idade superior a 65 anos, de modo 

a  compreender  como se adaptaram  a essa mesma condição. Qual o suporte social e os 

fatores protetores que facilitaram o processo em questão. 

O presente estudo tem como principal objetivo responder ao problema de investigação 

levantado:  

“Conhecer a saúde geral, a saúde mental e a vulnerabilidade ao stress  dos indivíduos  

de modo a  conhecer  como se adaptaram à condição de viúvo (a)s, assim como  o 

suporte social e os fatores protetores que facilitaram todo o processo de viuvez e luto.” 

Neste sentido, concebemos e organizámos a investigação num único momento 

correspondendo a um único estudo, cujos objetivos foram:  

.Conhecer a saúde geral do(s) viúvo(s); 

. Conhecer como foi aceite a situação de viuvez; 

. Identificar os problemas desencadeados pela situação anteriormente referida; 
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. Conhecer os fatores protetores que permitiram lidar com a viuvez; 

. Conhecer a rede social de apoio do indivíduo; 

. Avaliar a vulnerabilidade ao stress. 

 

5.2-Participantes 

Deste estudo fazem parte 12 entrevistados (6 femininos e 6 masculinos), com idades 

compreendidas entre os 71 e os 86 anos e que vivenciam a situação de viuvez. 

Os entrevistados foram todos aqueles que se mostraram disponíveis para participar e 

colaborar neste estudo. Trata-se de um estudo probabilístico e de conveniência, na 

medida em que o universo de entrevistados é composto por todos quantos estiveram 

disponíveis a colaborar na investigação.  

Os entrevistados do concelho de Santiago do Cacém, são utentes do Serviço de Apoio 

Domiciliário, pelo que o contato foi efetuado em conjunto com a Técnica responsável 

pela valência. 

De seguida apresentamos os instrumentos de avaliação que utilizámos no presente 

estudo. 

5.3- Instrumentos 

Os instrumentos de avaliação aplicados foram o Teste de Avaliação Neuropsicológica – 

Entrevista Semi-Estruturada sobre Saúde Mental e Bem-estar em Gerontes (Faria, et al, 

2012) (ANEXO 3); Questionário de Saúde Geral (Goldberg,1978) - Versão Portuguesa, 

(Faria,1999) (ANEXO 4);  o; e o Questionário de Vulnerabilidade ao Stress – 23 QVS 

(Vaz Serra, 2000) (ANEXO 5) 
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5.3.1 – General Health Questionnaire (v. 12itens) (G.H.Q.) (Goldberg, 1978) 

O General Health Questionnaires (G.H.Q.)  foi criado por Goldberg em 1972, com o 

propósito de uma melhor compreensão das possíveis relações que se estabelecem entre 

as emoções negativas e as condições em que elas se desencadeiam. O G.H.Q. surgiu, 

então, como uma medida satisfatória, válida e bem relacionada com outros instrumentos 

de avaliação psicológica permitindo descriminar entre os indivíduos doentes e os outros. 

Trata-se de um instrumento utilizado na investigação inglesa e já se apresentou sob 

diversas versões de 60, 30 e 12 items; esta última é de fácil administração e indica os 

efeitos da classe social, desemprego e outras variáveis de saúde mental relacionadas 

com a angústia percecionada pelo indivíduo  (Argyle, 1987 cit Faria, M.C., 2000). 

Esta é uma escala de tipo Likert e  quanto maior for a nota global, maior será a saúde 

geral percecionada pelo indivíduo. A versão portuguesa, apresentada por Faria, M.C., 

(2000) optou por 5 posições (1= absolutamente verdadeiro; 2=  verdadeiro; 3= 

indiferente; 4= falso, 5= absolutamente falso), variando a pontuação entre o mínimo de 

12 e o máximo de 60 pontos. Quanto à consistência interna, os resultados revelaram  um 

coeficiente alpha de Cronbach de .83 para o total do GHQ (versão 12 itens).  De acordo 

com Faria, M. C., (2000)  a interpretação dos resultados deve ser feita no sentido de que 

quanto maior a pontuação, maior será a saúde geral percecionada pelo indivíduo na 

escala global para cada um dos fatores apresentados. A autora faz referência à 

importância do Fator 1, sendo que a influência auto-estima e os acontecimentos de vida 

de uma personalidade em mudança, podem ter na construção do seu bem-estar; o Fator 

2 está relacionado com as emoções negativas e suas circunstâncias (ansiedade, angústia, 

preocupação, sintomas físicos), que podem condicionar o bem estar do indivíduo e 

ameaçar a sua saúde geral, sendo de destacar o risco de depressão. Deste modo, as 

informações obtidas a partir do Fator 1 e do Fator 2 são bastante úteis não só para um 

melhor conhecimento da saúde geral dos indivíduos mas também numa eventual ação 

de prevenção do risco e na promoção de comportamentos saudáveis. 

 



74 

 

5.3.2 -  O Teste de Avaliação Neuropsicológica – Entrevista Semi-Estruturada sobre 

Saúde Mental e Bem-estar em Gerontes (Faria, et al, 2012). 

Para recolha de dados foi utilizada a Entrevista semi-estruturada de Avaliação 

Neuropsicológica, de Luria (adaptada por Maia, Loureiro e Silva, 2002, cit. Maia, 

Correia e Leite, 2009), à qual foram acrescentadas pela autora algumas dimensões de 

interesse para avaliar o presente estudo. A entrevista semi-estruturada, teve como 

objetivo geral a recolha de informações sobre a saúde mental do geronte viúvo (a). 

 

5.3.3 - Escala 23 QVS – 23 Questões para avaliar a Vulnerabilidade ao Stress 

A escala 23 QVS é um instrumento de auto-avaliação, elaborado  e gentilmente credido 

(ANEXO 2) pelo Professor Doutor Vaz Serra (2000),  que tem como principal objetivo 

avaliar a vulnerabilidade que um indivíduo apresenta face a uma situação indutora de 

stress. A designação escolhida para a escala foi determinada pelo fato da versão final ter 

23 Questões para avaliar a Vulnerabilidade ao Stress.  Esta é uma escala 

unidimensional, do tipo Likert, e serve para medir o conceito de “vulnerabilidade ao 

stress”, assim, quanto mais elevada é a nota global mais previsível se torna que um 

indivíduo seja vulnerável ao stress. Pode ser aplicada a qualquer população exceto a 

pessoas  englobadas em três quadros clínicos: indivíduos demenciados, com debilidade 

mental e psicóticos, pois os primeiros não compreendem o significado dos testes e o 

terceiro pode distorcer o respetivo significado. Não deve ser aplicada a crianças nem a 

indivíduos no início da adolescência. 

Cada questão pode ser respondida em função de cinco classes de resposta, 

concretamente: concordo em absoluto, concordo bastante, nem concordo nem discordo, 

discordo bastante e discordo em absoluto. O valor atribuído às diferentes classes de 

resposta varia entre 0 e 4, correspondendo a pontuação mais elevada aos aspetos mais 

negativos da descrição do indivíduo. 

A fim de evitar tendências de resposta, algumas questões foram construídas de forma a 

representarem aspetos positivos e, outras aspetos negativos. Naquelas a cotação vai da 

esquerda para a direita, de 0 a 4 e, nestas em sentido inverso, de 4 a 0. Assim, quanto 
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mais elevada é a nota global mais previsível se torna que um indivíduo seja vulnerável 

ao stress. 

 O alpha de Cronbach para todos os itens apresentou um valor de .824. A correlação de 

cada questão com a nota global foi positiva e altamente significativa, estando ou não 

incluído na nota global o item em análise. As correlações mais elevadas com a nota 

global sugerem-nos que a pessoa vulnerável ao stress tem um perfil das quais se 

destacam as seguintes características: pouca capacidade auto-afirmativa, fraca tolerância 

à frustração, dificuldade em confrontar e resolver problemas, preocupação excessiva 

pelos acontecimentos diários e marcada emocionabilidade. A composição de cada fator 

traduz o seguinte: Fator 1- Perfeccionismo e intolerância à frustração; Fator 2- 

Inibição e dependência funcional; Fator 3- Carência de apoio social; Fator 4- 

Condições de vida adversas; Fator 5- Dramatização da existência; Fator 6- Subjugação  

e o Fator 7- Deprivação de afeto e rejeição. Dos 368 indivíduos da amostra, 89 (24,2%) 

responderam afirmativamente e 279 (75,8%) responderam pela negativa que se já 

tinham ou não sofrido de “alguma doença de nervos” . Considerando estes dois grupos 

como duas classes distintas tentou-se estabelecer um valor de separação entre eles, 

como tal procedeu-se ao cálculo do ponto de corte segundo a formula de Fischer, o 

valor obtido foi de 42,58. Assim, após preencherem a escala anteriormente referida, os 

indivíduos que obtenham um valor igual ou superior a 43 devem ser considerados 

vulneráveis ao stress. 

 

 

5.4 – Procedimentos  

Aos participantes na investigação foi dada uma explicação prévia relativamente à 

natureza e objetivos do estudo. Foi pedido o consentimento e respeitado o direito à 

privacidade, ficando a garantia do respeito pelos princípios de natureza ética, 

confidencialidade e anonimato das informações. As informações obtidas não serão 

utilizadas para outro fim, que o do presente estudo (Anexo 1). 

Os questionários e os testes de avaliação foram aplicados individualmente pelo 

investigador.  
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5.5 – Tratamento de dados 

Os dados recolhidos foram tratados através de uma análise de conteúdo, passando-se à 

descrição da análise caso a caso e depois por grupo (feminino vs masculino). 

Relativamente aos dados obtidos com o 23 – QVS, estes foram tratados através do 

programa disponibilizado pelo autor quando nos concedeu autorização (Anexo 1) para 

utilizar o instrumento em questão. 
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CAPITULO 6 – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

De seguida apresentamos a caraterização da amostra, assim como as considerações 

individuais e por gênero após  a análise dos diversos instrumentos. 

6.1 - Caraterização da Amostra 

A amostra é constituída por 12 indivíduos (6 mulheres / 6 homens), com idades 

compreendidas entre os 71 e os 86 anos, espácio-temporalmente orientados, em situação 

de viuvez há pelo menos 3 anos e que vivem em contexto rural. A maioria dos 

entrevistados é iletrada e teve como principal ocupação a agricultura. Vivem sós, 

consideram os familiares como sendo os melhores amigos e é com estes que gostam de 

estar. As atividades agrícolas e os jogos de mesa são as atividades preferidas dos 

entrevistados. Quanto à auto avaliação de saúde e bem estar, referem sentir-se bem e 

consideram que a promoção da saúde mental tal como o envelhecimento bem sucedido 

não depende dos próprios. Relacionam a saúde mental com a toma da medicação 

adequada e com visitas regulares ao médico enquanto o envelhecimento bem sucedido 

está relacionado com o “ter saúde” e com a perceção de suporte afetivo e social. 

Demonstram satisfação face ao casamento e a maioria não refez e nem pensa refazer a 

sua vida sentimental. A religião não teve um papel preponderante no enfrentamento e 

superação da perda. No “Questionário de Saúde Geral” o grupo obteve um valor médio 

de (M= 46,25) o que revela uma elevada  perceção de saúde geral mas também um risco 

de desenvolver uma patologia depressiva, já o “Questionário de Vulnerabilidade ao 

Stress” (23 QVS) apresenta o valor médio de (M= 41) o que demonstra que o grupo não 

apresenta vulnerabilidade ao stress. 
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6.2 - Entrevista semi-estruturada sobre saúde mental e bem-estar em gerontes, 

Questionário de Vulnerabilidade ao Stress (23 QVS) e Questionário de Saúde 

Geral de Goldberg (QSG) – Considerações individuais. 

 

6.2.1 - Entrevistado 1 

 

Indivíduo do sexo feminino, 77 anos de idade e viúva há 4 anos. Passa a maior parte do 

tempo ocupada com as lides domésticas e familiares e duas vezes durante a semana 

frequenta atividades de ginástica, organizada pela câmara municipal do seu concelho. 

Verbaliza que se sente muito bem, contudo admite que se descontrola e que facilmente 

chora, só se acalmando quando sai de casa e vai para o café. Refere que a única coisa 

que a apoquenta é a dor que sente no joelho direito e a bronquite. Diz ter períodos de 

ansiedade mas que em nada interferem com o seu período de repouso, pois considera 

que tem um “bom” sono. Queixa-se de dores de cabeça (região frontal), mas julga que 

tal se deve à Tensão Arterial (hipotensa). Ultimamente sente-se mais cansada que o 

habitual e julga que isso se reflete ao nível da memória. Faz referência a um episódio de 

alucinação após a morte do esposo (1 mês aproximadamente) e a um episódio de 

desorientação espacial. Não refere decréscimo a nível auditivo e visual. Apresenta uma 

boa rede social a nível familiar e a nível das relações de vizinhança. Sente-se 

socialmente apoiada e sabe a quem recorrer nos momentos difíceis, apontando a filha e 

a nora como suas confidentes. Os seus familiares (filhos, netos e irmãos) são também os 

seus “melhores amigos” e é com eles que gosta de estar. Tem os dias preenchidos não 

só com atividades domésticas (arrumar a casa, cozinhar), mas também com outras 

coisas que lhe dão prazer, como é o caso de cuidar das plantas, tratar dos animais, fazer 

renda, malha e costurar. Também refere que agora frequenta as aulas de ginástica no 

centro comunitária da sua localidade, contudo salienta que só o faz para “não estar 

sozinha e porque as outras também vão”. Apresenta um valor total de 50 no 

“Questionário de Saúde Geral”  (Goldberg, 1978, adaptado por Faria, 2000), o que 

reflete uma boa saúde mental; No Fator1 (Acontecimentos de vida e auto estima), 

obteve o valor de 36 pontos o que revela  um elevado auto-conceito e uma elevada auto-

estima,o valor de (14) obtido no Fator2 (Emoções negativas) evidencia que este é um 

indivíduo em risco mínimo de vir a desenvolver uma patologia depressiva. Considera 
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que a promoção da sua saúde mental depende de si, ou seja está relacionada com o fato 

de fazer o que gosta e de estar com quem gosta. No “Questionário de Vulnerabilidade 

ao Stress – 23 QVS” (Vaz Serra, 2000), obteve o valor global de 34 que demosntra que 

é um indivíduo que não é vulnerável ao stress, sendo os fatores cujos resultados se 

revelaram mais elevados: F1= (4,13) “Perfecionismo e intolerância à frustração”; F4= 

(1,611) “Condições de vida adversas” (1,611) e F6= (1,607) “Subjugação”. 

Considera que um envelhecimento bem sucedido está diretamente relacionado com a 

saúde, alegria de viver e convívio com os amigos. Afirma que só poderá ser feliz se 

tiver carinho e atenção mas sobretudo necessita que a tratem bem. Foi casada durante 42 

anos e refere que teve um casamento feliz. O esposo faleceu com Alzheimer em 

contexto hospitalar, após um período de 5 anos de doença. Apesar de ter um bom 

suporte familiar, era a principal cuidadora e admite que este foi um período de grande 

sofrimento e desgaste. Apesar de, na sua perspetiva, estar preparada para a morte do 

cônjuge admite que no início sofreu bastante e sentia uma grande tristeza. Atualmente 

sente-se mais aliviada, considera que alargou a sua rede social e descobriu novos 

interesses, Acredita que a religião a ajudou a ultrapassar a sua perda. Não tenciona 

refazer a sua vida sentimental pois ainda se sente casada. 

 

Não nos parece que o entrevistado 1 tenha passado por um período de luto complicado, 

pois vivencia a sua viuvez com tranquilidade. Se antes da morte do cônjuge vivia 

confinada à lida da casa e só saía para tomar café e acompanhada pelo marido, agora 

revela que sai mais e que até encetou novos contatos e experimenta novas atividades 

(ginástica e faz parte de um grupo coral). É uma pessoa extrovertida e que tem prazer 

em aprender e experimentar o que de novo lhe surgir, como vive numa aldeia confina-se 

a uma das duas atividades que são desenvolvidas no centro comunitário (ginástica), 

refere que vai mas que sente vergonha e não gosta, vai para não estar sozinha pois passa 

muitas horas só. 
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6.2.2 - Entrevistado 2 

Indivíduo do sexo feminino, com 77 anos de idade e viúva há 3 anos. Não mantem 

objetivos a curto, médio ou longo prazo, pois nada lhe desperta interesse. Verbaliza que 

se sente triste, só e sem vontade para nada. Refere que no geral se sente bem, só é 

afligida por uma dor no braço direito que lhe causa transtorno no desempenho das suas 

atividades. Sente-se muitas vezes ansiosa e com dificuldades em adormecer. Tem prazer 

em cuidar da sua imagem pessoal. Refere que sente algumas dificuldades a nível de 

memória, mas considera que isso não é próprio da idade é sim fruto de alguma noite 

“mal dormida”, lamenta ter perdido parte da sua capacidade de iniciativa. Relata que 

mais que uma vez lhe pareceu estar deitada ao lado o marido e que estendeu a mão para 

lhe tocar, mas que só encontrou o “vazio”. Não refere decréscimo visual, auditivo e 

motor. Admite que tem dificuldades em vestir determinadas roupas, mas que se zanga 

consigo mesma e se veste. Gosta da localidade na qual reside e diz ter uma boa relação 

com os familiares e vizinhos exceto com a vizinha do lado. Apesar das filhas viverem 

longe, sente-se familiarmente apoiada e aponta a sobrinha como sua principal 

confidente e como a pessoa a quem recorrerá face a uma situação adversa. Elege os 

familiares como sendo os seus melhores amigos, contudo evidencia a importância do 

papel que a sobrinha desempenha na sua vida. Ocupa os seus dias com as várias 

atividades domésticas e com a horta e refere que é isso que lhe dá prazer, Não é recetivo 

a atividades organizadas e com horários fixos. Apresenta um valor de 46 no 

“Questionário de Saúde Geral”  (Goldberg, 1978, adaptado por Faria, 2000), sendo que 

o Fator 1 (Acontecimentos de vida e auto-estima) apresenta um resultado de (35) que se 

traduz num auto-conceito e uma auto-estima elevados, o Fator 2( Emoções negativas), 

apresenta um valor de (11) o que parece evidenciar um risco de desenvolver uma 

patologia depressiva. No “Questionário de Vulnerabilidade ao Stress – 23 QVS” (Vaz 

Serra, 2000),  obteve a nota global de (28) o que revela que este é um indivíduo que não 

apresenta vulnerabilidade ao stress, sendo os fatores cujos resultados se revelaram mais 

elevados os: F1= (3,93) “Perfecionismo e intolerância à frustração”; F4= (0,66) 

“Condições de vida adversas” e F6= (0,93) “Subjugação”. Foi casada durante 54 anos e 

considera que foi muito feliz durante o casamento. O esposo faleceu em contexto 

hospitalar após período de 2 anos de doença prolongada. “Horrível” é o termo que usa 

para descrever a dor da sua perda. Admite que a sua vida sofreu uma grande alteração 
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pois agora está grande parte dos dias sozinha e raramente sai, Confessa-se crente mas 

não considera que tal a tenha ajudado a ultrapassar a perda, Não tenciona refazer a sua 

vida sentimental. 

O que se destaca neste entrevistado é a solidão e o isolamento social com que se depara 

após a morte do marido. Se antes tinha uma vida social bastante ativa e saía muitas 

vezes, agora raramente o faz, ocupando os seus dias com as lides doméstica e a horta. 

Contudo parece ter aceite  a morte do marido com naturalidade (para tal parece ter 

contribuído o fato do mesmo ter  tido um longo período de doença e ter falecido no 

hospital e não em casa) e por isso mesmo vive  uma viuvez tranquila. Após análise do 

QSG evidencia-se o risco de desenvolver uma patologia depressiva, para tal parece 

contribuir a sua aparente falta de objetivos e interesses e o estar muito tempo só. Não se 

identifica com as atividades realizadas no centro comunitário pois nunca fizeram parte 

dos seus hábitos de vida.  Tendo em conta a experiência de vida da entrevistada e a sua 

profissão de chefia numa fábrica, parece-nos que seria sim recetiva a atividades de 

partilha de vivências e saberes, pois aprecia a troca de informação e a aprendizagem 

contínua. 

 

6.2.3 - Entrevistado 3 

Indivíduo do sexo feminino com 77 anos de idade sendo viúva há 4 anos. Passa a maior 

parte do tempo ocupada com as atividades domésticas ou com o jardim. Refere sentir-se 

triste, cansada e doente. É com algum esforço que faz a lida da casa pois caNSa-se 

facilmente. Reconhece descontrolar-se com alguma facilidade e queixa-se de muitas 

dores na anca direita o que acaba por lhe trazer limitações motoras e no desempenho das 

tarefas diárias. Também fez referência ao decréscimo auditivo que tem vindo a sentir no 

último ano, às dificuldades de memória e de fluidez na escrita, apontado esta última 

como uma consequência da medicação que lhe provoca tremores e alguma dormência. 

Admite que se sente muito mais debilitada, mas que isso não afeta em nada a sua auto 

estima e a capacidade de iniciativa. Sente sabores desagradáveis e nota ligeiras 

alterações volumétricas ao nível das mãos e pés mas tem consciência que estes sintomas 

são fruto dos efeitos adversos da medicação que faz diariamente (quimioterapia). Refere 

que agora tem mais disponibilidade para a estar com os amigos, ler e dedicar-se ao 
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grupo de oração. Apresenta um valor de 45 no “Questionário de Saúde Geral”  

(Goldberg, 1978, adaptado por Faria, 2000). O F1= (35) (Auto conceito e auto estima), 

revela um auto-conceito e uma auto-estima elevados, no entanto o F2= (10) (Emoções 

negativas) parece evidenciar risco de desenvolver uma patologia depressiva. Considera 

que a promoção da sua saúde mental depende de si e está diretamente relacionada com 

fazer o que gosta e estar com quem gosta e estar onde gosta. Obteve o valor global de 

36 no “Questionário de Vulnerabilidade ao Stress – 23 QVS” (Vaz Serra, 2000), o que 

revela que este é um indivíduo não vulnerável ao stress, sendo os fatores cujos 

resultados se revelaram mais elevados: F1= (3,91) “Perfecionismo e intolerância à 

frustração”; F6= (2,12) “ “Subjugação” e  F5= (1,80) “Dramatização da existência”. 

Para este indivíduo o envelhecimento bem sucedido está relacionado com a satisfação 

das necessidades básicas, perceção de apoio, carinho e com o sentir-se bem consigo 

mesma. Também salienta a importância do respeito por parte dos mais jovens e da 

sociedade. Admite que o casamento de 52 anos não lhe trouxe felicidade, apesar de 

respeitar e de gostar do marido nunca percecionou tais sentimentos por parte do mesmo. 

O esposo faleceu em contexto hospitalar, vítima de Acidente Vascular Cerebral (AVC). 

Nem queria acreditar que num espaço de uma semana tudo se havia alterado. Nos 

primeiros dias após a morte do esposo, continuava a colocar mais um prato na mesa ou 

ficava à sua espera para iniciar a refeição. Refere que a sua vida sofreu uma grande 

alteração pois deixou de ter companhia, deixou de ter quem a acompanhasse para sair e 

com quem falar ao serão. Considera que a religião a ajudou a superar a sua perda. 

Nunca colocou a hipótese de refazer a sua vida sentimental pois “Deus quis assim.” 

O entrevistado evidencia um grande isolamento social e um sentimento de solidão 

latente. Apesar de não considerar que o seu casamento fosse feliz, esse constituia um 

suporte pois tinha sempre companhia, no entanto vive a sua viuvez de forma tranquila, 

pois também tem mais tempo para si. O entrevistado evidencia e refere sentir um grande 

isolamento social e solidão, colmatando esses sentimentos com uma dedicação 

coNStante ao jardim e ao grupo de oração. Este indivíduo evidencia uma necessidade 

extrema de conviver, encetar contactos e atualizar conhecimentos.  
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6.2.4 - Entrevistado 4 

 

Indivíduo do sexo feminino com 86 anos de idade e viúva há 4 anos. Tem o dia todo 

preenchido (lides domésticas, cuida do bisneto, ajuda a filha, cuida da horta e trata dos 

animais). Salienta que é como as outras pessoas, uns dias está bem outros está mal.  

Dificilmente se descontrola e é com enorme prazer que realiza as suas tarefas diárias. O 

fato de ter efetuado uma mastectomia parcial (esquerda) não lhe tirou a vontade de fazer 

mais e melhor. Diz que se sente mal mas que tal se deve ao fato de presenciar os 

problemas da filha. Queixa-se de dores de cabeça acompanhadas de tonturas e não sente 

que a sua acuidade visual tenha diminuído, mas sente que perdeu capacidade auditiva o 

que por vezes a inibe de manter períodos de conversação, pois tem vergonha de pedir 

que lhe repitam o que foi dito. Também admite algumas dificuldades de memória. 

Considera que estas alterações são fruto da idade e não limitam em nada o seu 

quotidiano. Referenciou que depois da cirurgia (mastectomia parcial) sente um 

decréscimo de força dos membros superiores. Gosta do local em que reside e tem uma 

boa relação com a vizinhança, embora admita que sente muito a falta de uma vizinha 

que faleceu pois considerava-a parte da família. Sente-se socialmente apoiada e sabe 

que pode contar com a filha nos momentos difíceis. Ocupa os seus dias com as 

atividades domésticas e refere que é isso que lhe dá mais prazer. Confessa que gostava 

muito de puder voltar a fazer malhas, mas sente já não ter destreza manual para tal. Faz 

caminhadas regulares com duas vizinhas mas não é recetiva às atividades propostas pelo 

centro comunitário da sua área de residência porque, segundo diz, nunca na vida fez 

ginástica e não é agora que vai começar e não está para “moer a cabeça.” Apresenta um 

valor de 47 no “Questionário de Saúde Geral”  (Goldberg, 1978, adaptado por Faria, 

2000), o que reflete uma boa saúde mental. assim como F1= (35) (Auto conceito e auto 

estima) um auto-conceito e auto-estima elevados e F2=(12) (Emoções negativas) um 

risco mínimo de vir a desenvolver uma patologia depressiva. Considera que promoção 

da sua saúde mental depende de si, isto é, fazer o que lhe dá prazer embora não descarte 

a ajuda médica se sentir que está a declinar. Obteve o valor global de 38 no 

“Questionário de Vulnerabilidade ao Stress – 23 QVS” (Vaz Serra, 2000), o que revela 

que este é um indivíduo não vulnerável ao stress, sendo os fatores cujos resultados se 

revelaram mais elevados: F1= (3,404) “ Perfecionismo e intolerância à frustração”; F6= 

(3,401) “Subjugação” e  F4= (2,179) “Condições de vida adversas”. Relaciona o 
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envelhecimento bem sucedido com a capacidade de desempenhar as suas tarefas e com 

a saúde e bem estar. Refere a importância de ter tratamentos adequados. Considera que 

teve um casamento feliz. O esposo era insuficiente renal, diabético e ultimamente 

apresentava alguns indícios de alzheimer pelo que viria a falecer em contexto hospitalar. 

Admite que a morte não foi uma surpresa mas os primeiros dias foram particularmente 

difíceis não só porque sentia saudades mas também porque continuava a gerir o seu dia 

em função do horário da prestação de cuidados. Refere que tudo se alterou mas não se 

sente só pois vive com toda a família, embora admita que agora sai muito menos vezes. 

Acredita que a sua fé assim bem como o suporte da família e vizinhos a tenham ajudado 

a menorizar o sofrimento. Não pensa em refazer a sua vida não só pelo fator idade, mas 

porque não admite que alguém pudesse ocupar o lugar do marido. 

 

O entrevistado vive a viuvez com muita tranquilidade, em parte o estado de doença do 

marido parece ter sido um atenuante da ocorrência da mesma. O seu quotidiano não 

sofreu alterações significativas pois continua a desempenhar as mesmas tarefas e a estar 

com as mesmas pessoas, não dispensado as suas caminhadas diárias. Nesta altura da 

vida, este entrevistado parece continuar com um grande desejo de se manter ativo, útil e 

aprender. No nosso ponto de vista existe a necessidade e a importância de dar o seu 

testemunho de vida às gerações mais jovens ao mesmo tempo que existe a necessidade 

de se manter ativa e de descobrir coisas novas que a estimulem intelectualmente. 

 

6.2.5 - Entrevistado 5 

 

Indivíduo do sexo feminino com 76 anos de idade e viúva há 37 anos. Vê a maior parte 

do seu dia ser ocupado pelas atividades domésticas sendo para si, tratar das flores a 

mais prazerosa. Também gosta de fazer renda e de ver televisão. Refere que a sua vida 

familiar nunca foi fácil, pois perdeu a mãe muito cedo e não sabe o que é ter esse 

carinho. Admite descontrolar-se facilmente. Sente algumas dificuldades em 

desempenhar algumas tarefas e referenciou que apesar de ter muitas dores nas mãos 

(artroses) e nas pernas (varizes), não se sente mal. Tem uma sede coNStante e períodos 

de apetite voraz. Queixa-se de dores inteNSas na cabeça e nos membros superiores e 

inferiores (deformação óssea). Não sente que as suas capacidades visuais e auditivas se 

tenham alterado e diz não ter perdido a capacidade de iniciativa, mas admite que por 
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vezes se sente muito cansada. Sente algumas dificuldades de memória, esquece-se do 

que vai fazer ou buscar mas refere que o mesmo de deve à idade e não constitui uma 

limitação ao seu quotidiano. Refere que por vezes sente um enorme peso nos membros 

superiores e inferiores e como tal julga que os mesmos sofreram alterações no tamanho. 

Nota dificuldades de orientação pois sente tonturas. Tem algumas dificuldades em 

vestir/despir-se pois sente alguma dormência nas mãos. Não gosta do seu local de 

residência e tem uma fraca rede social ao nível das relações familiares e de vizinhança. 

Admite que não se sente feliz com as relações de vizinhança mas que tenta ser cordial 

para todos exceto com a vizinha do lado. Apesar de morar relativamente perto da filha, 

raramente se visitam. Não se sente apoiada e refere a irmã como a pessoa a quem 

recorre em momentos difíceis e com quem desabafa, no entanto salienta que não fala de 

tudo. Considera que não tem amigos. Não é recetivo às atividades propostas pelo centro 

comunitário da sua área de residência pois “para fazer e pintar desenhos, também posso 

fazer em casa”. Apresenta um valor de 34 no “Questionário de Saúde Geral”  

(Goldberg, 1978, adaptado por Faria, 2000), o  F1= (23)  (acontecimentos de vida e 

auto-estima) que refletem um auto-conceito e auto-estima baixos,  sendo que o F2 (11) 

também parecem evidenciar um  risco de desenvolver uma patologia depressiva. 

Considera que a promoção da sua saúde mental depende minimamente de si. Obteve o 

valor global de 49 no “Questionário de Vulnerabilidade ao Stress – 23 QVS” (Vaz 

Serra, 2000) o que revela vulnerabilidade ao stress, sendo os fatores cujos resultados se 

revelaram mais elevados: F5= (3,84) “Dramatização da existência”;  F1= (3,07) 

“Perfecionismo e intolerância à frustração” e F3= (2,63) “Carência de apoio social”. 

Refere que não sabe o que é um envelhecimento bem sucedido, no entanto admite que o 

mesmo possa estar relacionado com a manutenção de contatos sociais e com alguma 

atividade física. Recorda que, no pouco tempo que permaneceu casada foi feliz. O 

esposo faleceu em contexto hospitalar após um período de aproximadamente 30 dias em 

coma resultante de acidente de viação. Diz que foi um choque quando recebeu a notícia 

do acidente e ainda mais chocada ficou por não a deixarem visitar o marido. A sua vida 

sofreu grandes alterações, desde ficar com uma filha de teNRa idade para criar, mudar 

de localidade, mudar de casa, mudar de emprego e ter dificuldades monetárias acaba por 

ter que regressar para a casa do pai. Refere que perdeu a sua fé pois nunca viu as suas 

preces serem atendidas, só o tempo a ajudou a amenizar a dor. Apesar de ter ficado 

viúva bastante jovem, nunca colocou a hipótese de refazer a sua vida sentimental dando 
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como exemplo o seu próprio pai que também ficou viúvo muito jovem e nunca voltou a 

casar. 

 

Apesar de ser viúva há muitos anos a entrevistada revela um sentimento de amargura 

perante a vida, pois parece não ter aceite a morte do marido. Vive só., tem poucos 

contatos e refere não ter amigos. Todas as ocupações são desenvolvidas em casa pois 

não considera que as atividades que desenvolvem no centro comunitário lhe sejam uteis 

ou interessantes, embora refira que gosta e está disponível para aprender. Evidencia 

uma necessidade extrema de conviver, de ter atenção e de ter um estímulo para sair. 

 

6.2.6 – Entrevistado 6 

 

Indivíduo do sexo feminino com 77 anos de idade e viúva há 52 anos. Mantém-se 

ocupada durante todo o dia com lides domésticas e hortícolas, exceto nos dias que 

participa em algumas atividades (ginástica e informática) no centro comunitário da sua 

aldeia. Não refere dificuldades em desempenhar as suas tarefas e diz sentir-se bem e 

feliz, mas ultimamente sente inchaço a nível dos membros superiores e inferiores, 

contudo salienta que tal não a impede de desempenhar as suas tarefas quotidianas. Por 

vezes sente ligeiras alterações de memória, que no seu entender, estão relacionadas com 

o cansaço. Gosta do local em que reside e mantem uma ótima relação com os familiares, 

amigos e vizinhos. Sente-se socialmente apoiado e sabe a quem recorrer nos momentos 

difíceis. Considera os familiares como os seus melhores amigos. Tem o seu dia 

preenchido por atividades domésticas, pela horta, animais e algumas atividades 

manuais..Apresenta um valor de 50 no “Questionário de Saúde Geral”  (Goldberg, 

1978, adaptado por Faria, 2000), o que reflete uma boa saúde mental. Apresenta um 

auto-conceito e uma auto-estima elevados F1=(38) (acontecimentos de vida) assim 

como um risco mínimo de vir a desenvolver uma patologia depressiva F2=(12) 

(emoções negativas). Considera que a promoção da sua saúde mental está diretamente 

relacionada com uma medicação adequada. Obteve o valor global de 42 no 

“Questionário de Vulnerabilidade ao Stress – 23 QVS” (Vaz Serra, 2000) o que revela 

que este individuo não é vulnerável ao stress, sendo os fatores cujos resultados se 

revelaram mais elevados: F1= (4,14) “Perfecionismo e intolerância à frustração”; F5= 

(3,40) “Dramatização da existência” e F6= (2,08) “Subjugação”.  
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Estabelece uma relação direta entre o envelhecimento bem sucedido, saúde e não 

dependência na realização das tarefas do quotidiano, a importância de estar com quem e 

onde se gosta, ser respeitado e bem tratado. Foi casada durante 4 anos e é viúva há 52 

anos mas considera que ainda por pouco tempo foi feliz. O esposo faleceu após um 

curto período de doença (15 dias), suspeita-se de excesso de ureia. Descreve que foi 

com grande tristeza que recebeu a notícia dada por uma vizinha. A sua vida sofreu 

grandes alterações, teve que voltar para casa dos pais, mudar de emprego e deixar a 

filha de 4 anos entregue aos avós. Se antes do falecimento do esposo tinha uma vida 

considerada estável, após a sua morte teve bastantes dificuldades. Considera que o fato 

da mãe ter ficado viúva ainda grávida, constituiu um mau presságio de vida. Acredita 

que Deus a ajudou porque Lhe deu forças para trabalhar, mas se não fossem os seus pais 

e a filha não teria conseguiudo superar a perda. Nunca pensou em refazer a sua vida, 

pois acredita que a viuvez é também um desígnio de Deus. 

 

O entrevistado tem uma postura serena perante a vida. Os primeiros tempos de viuvez 

foram de grandes mudanças pois teve que sair de casa e ir servir para a vila mais 

próxima, encontrou em Deus a explicação para o sucedido. Só com a passagem à 

reforma é que deixou de se vestir de preto e decidiu aderir a atividades no centro 

comunitário da sua área de residência, a sua auto estima saiu certamente reforçada. 

Necessita de conviver, ocupar o tempo com atividades que a estimulem 

intelectualmente pois é notória a sua necessidade e disposição para aprender. 

 

6.2.7 - Entrevistado 7 

 

Indivíduo do sexo masculino, 71 anos e viúvo há 2 anos. Apesar de aposentado, faz a  

distribuição de pão o que lhe dá bastante prazer, contudo refere que agora tem mais 

tempo para cuidar da horta, passear, ir a bailes e até fazer recados aos vizinhos, pois 

refere que gosta de se sentir útil.  

Colabora com o centro comunitário na distribuição de refeições e no transporte de 

utentes que almoçam na instituição. Nos dias que almoça no centro, passa a tarde a 

jogar às cartas ou a conversar com os amigos. Como tem viatura própria, costuma 

visitar amigos que vivem nos montes ou aldeias próximas. Ao fim de semana, recebe a 

visita da filha. Refere que se sente bem, mas considera a sua vida familiar triste. 
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Referenciou que se sente bem e que nada o apoquenta, unicamente nota um ligeiro 

decréscimo auditivo. Na sua perspetiva, atualmente sente-se com uma maior capacidade 

de iniciativa. Vive só e gosta do local da sua residência, apresenta uma boa rede social a 

nível familiar e ao nível da relação com os amigos e vizinhos. Tem a filha como 

confidente e sente-se socialmente apoiado nos momentos difíceis e /ou de dúvida. 

Apresenta um valor de 56 no “Questionário de Saúde Geral”  (Goldberg, 1978, 

adaptado por Faria, 2000). Demosntra um auto-conceito e uma auto-estima elevados, 

F1=(38) (Acontecimentos de vida) parecendo evidenciar risco de desenvolver uma 

patologia depressiva F2= (12) (Emoções negativas). Considera que pode promover a 

sua saúde mental através de medicação e de uma eventual ida ao médico se sentir 

necessidade. No “Questionário de Vulnerabilidade ao Stress – 23 QVS” (Vaz Serra, 

2000) obteve o valor de 33 o que demosntra não vulnerabilidade ao stress, sendo os 

fatores cujos resultados se revelaram mais elevados: F1-  “Perfecionismo e intolerância 

à frustração” (3,503); (F4) “Condições de vida adversas” (2,363) e (F5) “Dramatização 

da existência” (1,516). Considera que um envelhecimento bem sucedido esta 

diretamente relacionado com uma boa saúde, continuar a ter capacidade para conduzir 

(no seu caso em particular), ter companhia, fazer o que se gosta sem ser obrigado e ter 

alguém que cuide de si. Não sabe precisar quanto tempo permaneceu casado mas 

considera que o seu casamento foi feliz. A esposa faleceu no domicílio vítima de uma 

doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC). Como os filhos do casal moram longe, os 

cuidados de higiene da doente eram prestados pelo serviço de apoio domiciliário local. 

Refere que foi muito penoso presenciar a morte da esposa e o fato de tal ter ocorrido no 

domicílio tornou todo o processo ainda mais custoso. O período noturno é-lhe 

particularmente triste pois sente-se bastante só. Apesar de se manter ativo, considera 

que a sua vida social sofreu um decréscimo. Não se considera uma pessoa religiosa pelo 

que não sentiu que tal o tivesse ajudado a atenuar ou superar a sua perda. Apesar da 

filha não aceitar, tenciona refazer a sua vida conjugal. 

 

Vive o período de viuvez de um modo tranquilo. Soube colmatar a perda com o inicio 

de novas atividades que o mantem ocupado e com visitas constantes aos amigos. 

Necessidade de adquirir e partilhar conhecimentos. 
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6.2.8 - Entrevistado 8 

Indivíduo do sexo masculino, 84 anos e viúvo há 5 anos. Habitualmente, no período 

matinal, trata da horta e depois do almoço no centro, joga às cartas. Há noite tem por 

hábito ver televisão. Ao fim de semana recebe a visita da filha. sente-se bem e “em paz 

e de consciência tranquila”. Nota um decréscimo de visão e como tal tem dificuldades 

de leitura ”se a letra for muito miudinha”. Também nota um ligeiro decréscimo a nível 

auditivo e motor (lentidão). Não perdeu a sua capacidade de iniciativa pelo que confia 

no futuro. Possui uma fraca rede social a nível da relação com a família (o filho vive na 

aldeia mas raramente se visitam) e ao nível da relação com os vizinhos (como vive num 

monte não tem vizinhos próximos, considera como vizinhos os habitantes da aldeia). 

Referenciou o filho como a pessoa a quem recorre nos momentos difíceis. Ocupa parte 

do seu tempo com a horta e refere que gosta de ir a bailes, mas só para assistir, de jogar 

às cartas e ir aos passeios organizados pelo centro. Apresenta um valor de 56 no 

“Questionário de Saúde Geral” (Goldberg, 1978, adaptado por Faria, 2000). Demonstra 

um auto-conceito e uma auto-estima elevados F1= (38) (acontecimentos de vida) não 

nos parecendo evidenciar risco de desenvolver uma patologia depressiva, F2= (18) 

(emoções negativas). Considera que pode promover a sua saúde mental através da 

medicação. No “Questionário de Vulnerabilidade ao Stress – 23 QVS” Vaz Serra, 

2000), obteve o valor de 46 o que demonstra que é um indivíduo vulnerável ao stress 

sendo os fatores cujos resultados se revelaram mais elevados os: F1= (3,651) 

“Perfecionismo e intolerância à frustração”, F4= (3,036) “Condições de vida adversas” 

e F5= (2,042) “Dramatização da existência”. Considera que um envelhecimento bem 

sucedido está diretamente relacionado com o sentimento e perceção de bem estar, de 

satisfação das necessidades básicas e de afeto. Não sabe precisar exatamente quanto 

tempo permaneceu casado mas refere que ”foi muito tempo”, a esposa faleceu em 

contexto hospitalar vítima de acidente vascular cerebral (AVC). Diz que foi e continua a 

ser-lhe muito difícil lidar com a perda pois sente-se sem rumo, a sua vida social sofreu 

uma redução significativa e o período noturno é-lhe particularmente custoso. Refere que 

nunca evitou ver fotografias ou tocar nos pertences da esposa. Não se considera uma 

pessoa religiosa pelo que não sente que a religião o tenha ajudado ou possa ainda vir a 

ajudá-lo. Pretende refazer a sua vida conjugal.  
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Vive a viuvez de um modo conturbado, referido que ainda lhe é muito difícil aceitar a 

morte da esposa. Tem uma parca rede social e passa a maior parte do tempo só. Parece-

nos evidente a necessidade de restabelecimento da rede social e de convívio, assim 

como a ocupação dos seus dias com atividades que o estimulem intelectualmente. 

 

6.2.9 - Entrevistado 9 

Indivíduo sexo masculino, 80 anos e viúvo há 9 anos. Apresenta algumas alterações a 

nível de memória de curto prazo mas considera que tal é consequência de um AVC que 

sofreu há aproximadamente 3 anos. Durante o período matinal raramente se ausenta de 

casa, só costuma fazê-lo quando sai para almoçar no centro. Ocupa as suas tardes a ver 

televisão e a falar com um ou outro utente. Á noite costuma ver televisão. Refere que se 

sente triste pois tem dificuldades em realizar algumas tarefas, nomeadamente a sua 

própria higiene (tem apoio por parte do serviço de apoio domiciliário nos cuidados de 

higiene pessoal e habitacional). Bastante triste é como classifica a sua vida familiar. 

Sente-se “descaído” e queixa-se de falta de força numa das mãos, mas associa-a a um 

AVC. Também referenciou insónias, perdas de memória e, na sua perspetiva, a sua 

capacidade de iniciativa diminuiu. Vive só mas gosta do seu local de residência. Possui 

uma fraca rede social a nível da relação familiar e ao nível da relação com os amigos, já 

que refere não ter amigos, contudo diz dar-se bem com todos os vizinhos. Apesar de ter 

um filho não sente que possa contar com este para desabafar ou para o ajudar na 

resolução de alguma questão que o inquiete, pelo que não se sente socialmente apoiado. 

Refere que “gostava” de fazer de tudo, mas as mãos já não lho permitem pelo que agora 

se fica por um ocasional jogo de cartas, por ver televisão ou ir nos passeios organizados 

pelo centro. Apresenta um valor de 36 “Questionário de Saúde Geral”  (Goldberg, 1978, 

adaptado por Faria, 2000), demonstra  um baixo  auto-conceito e auto-estima F1=(24) 

(acontecimentos de vida) , parecendo-nos evidenciar risco minimo de desenvolver uma 

patologia depressiva F2=(12) (Emoções negativas).  Considera que não pode fazer nada 

para promover a sua saúde mental a não ser tomar a medicação prescrita pelo médico e 

família. No “Questionário de Vulnerabilidade ao Stress – 23 QVS” (Vaz Serra, 2000), 

obteve o valor de 68 o que demonstra vulnerabilidade ao stress, sendo os fatores cujos 

resultados se revelaram mais elevados os: F3= (3,57) “ Carência de apoio social”; F1= 
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(3,10) “Perfecionismo e intolerância à frustração”  e F5= (3,04) “Dramatização da 

existência”. Considera que um envelhecimento bem sucedido está diretamente 

relacionado com a capacidade de realização das atividades de vida diárias e com a não 

dependência de terceiros. Não sabe precisar quanto tempo permaneceu casado, a esposa 

era doente de alzheimer e faleceu num Lar há 9 anos. Considera que teve um casamento 

bom e feliz e como tal sente uma grande revolta para com os Lares e com a doença da 

esposa. Refere que tudo se alterou; a casa ficou vazia triste, sente-se só particularmente 

no período noturno. Não sentiu uma redução significativa da sua vida social. Não se 

considera uma pessoa religiosa. Gostaria de ter refeito a sua vida conjugal, mas agora 

julga ser tarde para tal. 

O entrevistado evidencia uma fraca rede de apoio familiar e social. Passa a maioria do 

tempo só e poucas coisas lhe despertam interesse. A viuvez é vivida de um modo 

conturbado pois considera que a morte da esposa de deveu em parte ao fato de ter sido 

institucionalizada e de não ter os cuidados adequados. Necessidade de encetar novos 

contactos, pois considera não ter amigos, assim como de conviver . 

 

6.2.10 - Entrevistado 10 

Indivíduo do sexo masculino, de 81 anos e viúvo há 10 anos. Passa as manhãs em casa a 

ver televisão. Almoça no centro e passa lá parte da tarde a jogar às cartas ou a ver 

televisão, se estiverem a decorrer atividades, refere que “gosta de ver, não de 

participar” pois cansa-se facilmente (insuficiência cardíaca). À noite costuma ver 

televisão. Normalmente, passa os fins de semana no monte que tem perto da aldeia. 

Considera-se uma pessoa nervosa mas que não se descontrola facilmente. Na sua 

opinião, tem uma boa vida familiar pois “encontrou uma boa mulher”. Sente-se 

cansado mas refere que tal se deve ao fato de ter uma insuficiência cardíaca. Embora 

tenha dias que sinta alguma ansiedade, tal parece não interferir com o sono. Queixa-se 

de dores nos membros inferiores e ligeiras dores de cabeça. Referenciou a alteração das 

mãos e dos membros inferiores, constantemente inchados e por vezes sem força. Nota 

alteração na função motora e ultimamente tem dificuldades em vestir / despir-se. 

Admite que a sua capacidade de iniciativa possa, em parte, ter diminuído. Vive com a 

companheira e gosta do local da sua residência. Apresenta uma boa rede social a nível 
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familiar (por parte dos familiares da companheira) e ao nível da relação com os amigos 

e vizinhos. Sente-se socialmente apoiado e recorre à companheira nos momentos 

difíceis. Considera que o que o atrapalha é o coração, pois está limitado a nível de 

esforços intensos. Embora não realize, mas continua a gostar de trabalhos manuais 

(carpintaria, que foi a profissão que exerceu), de tratar da horta e dos animais. Também 

referiu gostar de assistir a bailes, jogar às cartas, ir a passeios mas sobretudo estar no 

seu monte. Apresenta um valor de 45 no “Questionário de Saúde Geral”  (Goldberg, 

1978, adaptado por Faria, 2000). Apresenta um bom auto-conceito e auto estima F1= 

(27) (acontecimentos de vida), não nos parecendo em risco de desenvolver uma 

patologia depressiva F2=(18) (emoções negativas) Considera que pode promover a sua 

saúde mental através de medicação e de idas regulares ao médico de família. Já no 

“Questionário de Vulnerabilidade ao Stress – 23 QVS” (Vaz Serra, 2000), obteve o 

valor de 29 o que demonstra não vulnerabilidade ao stress, sendo os fatores cujos 

resultados se revelaram mais elevados: F1= (4,34) “Perfecionismo e intolerância à 

frustração”; F4= (0,74) “Condições de vida adversas” e F6= (0,70) “Subjugação”. 

Considera que um envelhecimento bem sucedido esta diretamente relacionado com a 

manutenção das suas faculdades mentais, saúde e a manutenção de recursos financeiros. 

Foi casado cerca de 32 anos e a esposa faleceu de causas naturais no domicílio, após 

permanecer acamada por um longo período. Casaram tarde, mas considera que foram 

muito felizes pois a esposa era uma “boa senhora”. A morte da esposa não constituiu 

surpresa e confessa que pensava que já estava preparado, mas quando o óbito ocorreu 

ficou “Sem ação”. Refere que tudo se alterou, não só porque ficou só mas também 

porque a família quis logo fazer partilhas e o individuo opôs-se. Refere que os 

familiares (cunhadas), que moram na mesma aldeia deixaram de o visitar e até mesmo 

de lhe falar. Também a filha adotiva deixou de o contatar. Diz que não sentiu uma 

redução da sua vida social. Não se considera uma pessoa religiosa e refez a sua vida 

conjugal passados 2 anos da morte da esposa. Confessa que nunca esqueceu a esposa e 

por vezes troca o nome da companheira pelo da esposa. Nunca retirou as fotografias dos 

seus anteriores locais e nem evitou ver ou tocar nos objetos e roupas. 

Tem uma postura serena e assertiva perante a sua vida atual e perante a morte da esposa, 

pois também já refez a sua vida sentimental. Necessidade de manutenção dos 

conhecimentos adquiridos e de novos contactos 



93 

 

6.2.11 - Entrevistado 11 

Indivíduo do sexo masculino, 79 anos e viúvo há 10 anos. Depois de fazer a sua higiene 

pessoal e preparar o seu pequeno almoço, trata da horta. Almoça no centro e passa lá 

grande parte da tarde. Costuma jogar às cartas, ver televisão, assiste a algumas 

atividades (não gosta de participar) e conversa com os outros utentes. Á noite vê 

televisão. Refere que se sente bem, raramente se descontrola e  classifica a sua vida 

familiar como sendo “satisfatória”, e não nota alterações no sono. Refere que as suas 

capacidades visuais e auditivas sofreram um ligeiro decréscimo, queixando-se que por 

vezes se esquece do local onde coloca determinados objetos ou do que vai buscar ou 

fazer, mas só acontece momentaneamente. Diz não sentir que a sua capacidade de 

iniciativa tenha diminuído. Vive só mas sente-se satisfeito com o seu local de residência 

pois apresenta uma boa rede social a nível da relação familiar e ao nível da relação com 

amigos e vizinhos. Sente-se socialmente apoiado e sabe a quem recorrer nos momentos 

difíceis. Refere que faz o que sempre fez – dedica-se à agricultura e à criação de 

animais e é isso que gosta de fazer. Contudo, também diz apreciar um jogo de cartas, 

assistir a um baile e assistir, embora não queira participar, a algumas atividades 

realizadas no centro. Apresenta um valor de 57 no “Questionário de Saúde Geral”  

(Goldberg, 1978, adaptado por Faria, 2000), o que demonstra uma boa saúde mental, 

um auto-conceito e auto-estima elevados F1= (40) (acontecimentos de vida) assim como 

um risco mínimo de vir a desenvolver depressão F2= (17) (emoções negativas). 

Considera que cabe a si promover a sua saúde mental através da medicação, de fazer 

uma alimentação cuidada e fazer análises regularmente. Apresenta um valor de 24 no 

“Questionário de Vulnerabilidade ao Stress – 23 QVS” (Vaz Serra, 2000) o que 

demonstra não vulnerabilidade ao stress, sendo os fatores cujos resultados se revelaram 

mais elevados os: F1= (3,18) “Perfecionismo e intolerância à frustração”); F4= (2,22) 

“Condições de vida adversas” e F5= (0,74) “Dramatização da existência. Considera que 

um envelhecimento bem sucedido esta diretamente relacionado com a manutenção das 

capacidades físicas e mentais assim como com o respeito pelas suas vontades e 

necessidades de afeto. Foi casado aproximadamente 55 anos mas a esposa sempre teve 

uma saúde debilitada e após agravamento do quadro clinico e permanência num 

hospital, faleceu com uma infeção respiratória. Utiliza o termo “linda” para descrever a 

vida conjugal e diz sentir bastantes dificuldades em aceitar a sua perda mas refere que a 
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vida tem que continuar. Considera que a sua vida sofreu uma alteração significativa, 

apesar da esposa ser uma pessoa de saúde frágil e, por isso mesmo, quase nunca o 

acompanhar, sente-se só e isolado. É crente, mas não considera que tal lhe tenha sido 

útil para superar a perda da esposa, Ainda não refez a sua vida conjugal mas não coloca 

de lado essa hipótese. 

Apresenta uma postura de serenidade perante a sua atual condição. Existe a necessidade 

de reaproveitar o tempo, pois o entrevistado passa muito tempo só e como tal dedica-se 

à horta e aos animais. Não demonstra interesse pelas atividades que desenvolvem no 

centro comunitário, prefere jogar às cartas e ver televisão, no entanto refere que gosta 

do  centro. Necessidade de manutenção dos contatos existentes e de adquirir novas 

competências e estímulos. 

 

6.2.12 - Entrevistado 12 

Indivíduo do sexo masculino, de 84 anos de idade e viúvo há 10 anos. Durante o 

período matinal trata da horta, almoça no centro e lá permanece parte da tarde a jogar às 

cartas ou a ver televisão. Á noite vê televisão. Refere que “não se sente nem bem nem 

mal” e os fins-de-semana pouco diferem da semana. Quanto à sua vida familiar, 

classifica-a como “razoável”. Sente-se bem, raramente sente ansiedade e não nota 

alterações no sono, as suas capacidades visuais e auditivas sofreram um ligeiro 

decréscimo, assim como a capacidade de fixação. Não perdeu a sua capacidade de 

iniciativa e refere que tem muita auto-confiança. Vive só e gosta do local da sua 

residência. Apresenta uma fraca rede social a nível familiar, pois pouco convive com os 

filhos, amigos e vizinhos. Não se sente socialmente apoiado, apesar de, em caso de 

necessidade recorrer à família (filhos). refere que gosta de tratar da horta. Diz que por 

vezes joga às cartas, vê televisão. Confessa que não gosta e não quer participar nas 

atividades do centro pois estas nunca fizeram parte do seu percurso de vida. Apresenta 

um valor de 33 no “Questionário de Saúde Geral”  (Goldberg, 1978, adaptado por Faria, 

2000), o que revela uma fraca saúde mental, um auto-conceito e auto-estima baixos 

F1=(23) (acontecimentos de vida) assim como o risco de vir a desenvolver uma 

patologia depressiva F2= (10) (emoções negativas).Considera que pode promover a sua 

saúde mental através de idas ao médico e de adotar um comportamento de acordo com o 
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recomendado. No “Questionário de Vulnerabilidade ao Stress – 23 QVS” (Vaz Serra, 

2000), apresenta um valor de 65 o que demonstra vulnerabilidade ao stress, sendo os 

fatores cujos resultados se revelaram mais elevados: F5= (3,28) “ Dramatização da 

existência”; F3= (3,23) “Carência de apoio social e F4= (3,19) “ Condições de vida 

adversas”. Considera que um envelhecimento bem sucedido está diretamente 

relacionado com a saúde e com a não dependência, tendo também em consideração o 

fator sorte. Não sabe precisar quanto tempo permaneceu casado, sendo que a esposa 

faleceu há 10 anos, vítima de AVC em contexto domiciliário. Considera que o seu 

casamento foi feliz e sente que a sua vida perdeu o propósito. A esposa faleceu de um 

modo abrupto deixando-o atordoado. Refere que nunca refez a sua vida conjugal porque 

nunca encontrou uma mulher digna de ocupar o lugar da esposa e presentemente já se 

considera velho para investir numa relação. 

Vive a viuvez de um modo conturbado pois refere que a sua vida perdeu o propósito. È 

fundamental participar /desenvolver atividades que vão de encontro aos seus interesses 

e que lhe permitam estabelecer uma rede de contatos, assim como colmatar a solidão 

evidente. 

Fazendo uma análise global dos entrevistados face à condição de viuvez, constatamos 

que a maioria dos indivíduos vive esta fase de um modo sereno e nalguns casos com o 

restabelecimento de objetivos e início de novas atividades. No entanto a solidão está 

bem latente no grupo, para além de na sua maioria viverem sós também passam grande 

parte dos dias sem qualquer companhia. Não aderem às atividades propostas porque 

estas não fazem parte dos seus percursos de vida, e como tal parece não existir uma 

identificação com as mesmas, preferindo assim dedicar-se às lides domésticas, às hortas 

e jardins, lavores e jogos de mesa 

 

6.3 - Entrevista semi-estruturada sobre saúde mental e bem-estar em gerontes – 

considerações por gênero. 

A maioria dos entrevistados não frequentou o ensino, e os que o fizeram referem a 

“antiga 4ª classe” como habilitações literárias. A agricultura foi a principal profissão 

desempenhada pelos indivíduos de ambos os sexos, seguida da condução de máquinas 
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agrícolas, prestação de serviços, construção civil, carpintaria e operária fabril, sendo que 

a maioria dos indivíduos não desempenha qualquer profissão remunerada num período 

superior a 10 anos. 

No que respeita às “considerações acerca da vida familiar”, apesar de todos eles terem 

filhos,  a maioria dos entrevistados, diz-se “Insatisfeito” ((E3 “Não é boa… o meu neto 

é doente e isso é muito mau numa família”, E9 “A minha vida familiar é triste”. As 

considerações acerca da vida familiar não diferem entre gêneros, no entanto é de 

salientar que os entrevistados se mostraram maioritariamente insatisfeitos (6 indivíduos: 

3 feminino e 3 masculinos) (EF2 “(…) sinto-me só”, EF3 “Não é boa(…)”, EF5 

“Nunca foi boa”, EM7 “Sinto-me triste”, EM8 “Sinto-me muito triste”, EM9 “A minha 

vida familiar é triste”). Numa perspetiva de saúde são as mulheres que  evidenciam 

mais queixas a nível dos membros inferiores (EF1 “Tenho muitas dores do joelho 

direito”), e cabeça (EF4 “Tenho dores de cabeça e tonturas”)  enquanto os homens 

evidenciam um igual numero de queixas a nível dos membros superiores (EM9 “Tenho 

falta de força nas mãos”, EM10 “As mãos incham-me(…)”) e dos membros inferiores 

(EM8 “As pernas já me vão faltando”, EM10 “Ás vezes doem-me as pernas”. Um igual 

número de indivíduos de ambos os sexos referiu sentir queixas na região torácica (EF1 

“A bronquite deita-me a baixo” e EM10 “A “máquina” é que me atrapalha”). 

A maioria dos entrevistados, de ambos os sexos, refere não sentir ansiedade à exceção 

de 2 indivíduos do sexo feminino que admitem sentir-se ansiosos  (EF1 “Não posso 

mentir, tenho ansiedade” e EF2 “Sinto-me ansiosa todos os dias) e de 1 indivíduo do 

sexo masculino (EM9 “Olhe tenho dias que sinto…e bastante”). Assim, são as 

mulheres que consideram sentir uma maior ansiedade. A maioria não refere transtornos 

no seu sono habitual (EF6 “Descanso bem”, EM8 “Durmo bem”), no entanto 2 dos 

indivíduos do sexo feminino (EF2 “Farto-me de dar voltas na cama e o sono não 

chega, EF5 “Parece que chego à cama e acaba-se o sono”) e 1 indivíduo do sexo 

masculino referem sentir transtornos (EM9 “ Passo muito tempo às voltas e não consigo 

adormecer”).São as mulheres que referem maiores transtornos de sono. Quando 

questionados se sentiam “fome e sede excessivas”, os indivíduos (3) do sexo feminino 

foram os únicos que responderam afirmativamente (EF3 “ Tenho dias que comia este 

mundo e o outro! Isto para não falar da sede(…) bebo e bebo e estou sempre seca…”, 

EF5 “ Ah, sede tenho sempre…ando sempre com uma garrafa de água. Agora tenho dias que 
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tenho mesmo muita fome” e EF6 “Tenho sempre muita sede, nem sei o que isto possa ser…e 

fome também”).   

A maioria dos entrevistados considera não ter perdido “capacidade de iniciativa”, no 

entanto 1 indivíduo do sexo feminino (EF2 “Em parte…”) considera que perdeu, e 2 

indivíduos do sexo masculino também responderam afirmativamente (EM9 “Até me 

parece que sim”, EM10 “Talvez sim…em parte”. No que respeita a um “maior cansaço 

que o habitual” , a maioria dos entrevistados refere que não (EF2 “Não”, EF4 “Não”, 

EF6 “Não”, EM7 “Não”, EM8 “Não”, EM11 “Parece-me que não”, EM12 

“Não(…)”), no entanto um igual número de indivíduos do sexo feminino referiu sentir-

se mais cansado que o habitual (EF1 “Ultimamente sim”, EF3 “Sim, ultimamente 

sim”, EF5 “Tenho dias que sim” e o entrevistado 9 também respondeu 

afirmativamente.  São os indivíduos do sexo feminino quem mais referencia 

dificuldades de memória; todas as entrevistadas referenciaram dificuldades de memória 

(EF1  “Sim, às vezes tenho que voltar para trás para saber o que ia fazer”, E2 “Tenho, 

se dormir mal (…)”,E3 “Ás vezes tenho, esqueço-me do que ia buscar”, E4 “Sim, às 

vezes esqueço-me onde ponho as coisas”, E5 “Há dias que me esqueço o que ia fazer 

ou buscar(…)”,E6 “Tenho dias que me esqueço onde ponho as coisas ou do que ia 

fazer”)). Somente 2 indivíduos do sexo masculino referem não sentir dificuldades de 

memória (EM7 “Ainda não noto”, EM8 “Não”). Os indivíduos do sexo feminino são os 

mais queixosos. 

Somente 1 indivíduo do sexo feminino referiu ter desmaiado e atribui tal facto a (EF3 

“Olhe rebentou-me uma veia e quando dei por mim já estava no hospital”. Quando 

questionados acerca de alucinações 2 indivíduos do sexo feminino fizeram referência a 

episódios únicos (EF1 “Vi uma bola branca que brilhava, depois subiu pela 

chaminé(…)”, EF2 “Ás vezes parece-me mesmo que ele está deitado ao meu lado). A 

perceção se sabores ou odores especiais foi referida unicamente por 1 indivíduo do 

sexo feminino, mas considera que os mesmos são resultantes dos tratamentos de 

quimioterapia (EF3 “Seca-me a boca, mas é da quimioterapia e, é claro que sinto um 

sabor desagradável). Quanto à “perceção de alterações no tamanho das mãos, braços 

e outras partes do corpo”, a maioria dos indivíduos do sexo feminino refere sentir 

alterações (EF3 “ Sinto as mão e os pés enormes(…)”, EF4 “ Noto o braço esquerdo e 

a mão direita”, EF5 “ (…) Tenho as mãos e os pés muito pesados(…)parece mesmo 



98 

 

que estão maiores”, EF6 “ Ás vezes parece que os pés e as mãos são muito 

grandes(..)”), sintoma também referido por 2 indivíduos do sexo masculino (EM9 “ 

Parece-me que as mãos agora são maiores”, EM10 “ Bem, parece que agora as mãos e 

os pés são maiores (…)”).  

No que respeita à “perceção de agravamento dos sintomas visuais, auditivos e 

motores”, a maioria dos entrevistados refere não notar quaisquer agravamentos. Os 

indivíduos do sexo feminino queixam-se principalmente do agravamento dos sintomas 

“auditivos” (EF3 “Ouço mal(…)”, EF4 “Ás vezes as pessoas estão a falar comigo e eu 

mal as ouço, mas tenho vergonha de estar sempre a pedir para repetirem ou falarem 

mais alto” ) e dos sintomas ao nível “motor”, (EF3 “Pois, como tenho o problema da 

anca, sim”). Já os indivíduos do sexo masculino que referiram queixas, evidenciaram 

principalmente sintomas motores ( EM8 “Também já não ando como antigamente”, 

EM9 “O pior são as pernas”, EM10 “As pernas atrapalham-me um bocado”), 

auditivos (EM7 “Agora ouço mais mal”, EM8 “Ouço pior”)   e visuais referidos por 1 

indivíduo (EM8 “Tenho mais falta de vista”). Resumindo, são os homens que 

consideram, maioritariamente, um agravamento dos sintomas visuais, motores e 

auditivos. São os indivíduos do sexo feminino quem mais evidencia dificuldades no 

“desempenho das suas tarefas habituais” (EF2 “Ás vezes mal me consigo vestir e fazer 

a cama…mas depois zango-me comigo mesma e lá faço (risos)”, EF3 “ Ah, pois tenho! 

Tenho é muita força de vontade porque a dor na anca interfere com tudo” e EF5 “Com 

as mãos nesta desgraça, todas deformadas…mas tem que ser, se eu não fizer mais 

ninguém faz”), já os homens referem dificuldades ao nível do desempenho da higiene 

pessoal (EM10 “Tenho dificuldades em vestir e a despir-me”, EM9 “Não me consigo 

lavar sozinho”). No entanto a maioria dos entrevistados não faz referência a 

dificuldades neste domínio (EF1 “Até não”, EF4 “Não”, EF6 “NÃO”, EM7 “Não”, 

EM8 “Não”, EM11 “Não” e EM12 “Não”). 

Em relação à pergunta “Sente-se bem no sítio onde vive?”, a maioria dos entrevistados 

referiu que “sim”, somente um indivíduo do sexo feminino referiu que “não” ( EF5 

“Não gosto nada. Nunca gostei!”). A maioria dos entrevistados refere viver só ( EF1 

“Vivo sozinha”, EM7 “Vivo só”)),  com os netos (EF3 “O meu neto agora vive 

comigo”, EF4 “(…) os netos, que toda a vida viveram comigo e até os bisnetos”), com 
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a  filha (EF4 “Com a minha filha) e com a companheira (EM10 “Vivo com a minha 

companheira”), referido por 1 indivíduo do sexo masculino. 

Quando questionados acerca da “satisfação com as relações de vizinhança” a maioria 

refere que “Sim”,  somente 1 indivíduo do sexo feminino refere que não se encontra 

satisfeito (EF5 “ Não me dou bem com esta aqui do lado. A mulher é uma besta. São 

mais os que não gosto dos que gosto”). A maioria dos entrevistados considera ter “um 

confidente com quem sente que pode sempre desabafar / partilhar os seus problemas 

ou recorrer numa situação de emergência”; sendo que esses mesmos confidentes 

fazem parte do núcleo familiar ((EF1 “Sim, a minha filha e a minha nora”, EM10 

“Sim, com a minha companheira”), contudo 2 indivíduos do sexo masculino 

consideram “não ter um confidente” (EM9 “Não, tenho um filho mas não posso contar 

com ele para estas coisas”, EM12 “Não, penso que não…tenho um filho mas…”). No 

que respeita a “visitas”, a maioria diz “receber” (EF1 “Os meus filhos e os meus 

irmão”, EF2 “Tenho(…)”, EF3 “a família, os amigos e os vizinhos”, EM7 “A minha 

filha”), 3 indivíduos, 1 do sexo feminino e 2 do sexo masculino, dizem “não receber” 

(EF5 “Nunca tenho visitas”, EM9 “Não nunca cá vem ninguém”, EM12 “Passa-se 

tempos e tempos que não vem cá ninguém”.  

A família foi também referenciada como “melhor amiga”, visto que a maioria dos 

entrevistados considera que é na família que encontra os seus melhores amigos (EF1 

“Na minha família é que estão os meus amigos(…)”, EF2 “A minha família(…)”, EM7 

“ A minha família(…)”, EM8 “A família(…)”), no entanto 1 indivíduo do sexo 

masculino considera “ter poucos amigos” (EM9 “Tenho poucos amigos”) e 1 indivíduo 

do sexo feminino considera “não ter amigos” (EF5 “Amigos? Alguma vez…”). Os 

entrevistados continuam a dar preferência à família; Todos os indivíduos do sexo 

feminino referem que “gostam de estar com a família”, à exceção de um indivíduo, 

que refere (EF5 “Gosto de estar sozinha e acabou-se”). Os indivíduos do género 

masculino também referem gostar de estar com a família, mas também fazem referência 

a “toda a gente” (EM10 “Eu gosto de estar com toda a gente”, EM11 “Eu gosto de 

estar com todos”, EM9 “(…) Mas gosto de estar com todos)”.  

No que respeita a “atividades preferidas e/ou prazenteiras”, Os indivíduos do sexo 

feminino preferem as atividades relacionadas com a “jardinagem” (EF3 “adoro plantar 
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flores(…)”), “trabalhos manuais”  (EF5 “Pois eu gosto muito é de fazer rendas e 

malhas”) e “atividades domésticas” (EF2 “ Gosto fazer tudo da lidada casa”). Já os 

indivíduos do sexo masculino dão preferência a “atividades agrícolas” (EM8 “ Tratar 

da minha horta”) e “condução” (EM7 “Eu gosto mesmo é de guiar”). Os entrevistados 

ocupam os seus “tempos livres” de várias formas e com diversas atividades. Os 

indivíduos do sexo feminino dão preferência a trabalhos manuais, atividades agrícolas, 

exercício físico, ver televisão e a atividades religiosas, enquanto os entrevistados do 

sexo masculino dão preferência a “jogos de mesa” (EM8 “Jogo de cartas”), “atividades 

agrícolas” (EM11 “Trato sempre da minha horta e dos animais”), “passeios 

organizados” (EM11 “(…) gosto de ir a passeios”), “bailes” (EM8 “(…)ouvir a música 

nos bailes”)  e “ver televisão” (EM10 “e vejo televisão”). Referimos ainda que 1 

indivíduo do sexo feminino refere que: (EF2 “ faço o que me apetecer (…)”. )  

 

Em termos de “bem estar”, a maioria dos entrevistados refere sentir-se “bem” (EF1 

“Sinto-me muito bem”, EM7 “Sinto-me bem”). No entanto são os indivíduos do sexo 

feminino que responderam, maioritariamente, “sentir-se bem” não podendo deixar de 

referir que 1 indivíduo respondeu (EF3 “Sinto-me frágil”). Os indivíduos do sexo 

masculino também referem “sentir-se bem”, à exceção de 2 indivíduos : (EM9 “Sinto-

me fraco” e EM10 “Sinto-me cansado”). Ao serem questionados quanto ao “ que acha 

que pode fazer para promover a sua saúde mental”, a maioria dos indivíduos julga que 

tal comportamento “não depende de si” (EF2 “Isso não está nas minhas mãos”) e está 

relacionado com possíveis “consultas” (EM10 “(…) ir muitas vezes ao médico”), ou 

com a toma de “medicação” (EM8 “Tomar os remédios”). No entanto a maioria  dos 

indivíduos do sexo feminino considera que a promoção da saúde depende de si mesmo e 

está fortemente relacionada com o fato de “estar com quem se gosta, fazer o que se 

gosta” (EF1 “Estar com quem gosto e fazer o que gosto”).  

No conceito de “envelhecimento bem sucedido”, os indivíduos do sexo feminino dão 

primazia às “relações de afeto”, “autonomia” e “saúde”; seguem-se as “satisfações 

das necessidades básicas”, “satisfação pessoal” e “medicação”. Os indivíduos do sexo 

masculino dão mais importância à “saúde”, “autonomia” “satisfação pessoal”, “relações 

de afeto” e “satisfação das necessidades básicas”. Assim, a maioria dos indivíduos do 



101 

 

sexo feminino considera que um envelhecimento bem sucedido depende do próprio e 

está relacionado com sentimentos de bem estar e felicidade (EF2 “Sentir-me bem e 

feliz”, EF3 “Estar com quem gosto e onde gosto”), “mobilidade” ( EF4 “Não deixar 

de andar”)  e “respeito” (EF6 “(…) ser respeitada). Todos os indivíduos do sexo 

masculino consideram que o envelhecimento bem sucedido é independente dos 

mesmos, relacionando o mesmo à “prestação de cuidados” (EM7 “alguém que cuide de 

mim se precisar”), “afeto” (EM9 “(…)carinho e saúde também é bom), “dinheiro” 

(EM10 “(…) dinheiro para as despesas) e “sorte” ( EM12 “Ter saúde e sorte”).  

A maioria dos indivíduos do sexo feminino, está na condição de “viuvez” há “menos de 

5 anos” (EF1 “Já há 4 anos”, EF2 “Sou viúva há 3 anos”), exceto 2 indivíduos ( EF5 

“37 anos(…), EF6 “52 anos”) viúvas há “mais de 20 anos”, enquanto que a maioria 

dos indivíduos do sexo masculino, está na condição de “ viúvo” há pelo menos “5 

anos” (EM8 e EM11 “Há 5 anos”, EM9 “Foi há 9 anos”), 2 dos indivíduos são viúvos 

há “10 anos” (EM10 e EM12 “10 anos”) e 1 é viúvo há “2 anos” (EM7 “Foi há 2 

anos(…)”). A maior parte dos óbitos deveu-se a “doença prolongada” (EF1 

“Alzheimer(…)”, EF2 “Cancro”, EF4 “Foi tanta coisa…alzheimer, diabetes e 

ultimamente já fazia “diálise”; EM7 “Foi uma coisa nos pulmões”, EF9 “Alzheimer”, 

EF11 “Sempre foi muito doente (…)”), “repentinamente” (EF3 “Foi um AVC”, EF6 

“Disseram que foi Ureia no sangue”), “causas naturais” (EM10 “Morreu porque 

estava acamada há muitos anos”) e “acidente” (EF5 “Teve um acidente e ficou 1 mês 

em coma”).  

Todos os cônjuges dos indivíduos do sexo feminino, assim como 2 esposas de 2 

entrevistados faleceram no “hospital,” já os cônjuges dos indivíduos do sexo masculino 

faleceram maioritariamente, no próprio “lar” (EM7 “Foi na nossa casa”, EM10 “Foi 

lá em casa” e EM12 “Foi em casa”), e numa “Instituição” (EM9 “Foi num Lar”). 

Todos os entrevistados referiram “satisfação face ao matrimónio”, à exceção de 1 

indivíduo do género feminino (EF3 “Bem…não me sentia feliz…mas gostava dele e 

respeitava-o”). Face aos sentimentos relacionados com a perda, a maioria dos 

entrevistados de ambos os sexos referencia o “sofrimento” (EF1 “Sofri muito(…)”, 

EM7 “Foi e é muito difícil”), e a “solidão” (EF2 “(…) sinto-me só” , EM11 “A minha 

vida ficou vazia”), seguem-se os “sentimentos de revolta” partilhados por ambos os 

sexos (EF5 “Foi como um choque”, EM9 “Se ela não tivesse ido para aquele sítio…”), 
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“tristeza” (EF6 “Foi uma grande tristeza”) e “perda do sentido de vida” (EM12 

“Desde esse dia que não sei o que ando cá a fazer”). 

Quando inquiridos acerca de “possíveis alterações decorridas após o falecimento do 

cônjuge”, os indivíduos do sexo masculino registam algumas diferenças face aos 

indivíduos do sexo feminino nomeadamente: um maior número refere sentir “solidão” 

(EM8 “Fiquei sem rumo(…), EM11 “(…) sinto-me mais sozinho”), (EF3 “Deixei de ter 

com quem sair e conversar(…)”). Também são os homens que consideram, 

maioritariamente, que o “quotidiano sofreu alterações significativas” (EM9 “Tudo 

mudou(…), EM10 “Eu acho que tudo mudou(…), EM12 “Isto mudou tudo de repente”), 

e também “consideram uma diminuição dos contatos sociais” ( EM7 “Posso dizer 

que sim”, EM8 “Ah…pois nem se compara”), é de salientar que 1 indivíduo do sexo 

masculino considera um “aumento dos contatos sociais” (EM9 “(…) agora convivo 

com mais pessoas e saio mais(…)”). Outro dos indivíduos do sexo masculino, começou 

a desempenhar novas tarefas, nomeadamente na “prestação de serviços” (EM7 “Faço o 

traNSporte do pão na aldeia e depois à hora do almoço faço o traNSporte das refeições 

do centro. Á tarde sou eu quem os leva para casa”. Os indivíduos do sexo feminino 

também consideram a ocorrência de alterações negativas no seu quotidiano ( EF4 

“Para mim tudo mudou”, EF6 “Tudo se mudou (…)”), sentem “solidão” (EF3 “Deixei 

de ter com quem sair e conversar (…)”), “diminuição das condições económico-

monetárias” (EF6 “Comecei a viver pior…tive que ir servir (…) e tive que deixar a 

minha casa”), “diminuição dos contatos socias” (EF2 “Antigamente andava sempre 

em passeios, saíamos muito. Agora acabou-se”), “insatisfaçãoo perante a vida” (EF5 

“Nunca mais fui a mesma pessoa, fiquei viúva muito cedo…ficou uma casa vazia e fria. 

Cresci sem mãe e isso é logo triste…”), mas também referem a participação em novas 

atividades tais como “ginástica” (EF1 “Vou às aulas de ginástica…não gosto mas 

vou”), participação em “grupos corais” (EF1 “Eu que não sei cantar, agora até ando 

no “cante” “) e adesão a “passeios organizados” (EF1 “Vou a passeios da Escola”). 

Sublinhamos que no grupo dos indivíduos do sexo feminino, só a Entrevistada 1 refere 

que o seu quotidiano sofreu alterações pela positiva, pois iniciou a pratica de novas 

atividades e viu a sua rede de contatos alargada graças às mesmas. Todos os outros 

indivíduos do sexo feminino referem as suas vivências como negativas após o 

falecimento do cônjuge. 
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As entrevistadas consideram que a “religião” foi uma “ajuda na superação da perda” 

(EF1 “Falo com Deus e é Ele que me ajuda encarar a vida(…)”, EF3 “Sim ajudou-me 

a aceitar a minha perda(…)”) ao contrário dos homens (EM7 “Não ajudou, porque não 

acredito nessas coisas”, EM10 “(…) eu respeito mas não acredito”) e de 1 indivíduo 

do sexo feminino (EF5 “Não…deixei de ter fé. Rezei muito e ele não se salvou”), que 

consideram que a mesma não teve qualquer importância no processo. A maioria dos 

entrevistados “não refez” a sua vida sentimental, somente um indivíduo do sexo 

masculino o fez (EM10 “Sim refiz (…)”), quando inquiridos se peNSam refazer a sua 

vida sentimental ou reinvestir numa relação nenhum dos indivíduos do sexo feminino 

demonstra interesse em tal (EF1 “(…) ainda me sinto casada”, EF4“(…), não quero 

que ocupem o lugar do meu marido”), já os indivíduos do sexo masculino peNSam na 

sua maioria, reinvestir numa relação (EM7 “Só ainda não refiz por causa da minha 

filha”, EM8 “Sim até gostava” e EM11 “Não digo que não o faça”). 

 

6.4 - Considerações acerca da análise do Questionário de Saúde Geral (Q.S.G) – 
considerações por gênero 

 

No que diz respeito à saúde geral percecionada em função da variável sexo, e após a 

análise dos resultados obtidos através do QSG verificou-se através da média dos valores 

obtidos, que o grupo do gênero feminino (n=6, média= 37,83) e o grupo do gênero 

masculino (n=6, média= 47,16) se revelaram diferentes, denotando-se que os indivíduos 

do sexo masculino têm uma maior perceção de saúde geral do que os do gênero 

feminino (Quadro 2). 

No grupo do gênero feminino os indivíduos que obtiveram um score mais elevado no 

QSG e que é revelador de uma maior perceção de saúde geral, são os entrevistados 1 e 

6, ambos com o score de 50 pontos. O entrevistado 5 foi quem obteve um score mais 

baixo, 36 pontos o que revela uma fraca perceção de saúde geral (Gráfico 1) 

No grupo de entrevistados do gênero masculino, o entrevistado 11 foi quem obteve um 

score mais elevado, 57 pontos o que revela uma boa perceção da saúde geral. Pelo 

contrário, o entrevistado 12 foi que obteve o score  mais baixo não só do grupo 
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masculino, mas também de todo o grupo de entrevistados (33 pontos), o que revela uma 

fraca perceção de saúde geral (Gráfico 1) 

Em termos de análise global podemos dizer que este grupo de gerontes viúvo(a) s 

(N=12, Média= 42,5) tem uma perceção razoável acerca da sua Saúde Geral (Gráfico1). 

 

Gráfico 1 – Média da Saúde Geral dos Participantes (QSG) 

 

 

 

Quadro 1- Síntese dos valores do Questionário de Saúde Geral 

 
 
 

Entrevistado Auto-conceito Depressão Score Total 

EF1 36 14 50 
EF2 35 11 46 
EF3 35 10 45 
EF4 35 12 47 
EF5 23 11 34 
EF6 38 12 50 
EM7 38 18 56 
EM8 38 18 56 
EM9 24 12 36 

EM10 27 18 45 
EM11 40 17 57 
EM12 23 10 33 
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6.5 - Considerações acerca da análise do 23 QVS – considerações por gênero 

 

No que diz respeito ao stress percecionado em função da variável sexo, e após análise 

dos resultados obtidos através do 23 QVS verificou-se através da média dos valores 

obtidos, que o grupo do gênero feminino (N=6, média=37,83 ) e o grupo do gênero 

masculino (N=6, média= 42,5) se revelaram diferentes, denotando-se  que os indivíduos 

do sexo masculino apresentam vulnerabilidade ao stress.  

No grupo do gênero feminino o indivíduo que apresenta um valor mais elevado (49) na 

nota global, e por isso revelador de vulnerabilidade é o entrevistado 5. Os fatores cujos 

resultados se revelaram mais elevados foram: F5= (3,84) “Dramatização da existência”;  

F1= (3,07) “Perfecionismo e intolerância à frustração” e F3= (2,63) “Carência de apoio 

social”. Já o entrevistado 2, é o indivíduo do sexo feminino a apresentar um valor mais 

baixo (28) na nota global. Sendo que os fatores cujos resultados se revelaram mais 

elevados foram: F1= (3,93) “Perfecionismo e intolerância à frustração”; F4= (0,66) 

“Condições de vida adversas” e F6= (0,93) “Subjugação” (Quadro3). 

No grupo do gênero masculino e, também em todo o grupo de entrevistados, é o 

entrevistado 9 quem apresenta um valor mais elevado (68) na nota global, sendo tal 

valor revelador de vulnerabilidade. Os fatores cujos resultados se revelaram mais 

elevados foram: F3= (3,57) “ Carência de apoio social”; F1= (3,10) “Perfecionismo e 

intolerância à frustração” e F5= (3,04) “Dramatização da existência”. Em contraste é o 

entrevistado 11 quem apresenta, não só do grupo masculino mas também de todos os 

entrevistados, o valor mais baixo (24), sendo os fatores cujos resultados se revelaram 

mais elevados: F1= (3,18) “Perfecionismo e intolerância à frustração”); F4= (2,22) 

“Condições de vida adversas” e F5= (0,74) “Dramatização da existência (Quadro 3). 

Em termos de análise global, podemos dizer que este grupo de gerontes viúvo(a) s 

(N=12, Média = 40,16) não apresenta vulnerabilidade ao stress (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 – Média da Vulnerabilidade oo Stress dos Participantes 

 

. 

Quadro 2:  Valores dos vários fatores e respetiva nota global  - 23 QVS 

 

Sujeito Género F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Nota 
global 

1 Fem 4.133 -0,414 -0,182 1,611 1,145 1,607 0,016 34 

2 Fem 3,928 -0,106 -0,256 0,657 1,101 0,93 -0,203 28 

3 Fem 3,91 0,385 -0,781 -0,068 1,8 2,124 0,404 36 

4 Fem 3,404 0,569 -0,165 2,179 0,096 3,401 -1,061 38 

5 Fem 3,073 0,293 2,626 1,975 3,839 -0,781 1,318 49 

6 Fem 4,142 0,528 -0,304 0,621 3,398 2,076 -1,106 42 

7 Masc 3,503 -0,036 1,05 2,363 1,516 -0,331 -0,166 33 

8 Masc 3,651 0,526 1,427 3,036 2,042 0,679 -0,155 46 

9 Masc 3,102 1,236 3,567 3,037 3,041 1,717 2,007 68 

10 Masc 4,336 -0,232 -0,56 0,742 0,629 0,699 0,784 29 

11 Masc 3,175 -0,335 -0,03 2,221 0,738 0,674 -1,21 24 

 

Leg:(F1): Perfecionismo e intolerância à frustração; (F2): Inibição e dependência funcional; (F3): Carência de apoio social; F(4) 
Condições de vida adversas; (F5) Dramatização da existência; (F6) Subjugação; (F7) Deprivação de afeto e rejeição. 
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6.6 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Muitas pessoas consideram que luto e viuvez são sinónimos. No nosso entender é 

importante fazer uma distinção entre ambos visto que o luto está relacionado com as 

reações físicas e emocionais e comportamentos sociais que surge face a uma perda. A 

viuvez por seu lado refere-se a um estado de continuidade e está relacionado com 

mudanças emocionais, económicas e nas relações  pessoais e estilos de vida (Kaprio, 

Koskenvuo & Rita, 1987 cit. Keong, 2010). A maioria dos entrevistados está na 

condição de viúvo há menos de 5 anos, e não parece evidenciar manifestações de luto 

depressivo ou complicado. 

 Não podemos esquecer que os entrevistados vivem no Alentejo e em contexto rural, a 

igreja e a religião são consideradas “coisas de mulheres”, pelo que poucos homens têm 

por hábito uma prática religiosa. De acordo com Rebelo (2004) o contexto cultural é 

crucial na vivência do luto, pois a religião é um fator que diferencia o modo como 

encaramos a morte e influencia o luto. A componente religiosa, nos indivíduos 

masculinos entrevistados, parece não ter tido um papel significativo no decorrer do 

processo de luto pois não têm hábitos religiosos e não são crentes referem “respeitar” 

mas não acreditar. Por seu lado as mulheres consideram que a religião as ajudou a 

ultrapassar a perda e que lhes “deu forças para continuar” (EF6), mas também 

consideram que a morte dos cônjuges seja um desígnio de Deus “Deus quis assim” 

(EF3), “Se Deus quisesse que eu fosse casada não tinha levado o meu marido tão 

cedo” (EF6).  

Nenhumas das entrevistadas peNSa em reinvestir numa relação pois ainda se 

consideram casadas e não pretendem que alguém ocupe esse lugar, outras referem ainda 

que o período que antecedeu a morte dos esposos foi muito penosa e não pretende voltar 

a passar pela mesma experiência, no entanto a maioria dos entrevistados peNSou ou 

peNSa reinvestir numa relação pois consideram que necessitam de quem desempenhe as 

tarefas domésticas e que simultaneamente  lhes dê suporte afetivo e emocional. As 

entrevistadas parecem estar mais bem adaptadas ao exercício de todas as tarefas 

quotidianas pois em momento algum referiram necessitar de auxilio de elementos 

masculinos. 
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 Os resultados obtidos são fundamentados por Davidson (2002 cit. por Silva e Alves, 

2012)  que concluem que as viúvas preferem colmatar o vazio deixado pela perda, 

estabelecendo contato com amigos, crianças, familiares ou participando em várias 

atividades. Segundo um estudo realizado com idosos viúvos de ambos os géneros, as 

mulheres não pretendem casar porque: não desejam cuidar de outro homem, tiveram um 

casamento feliz e o seu marido não pode ser substituído. Os homens demonstram 

vontade de estabelecer um novo relacionamento de foro romântico e de preferência com 

mulheres mais novas. Contudo esta decisão depende do estado de saúde e da idade, isto 

é, quanto mais frágil e velho o viúvo fosse, menos probabilidade existe de estabelecer 

novas relações 

 

O fato da maioria dos óbitos ter ocorrido após um período prolongado de doença e em 

contexto hospitalar também parece ter funcionado como fator protetor. Os resultados 

obtidos corroboram a literatura consultada pois Schaefer e Moos (2001) referem que a 

ocorrência de uma morte, que já era esperada, pode ser vantajosa para a pessoa enlutada 

pois permite que esta vá conversando com a pessoa que está prestes a falecer e assim, ir 

trabalhando o seu luto.  

Pelo contrário, dois indivíduos referenciam revolta e associam-na ao facto de não terem 

tido a possibilidade de se despedir (Entrevistado 5) pois a causa da morte foi acidental e 

por se encontrarem fisicamente distantes (Entrevistado 9), estas conclusão vão de 

encontro à literatura consultada já que segundo Parkes (1998) a morte repentina, 

prematura e violenta constituem um fator de risco no processo de luto e assim 

contribuem para a elaboração de um processo de luto complicado, também Schaefer e 

Moos (2001) referem que, a circunstância em que a morte ocorreu, ou seja, se ocorreu 

de um modo repentino e súbito ou se já era esperada, tem um impacto stressante no 

comportamento do enlutado. 

Segundo Bennet (1997) após a morte do cônjuge surgem várias alterações no quotidiano 

do viúvo (a), sendo disso exemplo o decréscimo da saúde mental, declínio da saúde 

física, alterações no suporte social e no estatuto financeiro. Embora tendo suporte 

familiar, a maioria destes indivíduos vive só e sente insatisfação perante a sua vida 

familiar, mantêm uma boa relação com a vizinhança mas não referem laços de amizade 
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com esta, só os homens fazem referência a amigos fora do circulo familiar. A família é 

percecionada como sendo o principal suporte social. Alguns indivíduos também 

referiram que após a mortes dos cônjuges estão mais isoladas e não têm com quem 

conversar ou sair. No que diz respeito ao estatuto financeiro, só uma das entrevistadas 

(6) referenciou que após o falecimento do cônjuge  a sua situação declinou, pois teve 

que ir “servir” para uma casa na vila mais próxima e deixar a filha a cargo dos avós. 

Partilhamos da opinião de Paúl (1997) quando refere que a viuvez não provoca ruturas 

nas redes sociais, antes pelo contrário muitas vezes encetam-se novos contatos, 

estabelecem-se amizades ou reatam-se laços pois a maior parte dos amigos também já 

são viúvos. Esta é a situação dos entrevistados (1) e (7) que após o falecimento dos 

cônjuges estabeleceram novas amizades, aderiram a atividades e sentem que a sua vida 

social teve um incremento.  

Perante os resultados obtidos no 23 QVS, podemos constatar que o grupo de 

entrevistados não apresenta vulnerabilidade ao stress (M=40,16). Mas não podemos 

deixar de evidenciar que os entrevistados (5) e (9) são os indivíduos que apresentam 

uma maior vulnerabilidade (49) e (68) respetivamente. A perceção de um fraco suporte 

familiar, pois vivem sós e embora pouco distantes raramente são visitados pelos filhos, 

assim como uma parca rede de amigos e relações de vizinhança parecem contribuir 

fortemente para o seu isolamento. Ambos os entrevistados referem que têm dificuldades 

em adormecer  contudo, não se consideram ansiosos. Salientamos a importância das 

redes sociais formadas por familiares e amigos, tal como Cockerham (1991) referiu 

estas redes têm a capacidade de diminuir o stress pois este suporte proporciona amor, 

carinho e atenção. Importa ainda referir que muitas vezes não ligamos os problemas do 

presente ao passado, e uma infância triste e conturbada terá certamente efeitos ao longo 

de toda uma vida. 

O envelhecimento é um período no qual ainda é possível reafirmar a identidade pessoal 

e social, rever a vida e redefinir projetos, no sentido de alcançar uma vida feliz. O ideal 

seria que, apesar das perdas e mudanças que este estado acarreta, se encare a vida de 

uma perspetiva positiva o que em parte está relacionado com as todas as experiências 

pessoais. A vida vale sempre a pena, mas cabe-nos a nós abraçá-la em toda a sua 

plenitude, tendo em consideração não só os limites mas também as possibilidades pois 

os instantes são fugazes. 
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7 - PROPOSTA DE PROJETO DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA 

Após análise dos dados recolhidos constatamos que a maioria dos entrevistados de 

ambos os gêneros não participa em atividades organizadas, pois não consideram que as 

atividades (ginástica e informática) que lhes são semanalmente proporcionadas tenham 

interesse ou façam parte do seu percurso de vida. O “Partilhar saberes e conviver”  terá 

como finalidade a promoção de contatos intergeracionais através da organização de 

workshops temáticos (costura, doçaria, cultivo de ervas aromáticas, jogos, atividades 

agrícolas, etc) visto que são as áreas que os indivíduos demonstram interesse. O nome 

“Partilhar saberes e conviver” pretende traduzir de antemão que estas atividades se 

destinam não só aos idosos mas também às suas famílias e comunidade envolvente. 

Pretende-se que as mesmas sejam planeadas e desenvolvidas mas sempre centradas no 

indivíduo de modo a aumentar a sua qualidade de vida e a promover a sua participação, 

convivência social e integração intergeracional.  

Estes terão a duração de 90 minutos por sessão e serão dinamizados pelas idosas (1 por 

workshop) que se sintam confortáveis para ensinar e partilhar os seus conhecimentos, e 

terão a supervisão da Técnica Superior de Desenvolvimento Comunitário e/ou de uma 

Animadora Sociocultural. 

Serão aceites até 6 participantes por cada workshop, podendo de acordo com os 

interessados,  serem  criados vários grupos da mesma temática. 

 

7.1 -  Objetivo do projeto 

Em todas as idades, todos temos algo a aprender mas também a ensinar. A 

implementação deste projeto tem como objetivo a promoção da qualidade de vida, 

diminuição do sentimento de solidão, ansiedade e stress dos indivíduos viúvos, através 

da partilha de experiências e saberes adquiridos ao longo do percurso de vida pessoal 

e/ou profissional. 
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7.2 -  Objetivos específicos 

- Promover aptidões e competências que permitam aos gerontes aumentar o seu 

empowerment, autoestima e autoconfiança;   

- Incentivar a descoberta de novos papéis e atividades que promovam a continuidade do 

processo de aprendizagem do geronte; 

- Promover o relacionamento intergeracional dos gerontes com as camadas mais jovens 

da população; 

- Aquisição e partilha de conhecimentos; 

- Relembrar e valorizar tradições; 

- Promover um envelhecimento ativo; 

- Promover a criatividade 

 

7.3 – Profissionais 

Antes de se iniciar um projeto há que auscultar a população e nunca esquecer que o 

projeto não é para os técnicos, é sim para a comunidade. 

A coordenadora do projeto será uma Técnica Superior de Desenvolvimento 

Comunitário e Saúde Mental que terá como função, num primeiro momento fazer o 

levantamento e auscultação das necessidades. Devendo em seguida e em articulação 

com as entidades locais identificar os idosos que estejam em situação de carência social. 

Cabe-lhe promover a inclusão destes indivíduos no projeto, motivando-os a participar e 

partilhar as suas experiências e conhecimentos, assim como promover o seu 

empowerment. Também é sua função promover as atividades junto da comunidade local 

e das demais entidades (Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, Centros 

Comunitários, Serviços de Apoio Domiciliário, etc), organizar e coordenar os grupos de 

trabalho assim como, em conjunto com outros técnicos e com o(s) dinamizador(es) das 

respetivas atividades, proceder à avaliação das sessões e do projeto. 
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Animadora Sociocultural terá um papel de assessoria ao dinamizador do Workshop, que 

neste caso serão os idosos. Terá a função de, em conjunto com o/a dinamizador(a) 

organizar as sessões, adquirir materiais, planear e desenvolver atividades. 

Um/a Engenheiro/a Agrónomo/a, neste caso especifico poderá ser um professor/a da 

Escola Profissional Agrícola e até mesmo os alunos do último ano. Pretende-se a 

partilha de alguns dos seus conhecimentos técnicos e a coordenação das atividades de 

agricultura, nomeadamente no projeto “A Quinta do Avô”. 

 

7.4 – População alvo 

- Idosos, viúvos ou não, em risco de isolamento social, que pretendam partilhar 

experiências, transmitir e adquirir conhecimentos; 

- Comunidade local (aldeias); 

 

7.5 - Desenvolvimento sucinto das atividades a propor  

Para Freire (1979, cit Casara, 2007) o carácter permanente da educação é tido como 

uma ação estritamente humana, pois todos os indivíduos são seres inacabados e 

conscientes disso mesmo. A educação permanente faz parte da vida e deve ser 

entendida como uma condição que permite um desenvolvimento harmonioso. É 

importante que na comunidade existam oportunidades um desenvolvimento harmonioso 

que permitam ao idoso ampliar e melhorar as relações sociais, ao mesmo tempo que 

desenvolve atividades produtivas ou promocionais, assim estará a contribuir para o seu 

envelhecimento ativo. Homens e mulheres são diferentes, os seus percursos de vida 

ditam as suas preferências e aptidões e este grupo não é exceção; As entrevistadas do 

gênero feminino referem que gostam de ocupar os seus tempos livres a fazer renda, 

malhas, ponto cruz, costura e até mesmo cuidar da horta e do jardim. Os homens 

referem que gostam de jogar às cartas e de atividades relacionadas com a agricultura e 

animais. Assim, e de acordo com os interesses e aptidões manifestados, criámos duas 

intervenções distintas – a intervenção A que se destina às mulheres e a intervenção B 

que se destina aos homens .  Pretendemos, pois   que com a organização destes 
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workshops se estabeleça uma relação de partilha entre estes indivíduos e  a comunidade. 

Que estes sejam um móbil que lhes permita não só reinvestir em novas atividades mas 

também colmatar os tempos que passam sozinhos. 

 

7.6 - Intervenção A - Indivíduos do gênero feminino 

Atualmente, muitas jovens mães demonstram interesse em confecionar algumas peças 

de enxoval ou vestuário para o bebé, como tal este Workshop destina-se a essa 

população. 

 

7.6.1 - 1º Workshop – Costura: “Linhas e pontos” 

1ª Sessão:  - Apresentação; 

- Conhecer qual a motivação para a inscrição e quais as expetativas em 

relação ao workshop; 

  - A máquina de costura e sua funcionalidade; 

  - Os vários tipos de tecidos, tesouras, linhas e agulhas; 

2ª Sessão: - Escolha da peça a confecionar; 

  - Elaboração do molde; 

  - Marcação e corte dos tecidos; 

3ª Sessão: - Início da costura da(s) peça(s); 

4ª Sessão: - Costura da(s) peça(s); 

5ª Sessão: - Finalização da(s) peça(s); 

  - Organização do espaço para a exposição; 

6ª Sessão: - Exposição das peças (aberta à comunidade) 

  - Lanche convívio; 
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7.6.2 - 2º Workshop – Rendas “Buracos e tapados” 

1ª Sessão: - Apresentação; 

- Conhecer qual a motivação para a inscrição e quais as expetativas em      

relação ao workshop; 

- Os vários tipos de linhas e agulhas; 

2ªSessão: - Explicação das várias rendas nos vários modelos; 

  - Treino de algumas rendas; 

  - Escolha do modelo; 

3ª Sessão: - Inicio dos trabalhos; 

4ª Sessão: - Continuação da elaboração dos trabalhos; 

5ª Sessão:  - Finalização dos trabalhos; 

- Organização do espaço para a exposição; 

6ª Sessão: - Exposição dos trabalhos; 

  - Lanche / convívio; 

 

7.6.3 -  3º Workshop – “Fios e Linhas” 

1ª Sessão: - Apresentação; 

- Conhecer qual a motivação para a inscrição e quais as expetativas em      

relação ao workshop: 

- Os vários tipos de linhas e agulhas; 

2ªSessão: - Explicação dos diferentes tipos de malhas; 

  - Treino de algumas malhas; 

  - Escolha do modelo a tricotar; 
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3ª Sessão: - Inicio dos trabalhos; 

4ª Sessão: - Continuação da elaboração dos trabalhos;  

5ª Sessão:  - Finalização dos trabalhos; 

- Organização do espaço para a exposição; 

6ª Sessão: - Exposição dos trabalhos; 

  - Lanche / convívio; 

 

7.6.4 -  4º Workshop – “Doces d’ avó” 

1ª Sessão: - Apresentação; 

- Conhecer qual a motivação para a inscrição e quais as expetativas em      

relação ao workshop; 

- Doces tradicionais alentejanos alusivos à época; 

- Escolha do doce a confecionar na sessão seguinte e respetivos 

ingredientes; 

2ª Sessão: - Distribuição de tarefas pelos vários participantes; 

  - Confeção do doce escolhido; 

- Anotação da receita, por um elemento escolhido pelo grupo, de modo a 

elaborar um livro de receitas do workshop; 

- Escolha da receita para a próxima sessão; 

- Lanche; 

 

As Sessões seguintes serão semelhantes à anteriormente descrita. Sendo que na última 

sessão se fará um lanche partilhado com os intervenientes dos workshops anteriores; 
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 7.6.5 - 5º Workshop – “Alecrim aos molhos” 

1ª Sessão: - Apresentação; 

- Conhecer qual a motivação para a inscrição e quais as expetativas em      

relação ao workshop; 

- Visita a uma estufa local; 

- Oferta de uma planta, flor ou arbusto às formandas com o objetivo de 

desenvolverem aptidões que permitam a manutenção da mesma; 

2ª Sessão: - Plantas de interior e de exterior; 

  - Plantas de bolbo ou sementes; 

  - Fertilizantes; 

3ª Sessão: - Plantação de bolbos ou sementes de acordo com a estação; 

  - Identificação dos bolbos ou sementes nos respetivos vasos; 

4ª Sessão: - Continuação da aula anterior; 

5ª Sessão: - Exposição dos cultivos; 

  - Lanche / convívio; 

 

 

7.6.6-  6º Workshop – “Aromas da Terra” 

1ª Sessão: - Apresentação; 

- Conhecer qual a motivação para a inscrição e quais as expetativas em      

relação ao workshop; 

  - As várias ervas aromáticas: utilização e aplicação; 

2ª Sessão: - Semear em vaso algumas ervas aromáticas; 
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  - Identificação das ervas nos respetivos vasos; 

3ª Sessão: - Verificação das culturas (vasos); 

- Recolha de algumas ervas aromáticas; 

  - Identificação das ervas aromáticas recolhidas; 

- Distribuição de uma erva aromática por participante, de modo a que 

este faça uma pequena pesquisa sobre o nome, origem e utilização; 

4ª Sessão: - Verificação das culturas (vasos); 

  - Organização do herbário; 

5ª Sessão: - Verificação das culturas (vasos); 

  - Organização do herbário; 

  - Organização do espaço para a exposição; 

6ª Sessão: - Exposição das várias ervas aromáticas cultivadas; 

  - Exposição do herbário; 

  

 - Lanche / convívio. 

 

 

7.7 - Intervenção B -  Indivíduos do gênero masculino: 

Face à análise dos questionários constatamos que são os jogos e a agricultura que 

despertam um maior interesse por parte dos idosos do sexo masculino. Tendo em conta 

que a população masculina aprecia os jogos tradicionais e as gerações mais jovens se 

interessam pela prática de alguns destes tipos de jogo, parece-nos que será uma mais 

valia para ambas as partes este tipo de atividades. A ideia será, de acordo com os 

conhecimentos, colocar os diferentes indivíduos como dinamizadores dos workshops de 

diferentes jogos (cartas, petanca, chinquilho, malha, etc) 
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7.7.1 -  7º Workshop – “Jogos do meu tempo” 

1ª Sessão: - Apresentação; 

- Conhecer qual a motivação para a inscrição e quais as expetativas em      

relação ao workshop; 

2ªSessão: - Apresentação do jogo (malha, chinquilho, petanca) ; 

  - Explicação das regras; 

- Prática do jogo; 

3ª Sessão: - Prática de jogos; 

  - Constituição de equipas; 

5ª Sessão: - Torneio intergeracional; 

  - Lanche / convívio. 

 

7.7.2 – “A Quinta” – Farmville intergeracional 

Cada vez mais, mesmo em meio rural, as crianças desconhecem a proveniência de 

alguns alimentos e as características de alguns animais. As denominadas “quintas 

pedagógicas” são úteis para proporcionar contato com esta realidade mas também 

podem funcionar como um móbil para o contato intergeracional e na troca de saberes. 

Pretende-se que esta “Quinta”, funcione como a tão em voga “Farmville”, sendo os 

idosos e as crianças os responsáveis das diferentes sementeiras, canteiros e animais. 

Numa primeira parte os grupos organizam, plantam, semeiam, cavam e regam os 

respetivos canteiros pelos quais serão responsáveis. Ao longo das atividades e 

crescimentos das sementeiras cabe ao grupo efetuar a manutenção dos mesmos. A 

produção da “Quinta ” será vendida num pequeno mercado a realizar todos os meses, 

sendo que as verbas obtidas se destinam à aquisição de sementes, fertilizantes e 

utensílios agrícolas. 
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8 - Avaliação do Projeto 

Será feita uma avaliação inicial de todos os participantes através da aplicação dos 

seguintes instrumentos de avaliação: 

 Questionário de Saúde Geral (GOLDBERG,1978) - Versão Portuguesa, 

FARIA, 1999. 

 23 QVS (VAZ SERRA, 2000). 

 

Após 5 meses de intervenção,  será feita nova avaliação com a passagem dos mesmos 

instrumentos de avaliação. 

A última sessão de cada workshop será avaliada pelos frequentadores através de um 

questionário de satisfação e/ ou escala com smiles (população infantil ou adultos iletrados); 

O projeto terá uma duração ilimitada se após a sua implementação os objetivos do 

mesmo corresponderem às necessidades e permitir o atingir a concretização dos 

objetivos definidos aquando da sua implementação 
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9 – Cronograma 

 

  2013        2014   

 SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR 

Levantamento 

de necessidades 
        

Constituição dos 

grupos 
        

Definição dos 

workshop e 

respetivos 

dinamizadores 

        

Realização de 

workshops 
        

Avaliação da 

satisfação  
        

Avaliação de 

viabilidade e 

continuidade 
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CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES NO ESTUDO 

De acordo com os Censos 2011 (INE, 2011), 7% da população portuguesa é viúva, 

sendo a percentagem das mulheres de 11% contra 3% dos homens viúvos. Silva e Alves 

(2012) referem diversos autores que defendem que, para além de ser um acontecimento 

com um elevado grau de probabilidade de acontecer, a viuvez constitui uma ocorrência 

central na idade avançada não só pelas mudanças pessoais, familiares e sociais que 

implica mas também pela sua influência no bem estar físico e psicológico do enlutado.  

 

Squire (2005), refere que cada ser humano envelhece de forma diferente, dando lugar a 

diferentes velhices e consequentes representações pois cada pessoa tem a sua própria 

velhice. Ribeiro (2012) refere que envelhecer enquanto homem ou mulher determina 

diferentes processos de adaptação e desenvolvimento, pelo que compreender como se 

vivem identidades, relações, processos de constituição e adaptação, estados de saúde e 

doença numa perspetiva de género é muito importante. Atualmente fala-se muito de 

envelhecimento ativo e da sua importância na qualidade de vida da pessoa idosa; O 

envelhecimento ativo depende de uma diversidade de fatores (económicos, sociais, 

pessoais e comportamentais, ambiente físico, serviços sociais e saúde) que envolvem 

não só o indivíduo, mas também as suas famílias e comunidade 

 

Ao envelhecermos podemos assumir diferentes atitudes que podem ou não ser 

condicionadas pelo estilo de vida que adotámos ao longo dos anos. A maioria dos 

indivíduos que fizeram parte deste estudo, aceitam a sua condição de viúvo (a)s com 

alguma naturalidade e serenidade, aceitar o envelhecimento com tranquilidade e 

realismo é, no nosso entender a atitude que melhor traduz a qualidade de vida e o 

envelhecimento bem sucedido. Na globalidade têm uma boa perceção da sua Saúde 

Geral e não apresentam vulnerabilidade  ao stress. A família constitui o principal tipo de 

suporte e é referida como sendo “a melhor amiga”.  

 

O grupo não apresenta grande recetividade às atividades desenvolvidas nos centros de 

dia / comunitários pois parece não se identificar com as mesmas e o facto de viverem 

em contexto rural parece não abonar a seu favor, pois a oferta é limitada. Não podemos 

esquecer que estas pessoas não têm hábitos de ginástica e exercício físico regular 
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porque nunca fez parte do seu percurso de vida e acabam por achar desnecessário a 

prática dos mesmos. Quem adere a essas atividades, fá-lo com o propósito de sair de 

casa e de colmatar, por alguns momentos, a solidão. No entanto a prática e 

desenvolvimento de atividades de lazer têm vindo a ganhar importância junto desta 

população, pois o lazer para além de contribuir para um melhor estado de espírito, pode 

diminuir os efeitos do processo de envelhecimento. 

Como tal, consideramos que a promoção da saúde mental destes indivíduos, passa por 

estarem com quem gostam e fazerem o que gostam.  

Tendo em conta os interesses manifestados pelos entrevistados, assim como as suas 

atividades preferidas/prazenteiras, as suas experiências de vida e até profissionais, o 

projeto “Partilhar viveres e conviver” parece-nos uma mais valia que pretende colmatar 

a lacuna que existe para com esta população. Não só numa perspetiva de ocupação, mas 

também de convívio, educação e partilha intergeracional e de restabelecimento de redes 

sociais e de novos contatos que permitam combater a solidão. É muito importante que a 

comunidade propicie aos idosos uma ampliação e melhoramento das relações sociais, 

pois estará não só a desenvolver atividades produtivas e promocionais mas também a 

contribuir para o um envelhecimento ativo. 

 

O presente estudo foi uma mais valia pois permitiu-nos conhecer a saúde geral, a saúde 

mental e a vulnerabilidade ao stress dos indivíduos assim como se adaptaram à 

condição de viúvo (a)s, o seu suporte social e os fatores protetores que facilitaram todo 

o processo de viuvez e luto. Futuros estudos devem ter em conta não só os idosos que 

vivem em contexto rural, mas também os de outros contextos e também considerar um 

maior número de participantes. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 

Consentimento Informado 
 

Queremos solicitar a sua colaboração para uma investigação que tem como 
objetivo estudar a saúde mental e a vulnerabilidade ao stress nos gerontes 
viúvo(a)s. 

Desta forma, pedimos-lhe que leia atentamente todas as questões que lhe 
vão ser colocadas. Não existem respostas certas nem erradas. Responda 
apenas de forma a refletir as suas opiniões pessoais. 

Os dados que nos vai facultar são confidenciais e anónimos, destinando-se 
a tratamento estatístico em grupo pelo que pedimos que não escreva o seu 
nome nos questionários. 

A sua participação nesta investigação é voluntária. Se a qualquer momento 
do preenchimento dos questionários não quiser continuar, sinta-se à 
vontade para se retirar. 

Agradecemos desde já a sua participação. 

 

___Aceito participar 

___Não aceito participar 
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ANEXO 3 

TESTE DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA SOBRE  SAÚDE MENTAL E BEM-ESTAR 

EM GERONTES 

(FARIA, et al, 2012) 

Entrevista Semiestruturada para realização de Anamnese 

 

A presente entrevista tem como principal objetivo recolher informação sobre a saúde 

mental e o bem-estar do(a) geronte. Assim, permite realizar uma anamnese aprofundada 

para obter informação acerca de dados sociodemográficos  e recolher informação sobre 

dados relativos ao historial de saúde e de dificuldades funcionais do sujeito, ao apoio 

social percecionado, à atividade, ao estado de saúde mental e à perceção de 

envelhecimento. 

 

PARTE I - Entrevista prévia 

 

Estado de consciência  

 

 

Orientação 

 

Como se chama?_________________________________________________ 

Idade________________ Data de nascimento_________________ 

Onde nasceu?_______________________________________________ 

Que dia é hoje? _______________Em que mês estamos?__________ Em que 

ano  estamos? ___________________ Que horas são?___________ O que fez 

hoje?__________________ E ontem?___________________________ 
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Tem filhos?_________________  

 

Nível Pré-Mórbido 

 

 

Qual o grau académico alcançado? ___________ 

Qual foi/é a sua profissão?___________________________________ 

Há quando tempo desempenha/desempenhou essa profissão?__________ 

O que faz aos Fins-de-semana?_______________________________ 

O que faz durante a semana? De manha?______________________ De 

tarde?____________________________ E á noite?_______________ 

Que coisas despertam o seu interesse?____________________________ 

 

Atitude face à sua Situação 

 

Como se sente?___________________________ 

Onde está agora?___________________________  

Quem sou eu? ___________________________________ 

Descontrola-se com facilidade?______________________________ 

Pode realizar bem o seu trabalho habitual?_______________________ 

Tem dificuldades específicas nele?_____________________________ 

Como é a sua vida familiar?_____________________________________ 

________________________________________________________________

_________________ 

 

 

Principais queixas  
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Queixas Subjetivas e Espontâneas 

 

Como se sente?____________________ Sente que alguma coisa está mal 

consigo? (tente explicar como se sente)  

________________________________________________________________

_________________Onde se localizam as suas queixas?_______________ 

Por vezes sente ansiedade? __________________________Como é o seu sono 

normal?_____________________ 

Sente demasiada fome? ________________e Sede?________________ 

Cuida da sua imagem pessoal?__________________________________ 

 

Queixas Generalizadas 

 

Tem dores de cabeça? _______Pode descrever como são? ___________ 

Onde se localizam?_________________ Esta é a sua única queixa?_______ 

Tem tido perdas de visão?_____________ Quando deu conta?_________ 

Tem dificuldades de audição? ______________ Quando começaram?____ 

Não tem qualquer outra queixa?_______________________________ 

Acredita ter perdido a sua capacidade de iniciativa?_______________________ 

Sente-se mais cansado do que o habitual?_______________________________ 

Tem dificuldades de memoria?__________________ de que Tipo?____ 

Por exemplo: esquece-se do que lê?_________________________ Esqueceu-se 

do que aconteceu ontem?___________ E do que ocorreu à uma 

hora?________________________ Usualmente custa-lhe a encontrar as 

palavras corretas?_____ Tem dificuldades em escrever?_________________ 

Esquece-se das coisas que se propõe fazer?_______________________ 

 

Queixas sobre os Sintomas Específicos -  Episódicos 
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Tem tido desmaios? ______ Pode descrever as sensações ou experiencias 

relacionados com estes 

acontecimentos?_____________________________________________ 

Alguma vez lhe pareceu estar a ver coisas? _____Pode descreve-las?______ 

Por vezes parece-lhe que os objectos para os quais está a olhar estão a mudar de 

tamanho ou de forma?__________________ 

Alguma vez sentiu estar a ouvir coisas? ______________Pode descreve-las 

Por vezes as musicas que está a ouvir transformam-se em ruídos?____ 

Tem sentido ou percepcionado sabores ou odores especiais?___________ 

Tem sentido, percecionado sensações no seu corpo?___________ Alteração do 

tamanho das mãos e dos braços ou de outras partes do corpo?___________ 

 

Queixas sobre Sintomas Constantes e de Evolução Progressiva 

 

Sente que os seus sintomas (visuais, auditivos, motores) pioraram?_________ 

Observações____________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________ 

 

Queixas sobre Transtornos nas Funções Complexas 

 

Tem dificuldades em orientar-se?___________________________________ 

Tem problemas para vestir-se ou despir-se?______________________ 

Tem problemas para ler ou escrever?__________  

Observou mudanças na compreensão daquilo que as pessoas lhes 

dizem?________________ É com esforço que consegue ouvir o que é dito nas 

conversações______________________________________________________

_________ 

É lhe difícil falar espontaneamente? _______Gagueja para articular as palavras? 

Tem problemas de prenunciação?__________________________ 
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Observações______________________________________________________

_____________________ _________________________________________  

  

 

 

PARTE II - Avaliação psicológica da Saúde e Bem-estar 

 

 

Apoio Social 

 

Redes de Suporte Informal – Vizinhos e Familiares 

 

Sente-se bem no sítio onde vive?__________  

Com quem vive?__________________________________________ 

Que tipo de relação mantem com os 

vizinhos?_____________________________________________________ 

Encontra-se satisfeito com as relações de 

vizinhança?_________________________________________________ 

Observações :

 ____________________________________________________________________ _

______ ______________________________________________________________   

 

Isolamento Social 

 

Quanto tempo passa sozinho por dia?___________________________ 

Tem algum confidente com que sente que pode sempre desabafar/ partilhar os 

seus problemas/ recorrer numa situação de emergência?____________________ 

Costuma receber visitas?____________ Quem o visita?___________ Com que 

frequência?_____________________ 
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Observações :

 ____________________________________________________________________ _

______ ______________________________________________________________   

 

Relação de Amizade 

 

Quem são os seus melhores amigos?_____________________________ 

Com quem gosta de estar?__________________________________ 

 

Observações :

 ____________________________________________________________________ _

______ ______________________________________________________________   

 

Atividade  

Atividades Preferidas/Prazenteiras 

O que gosta de fazer?_________________________________________ 

Como ocupa os seus tempos livres?________________________________ 

O que é que lhe dá mais prazer fazer no seu dia-a-dia? _____ 

 

 

Saúde Mental 

 

Auto-avaliação de Saúde e Bem-estar 
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Em termos de bem-estar como se sente?____________________ 

 

Avaliação do Questionário de Saúde Geral (Goldberg, adaptado por Faria, 1999) 
_______________________________________ 

 

Observções:____________________________________________________________

___________________ 

 

Promoção da Saúde Mental 

 

O que acha que pode fazer para promover a sua saúde mental? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________ 

Observções:____________________________________________________________

___________________ 

 

Envelhecimento 

 

Envelhecimento Bem  Sucedido 

 

O que é um envelhecimento bem sucedido? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________ 
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O que acha que é preciso para se ter um envelhecimento bem sucedido? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 

Como ocupa o seu tempo 

_____________________________________________________________________ 

 

VIUVEZvvv  

 

Luto e Viuvez-vivências de Luto 

 

Há quanto tempo é viúvo(a)? 

_____________________________________________________________________ 

Como ocorreu a morte do seu/sua 

esposo/a?____________________________________________________________ond

e ocorreu?___________________________________________________ 

Como foi para si perder o seu / sua esposo/a ?  

Considera que teve um casamento feliz? 

_____________________________________________________________________ 

Depois da viuvez, que alterações ocorreram na sua 

vida?_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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A religião ajudou-o (a) a ultrapassar a sua 

perda?_______________________________________________________ 

 Refez a sua vida sentimental? 

Pensare fazer?______ 

 

Observações principais: 
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ANEXO 4 

 

Questionário de Saúde Geral 

(Goldberg, 1978) 

Versão Portuguesa, FARIA, 1999 

 

O conjunto de questões que vai responder, pretende saber como as pessoas se têm 
sentido nos últimos tempos, relativamente aos acontecimentos de vida em geral. 

Para cada questão deverá escolher e assinalar com uma cruz (X) uma das seguintes 
respostas: 

1. ABSOLUTAMENTE VERDADEIRO 
2. VERDADEIRO 
3. INDIFERENTE 
4. FALSO 
5. ABSOLUTAMENTE FALSO 

 

1. Ultimamente, tem sido capaz de se concentrar naquilo que faz?    1  2  3  4  5 

 

2. Tem perdido o sono por estar preocupado (a)?               1  2  3  4  5 

 

3. Tem sentido que tem uma participação útil nos acontecimentos?  1  2  3  4  5 

 

4. Tem sido capaz de tomar decisões?      1  2  3  4  5 

 

5. Tem-se sentido constantemente sobre pressão?    1  2  3  4  5 
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6. Tem sentido que não consegue ultrapassar as suas dificuldades?      1  2  3  4  5 

 

7. Tem sentido prazer nas suas actividades diárias?    1  2  3  4  5 

 

8. Tem sido capaz de enfrentar os seus problemas?    1  2  3  4  5 

 

9. Tem-se sentido triste ou deprimido (a)?     1  2  3  4  5 

 

10. Tem perdido confiança em si próprio?      1  2  3  4  5 

 

11. Tem-se considerado uma pessoa sem valor?     1  2  3  4  5 

 

12.  

Apesar de tudo, tem-se sentido razoavelmente feliz?   1  2  3  4  5 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

Teste de avaliação neuropsicológica 

Entrevista semiestruturada sobre  saúde mental e bem-estar em gerontes 

(Faria, et al, 2012) 

Entrevista semiestruturada para realização de anamnese 

 

A presente entrevista tem como principal objetivo recolher informação sobre a saúde 

mental e o bem-estar do(a) geronte. Assim, permite realizar uma anamnese aprofundada 

para obter informação acerca de dados sociodemográficos  e recolher informação sobre 

dados relativos ao historial de saúde e de dificuldades funcionais do sujeito, ao apoio 

social percecionado, à atividade, ao estado de saúde mental e à perceção de 

envelhecimento. 

 

Parte i - entrevista prévia 

 

Estado de consciência  

 

 

Orientação 

 

Como se chama? Entrevistado 1 

 Idade 77   

Onde nasceu? Ferreira do Alentejo 

Que dia é hoje? Referiu corretamente (RC) 
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Em que mês estamos? RC em que ano  estamos? RC que horas são?RC 

 O que fez hoje?  Fiz a lida da casa, tratei dos animais   e 

ontem? Foi a mesma coisa 

Tem filhos? Sim, 2 

 

Nível pré-mórbido 

 

Qual o grau académico alcançado? Não frequentou quando? 

Qual foi/é a sua profissão? trabalhadora rural 

Há quando tempo desempenha/desempenhou essa profissão? olhe foi até o 

patrão Miguel deixar de ter as vacas, talvez há 12 anos 

 o que faz aos fins-de-semana? Visito os meus irmãos ou vou aos passeios 

O que faz durante a semana? Faço a lida da casa vou à ginastica, tomo conta do 

meu bisneto, trato da horta e dos animais….e mais coisas 

Que coisas despertam o seu interesse? Gosto de fazer tudo, agora ando na 

ginástica…não é que goste muito, mas as outras vão e eu vou também. 

 

Atitude face à sua situação 

 

Como se sente? Sinto-me muito bem 

Onde está agora? RC 

Descontrola-se com facilidade? Sim, ás vezes dá-me para chorar e para me 

acalmar tenho que sair de casa e ir tomar um café 

Pode realizar bem o seu trabalho habitual? Sim 
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Tem dificuldades específicas nele? Até não…só se tiver que subir um escadote, 

ando mal de um joelho 

Como é a sua vida familiar? É boa 

  

Principais queixas  

 

 

Queixas subjetivas e espontâneas 

 

Como se sente? Muito bem Sente que alguma coisa está mal consigo? (tente 

explicar como se sente)  

Onde se localizam as suas queixas? Agora é num joelho e tenho bronquite, essa 

é que me deita abaixo 

Por vezes sente ansiedade?  Sim como é o seu sono normal? Durmo a noite 

toda 

Sente demasiada fome? Não  e sede? Não 

Cuida da sua imagem pessoal? Sim, antigamente comprava cremes paras as 

rugas mas depois vi que não me tiravam rugas nenhumas e deixei-me disso 

(risos) 

Queixas generalizadas 

 

Tem dores de cabeça? Ás vezes  

Pode descrever como são? É aqui na testa, umas picadas ou outras mas isto é da 

teNSão que anda sempre baixíssima 

Onde se localizam? Referiu anteriormente (RA)  esta é a sua única queixa? 

Sim 
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Tem tido perdas de visão? NR  quando deu conta? 

Tem dificuldades de audição? NR quando começaram? NR 

Não tem qualquer outra queixa? NR 

Acredita ter perdido a sua capacidade de iniciativa? Não 

Sente-se mais cansado do que o habitual? Ultimamente sim 

Tem dificuldades de memoria? Vou tendo, quando estou mais cansada de que 

tipo? Ás vezes tenho que voltar para trás para saber o que ia fazer 

Por exemplo: esquece-se do que lê? Não sabe (NS) 

 esqueceu-se do que aconteceu ontem?      NR                                e do que 

ocorreu à uma hora? NR  

Usualmente custa-lhe a encontrar as palavras corretas? NR tem 

dificuldades em escrever? NS 

Esquece-se das coisas que se propõe fazer? NR 

 

Queixas sobre os sintomas específicos -  episódicos 

 

Tem tido desmaios?  NR    pode descrever as sensações ou experiencias 

relacionados com estes acontecimentos? 

Alguma vez lhe pareceu estar a ver coisas?   Sim                    pode descreve-las? 

Uma vez estava na cozinha , e vi uma bola branca que brilhava, depois subiu 

pela chaminé (choro), mandei logo rezar uma missa 

Por vezes parece-lhe que os objectos para os quais está a olhar estão a mudar de 

tamanho ou de forma? NR 

Alguma vez sentiu estar a ouvir coisas?   NR                    pode descreve-las? 

Por vezes as musicas que está a ouvir transformam-se em ruídos? NR 
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Tem sentido ou percepcionado sabores ou odores especiais? NR 

Tem sentido, percecionado sensações no seu corpo?   NR          alteração do 

tamanho das mãos e dos braços ou de outras partes do corpo? 

 

Queixas sobre sintomas constantes e de evolução progressiva 

 

Sente que os seus sintomas (visuais, auditivos, motores) pioraram? NR 

 

Queixas sobre transtornos nas funções complexas 

 

Tem dificuldades em orientar-se? Não, mas uma vez aconteceu uma coisa: 

chegava á porta do hospital e parecia-me que não era ali! Voltava para trás e ia 

novamente, quando chegava não era ali. Tive que pedir ajuda. 

Tem problemas para vestir-se ou despir-se? NR 

Tem problemas para ler ou escrever?  NS 

Observou mudanças na compreensão daquilo que as pessoas lhes dizem?   NR              

é com esforço que consegue ouvir o que é dito nas conversações NR 

É lhe difícil falar espontaneamente?  NR     gagueja para articular as palavras?  

NR  tem problemas de prenunciação? NR 

Tem problemas de calculo?          NR                                             de que tipo? 

 

Parte ii - avaliação psicológica da saúde e bem-estar 

 

 

Apoio social 
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Redes de suporte informal – vizinhos e familiares 

 

Sente-se bem no sítio onde vive? Sim   sozinha 

Com quem vive? 

Que tipo de relação mantem com os vizinhos? É boa, não ando metida na casa 

deles…mas dou-me bem com todos 

Encontra-se satisfeito com as relações de vizinhança? Sim 

 

Isolamento social 

 

Quanto tempo passa sozinho por dia? Isso depende dos dias. Tenho dias que é o 

dia inteiro…mas ás vezes tenho cá o meu bisneto, outros tenho as atividades, 

outros tenho que ir ás compras… 

Tem algum confidente com que sente que pode sempre desabafar/ partilhar os 

seus problemas/ recorrer numa situação de emergência? Sim, a minha filha e a 

minha nora. 

Costuma receber visitas? Sim  quem o visita? Os meus irmãos  com que 

frequência? Mais ou menos todas as semanas 

 

Relação de amizade 

 

Quem são os seus melhores amigos? A minha familia 

Com quem gosta de estar? Gosto d eestar com todos, mas mais com os meus 

irmão divito-me sempre tanto… 
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Atividade  

Atividades preferidas/prazenteiras 

 

O que gosta de fazer? Fazer renda, costurar, ver televisão, ir ao café, tratar dos 

animais  e das flores 

Como ocupa os seus tempos livres? Tenho ginástica 2 vezes na semana, mas até 

tenho vergonha…vou porque as outras vão 

O que é que lhe dá mais prazer fazer no seu dia-a-dia?  Tratar das flores e dos 

meus animais 

 

Saúde mental 

 

Auto-avaliação de saúde e bem-estar 

 

Em termos de bem-estar como se sente? Sinto-me muito bem 

 

Avaliação do questionário de saúde geral (goldberg, adaptado por Faria, 1999)  obteve o 
score de 50 

 

Promoção da saúde mental 

 

O que acha que pode fazer para promover a sua saúde mental?  Estar com quem gosto, 

fazer o que gosto 
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Envelhecimento 

 

Envelhecimento bem  sucedido 

 

O que é um envelhecimento bem sucedido? É ter alegria, saude, conversar com os 
amigos, ir aqui e ali…poder sair de casa. 

 

O que acha que é preciso para se ter um envelhecimento bem sucedido? Acho que é 
muito importante ter carinho, atenção e sobretudo que nos tratem bem. Só assim se pode 
ser um velho feliz. 

 

Como ocupa o seu tempo ? Lida da casa, tratar das flores e dos animais, ginástica. 

 

Viuvezvvv  

 

Luto e viuvez-vivências de luto 

 

Há quanto tempo é viúvo(a)? 4 anos 

Como ocorreu a morte do seu/sua esposo/a? Morreu ao fim de 5 anos de ter alzheimer

 onde ocorreu o óbito? No hospital 

Como foi para si perder o seu / sua esposo/a ? Foi muito difícil, sofri muito. foram 5 

anos, não foram 5 dias, tive que esconder facas, a espingarda e a chave da motorizada. 

Fomos companheiros toda a vida, esta doença é muito triste, uma pessoa perder o 

juízo…ao principio tive uma grande tristeza, sentia muito a falta dele. Agora já estou 

mais aliviada. 
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Depois da viuvez, que alterações ocorreram na sua vida? Antigamente só saia de casa 

para beber a bica e ir á horta. Agora também vou a passeios, á ginástica, não gosto 

muito mas sempre sio de casa (risos) e agora até vou ao “cante”, sim…eu que não sei 

cantar  (risos). 

A religião ajudou-o (a) a ultrapassar a sua perda? Eu não sei rezar, mas tenho muita fé e 

deus ajudou-me a ultrapassar aqueles primeiros dias e a encarar a vida. Falo muito com 

deus. Ele é que me ajuda a encarra a vida e a ter vontade para sair de casa e fazer coisas 

novas. 

Conseguiu refazer a sua vida sentimental? Não  PeNSa refazer? Nem pensar, sofri 

muito com a doença dele. Ainda me sinto casada. 
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Teste de avaliação neuropsicológica 

Entrevista semiestruturada sobre  saúde mental e bem-estar em gerontes 

(Faria, et al, 2012) 

Entrevista semiestruturada para realização de anamnese 

 

A presente entrevista tem como principal objetivo recolher informação sobre a saúde 

mental e o bem-estar do(a) geronte. Assim, permite realizar uma anamnese aprofundada 

para obter informação acerca de dados sociodemográficos  e recolher informação sobre 

dados relativos ao historial de saúde e de dificuldades funcionais do sujeito, ao apoio 

social percecionado, à atividade, ao estado de saúde mental e à perceção de 

envelhecimento. 

 

Parte i - entrevista prévia 

 

Estado de consciência  

 

Orientação 

 

Como se chama? Entrevistado 2 

 idade 74  data de nascimento 

Onde nasceu? Mascarenhas  

Que dia é hoje? RC 

Em que mês estamos? RC   em que ano  estamos? RC que horas são? RC  
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 o que fez hoje?  Hoje fui á vila á fisioterapia   e ontem? 

Estive o dia todo em casa 

Tem filhos? Sim, 2 

 

 

Nível pré-mórbido 

 

Qual o grau académico alcançado? 4ª classe   

Qual foi/é a sua profissão? Era responsável de linha numa fábrica de embalagens 

para medicamentos 

Há quando tempo desempenha/desempenhou essa profissão? Há 9 anos 

 o que faz aos fins-de-semana? É igual á semana, estou em casa e vou até á da 

minha sobrinha 

O que faz durante a semana? O mesmo que durante a semana. De manhã trato a 

casa e do almoço e á tarde vou até casa da minha sobrinha 

Que coisas despertam o seu interesse? Olhe agora nada. 

 

Atitude face à sua situação 

 

Como se sente? Triste, cansada  e sozinha (sorriso) 

Onde está agora? RC 

Descontrola-se com facilidade? Até não 

Pode realizar bem o seu trabalho habitual? Agora até não, mas ralho comigo e 

faço…tenho que fazer 
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Tem dificuldades específicas nele? Sim, porque tenho uma dor no braço que me 

apanha as costas 

Como é a sua vida familiar? É boa 

 

  

Principais queixas  

 

 

Queixas subjetivas e espontâneas 

 

Como se sente?  Até me sinto bem  sente que alguma coisa está mal 

consigo? (tente explicar como se sente)  

Onde se localizam as suas queixas? No braço direito 

Por vezes sente ansiedade?  Sim e muito como é o seu sono normal? Tenho 

dificuldade em adormecer 

Sente demasiada fome?  NR e sede? NR 

Cuida da sua imagem pessoal? Sim, gosto muito d eme arranjar. O que não me 

falta é roupa e sapatos. 

 

Queixas generalizadas 

 

Tem dores de cabeça?  NR pode descrever como são?  

Onde se localizam?   Esta é a sua única queixa? 

Tem tido perdas de visão? NR   quando deu conta? 
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Tem dificuldades de audição? NR quando começaram? 

Não tem qualquer outra queixa?  

Acredita ter perdido a sua capacidade de iniciativa? Acho que não 

Sente-se mais cansado do que o habitual? NR 

Tem dificuldades de memoria? Sim de que tipo? Ás vezes a memória falha-me 

mas isso é se dormir mal. Até os mais novos se queixam. 

Por exemplo: esquece-se do que lê? NR 

 esqueceu-se do que aconteceu ontem?      NR   e do que ocorreu à uma hora? 

NR 

Usualmente custa-lhe a encontrar as palavras corretas? NR tem 

dificuldades em escrever? NR 

Esquece-se das coisas que se propõe fazer? NR 

 

Queixas sobre os sintomas específicos -  episódicos 

 

Tem tido desmaios?   NR   pode descrever as sensações ou experiencias 

relacionados com estes acontecimentos? 

Alguma vez lhe pareceu estar a ver coisas?           Mais ou menos…            pode 

descreve-las? Ás vezes parece –me mesmo que ele está deitado a meu lado. 

Por vezes parece-lhe que os objectos para os quais está a olhar estão a mudar de 

tamanho ou de forma? NR 

Alguma vez sentiu estar a ouvir coisas?      NR              pode descreve-las? 

Por vezes as musicas que está a ouvir transformam-se em ruídos? NR 

Tem sentido ou percepcionado sabores ou odores especiais? NR 
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Tem sentido, percecionado sensações no seu corpo?   NR          alteração do 

tamanho das mãos e dos braços ou de outras partes do corpo? 

 

Queixas sobre sintomas constantes e de evolução progressiva 

 

Sente que os seus sintomas (visuais, auditivos, motores) pioraram? Não refere 

quaisquer queixas 

  

Queixas sobre transtornos nas funções complexas 

 

Tem dificuldades em orientar-se? NR 

Tem problemas para vestir-se ou despir-se? Ás vezes tenho, mas isso depende da 

sroupas. Mas zango-me comigo e visto-me. (risos) 

Tem problemas para ler ou escrever? NR 

Observou mudanças na compreensão daquilo que as pessoas lhes dizem?     NR            

é com esforço que consegue ouvir o que é dito nas conversações? Rn 

É lhe difícil falar espontaneamente?  NR     gagueja para articular as palavras?   

NR tem problemas de prenunciação? NR 

Tem problemas de calculo?         NR                                              de que tipo? 

 

 

Parte ii - avaliação psicológica da saúde e bem-estar 

 

 

Apoio social 
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Redes de suporte informal – vizinhos e familiares 

 

Sente-se bem no sítio onde vive? Sim 

Com quem vive? Sozinha 

Que tipo de relação mantem com os vizinhos? Lido bem com todaa gente menos 

qui com a do lado, invandiu-me o telhado com coisas e depois ainda me 

ofendeu. 

Encontra-se satisfeito com as relações de vizinhança? Sim, cumprimento todos e 

falo ocasionalmente, ma snaõ tenho por hábito andar de casa em casa. 

 

 

Isolamento social 

 

Quanto tempo passa sozinho por dia? Passo quase o dia todo. Raramente me 

aparece cá alguém, as minhas filhas moram longe. 

Tem algum confidente com que sente que pode sempre desabafar/ partilhar os 

seus problemas/ recorrer numa situação de emergência? Sim, a minha sobrinha 

Costuma receber visitas? Ra  quem o visita? Ra    com que frequência? Ra 

Relação de amizade 

 

Quem são os seus melhores amigos? Os meus familiares 

Com quem gosta de estar? Gosto de estar com todos, desdequ me tratem bem. 

Mas gosto muito de estar com a minha sobrinha. 

 

Atividade  

Atividades preferidas/prazenteiras 
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O que gosta de fazer? Tudo 

Como ocupa os seus tempos livres? Faço qualquer coisa que me aprteça e que 

gosto. Não vou para essa aulas porque não gosto de obrigações. 

O que é que lhe dá mais prazer fazer no seu dia-a-dia? Gosto de cozinhar e tratar 

do jardim 

 

 

Saúde mental 

 

Auto-avaliação de saúde e bem-estar 

 

Em termos de bem-estar como se sente? Razoavel 

 

Avaliação do questionário de saúde geral (goldberg, adaptado por Faria, 1999)  obeteve 
o score de 46 

 

 

 

Promoção da saúde mental 

 

O que acha que pode fazer para promover a sua saúde mental?  Acho que isso não está 

nas minhas mãos, talvez nas do médico.  
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Envelhecimento 

 

Envelhecimento bem  sucedido 

 

O que é um envelhecimento bem sucedido? Ser bem tratada e ter a medicação adequada 

 

O que acha que é preciso para se ter um envelhecimento bem sucedido? Ser bem tratada 
e ser feliz, ma sprincipalmente sentir-me bem 

 

Como ocupa o seu tempo? ( ra) na categoria atividades preferidas / prazenteira 

 

 

Viuvezvvv  

 

Luto e viuvez-vivências de luto 

 

Há quanto tempo é viúvo(a)? 3 anos 

Como ocorreu a morte do seu/sua esposo/a? Era doente oncológico, viveu 2 anos depois 

de se ter descoberto onde ocorreu o óbito? No hospital 

Como foi para si perder o seu / sua esposo/a ? Foi horrivel, os dias são todos iguais a 

casa ficou vazia e fria 

Considera que teve um casamento feliz? Sim, casámos com 17 anos e vivemos sempre 

juntos, mesmo doente estive sempre com ele, dormi sempre a seu lado 

Depois da viuvez, que alterações ocorreram na sua vida? Antigamente andava sempre 

em passeios agora acabou-se 

A religião ajudou-o (a) a ultrapassar a sua perda? Sim ajudou-me, sou uma pessoa de fé. 
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Conseguiu refazer a sua vida sentimental? Não 

Pensa refazer? De maneira nenhuma 

Teste de avaliação neuropsicológica 

Entrevista semiestruturada sobre  saúde mental e bem-estar em gerontes 

(Faria, et al, 2012) 

Entrevista semiestruturada para realização de anamnese 

 

A presente entrevista tem como principal objetivo recolher informação sobre a saúde 

mental e o bem-estar do(a) geronte. Assim, permite realizar uma anamnese aprofundada 

para obter informação acerca de dados sociodemográficos  e recolher informação sobre 

dados relativos ao historial de saúde e de dificuldades funcionais do sujeito, ao apoio 

social percecionado, à atividade, ao estado de saúde mental e à perceção de 

envelhecimento. 

 

Parte i - entrevista prévia 

 

Estado de consciência  

 

 

Orientação 

 

Como se chama? Entrevistado 3 

 idade 77  data de nascimento rc 

Onde nasceu? Monte de padrões 

Que dia é hoje? Rc 
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Em que mês estamos? Rc em que ano estamos? Rc que horas são? Rc 

  

 o que fez hoje? Fui às compras e fiz o almoço  e ontem? Fui ao 

médico a setubal 

Tem filhos? Sim, 1 

 

Nível pré-mórbido 

 

Qual o grau académico alcançado? 4ª classe  

Qual foi/é a sua profissão? Bem, o meu marido tinha propriedades  e fazia 

culturas de muita coisa e tinha muita gente a trabalhar para ele. Eu ajudava-o e 

também tratava da papelada 

Há quando tempo desempenha/desempenhou essa profissão? Há mais ou menos 

12 anos 

 o que faz aos fins-de-semana? Vou à cabeleireira, faço as compras da semana e 

vou ao cemitério. No domingo vou à missa e passeio com uma amiga. 

O que faz durante a semana? Faço tanta coisa…trato da casa, das roupas, faço 

compras, vou à missa, trato do jardim, farto-me de patear (risos) 

Que coisas despertam o seu interesse? Gosto de tratar do meu jardim, nunca me 

caNSo de tratar das flores e de plantar coisas novas. 

 

Atitude face à sua situação 

 

Como se sente? Sinto-me triste, cansada e doente. 

Onde está agora? Rc 
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Descontrola-se com facilidade? Até sim, tenho que mexer na terra para me 

acalmar…vou logo para o meu jardim. 

Pode realizar bem o seu trabalho habitual? Faço a lida da casa a muito custo 

porque caNSo-me facilmente e tenho muitas dores na anca. 

Tem dificuldades específicas nele? Sim como me dói muito a anca 

Como é a sua vida familiar? É triste porque o meu neto tem uma doença 

psiquiátrica…mas há pessoas mais infelizes. 

 

 

  

Principais queixas  

 

 

Queixas subjetivas e espontâneas 

 

Como se sente? Sinto-me cansada e com muitas dores  sente 

que alguma coisa está mal consigo? (tente explicar como se sente)  sim, tenho 

uma artrose na anca, vou ser operada em breve. 

Onde se localizam as suas queixas? Ra 

Por vezes sente ansiedade?  Não como é o seu sono normal? É bom, 

adormeço facilmente 

Sente demasiada fome? Sim, tenho dias que comia este mundo e o outro, isto 

para não falar da sede, bebo tanto, mas bebo e bebo e estou sempre seca e sede? 

Cuida da sua imagem pessoal? Sim, posso estar para morrer mas pode ter a 

certeza que não deixo de me arranjar. Já dizia a minha avó “sempre limpa e 

arranjadinha”. 



171 

 

 

Queixas generalizadas 

 

Tem dores de cabeça? NR pode descrever como são?  

Onde se localizam?  NR esta é a sua única queixa? 

Tem tido perdas de visão? NR  quando deu conta? 

Tem dificuldades de audição? Sim quando começaram? No último ano 

Não tem qualquer outra queixa? NR 

Acredita ter perdido a sua capacidade de iniciativa? Não, sou uma pessoa doente 

mas estou sempre pronta, 

Sente-se mais cansado do que o habitual? Sim, tenho dias que sim 

Tem dificuldades de memoria? Sim de que tipo? Esqueço-me do que ia buscar 

Por exemplo: esquece-se do que lê? NR 

 esqueceu-se do que aconteceu ontem?     NR                               e do que 

ocorreu à uma hora?  NR 

Usualmente custa-lhe  encontrar as palavras corretas? NR tem 

dificuldades em escrever? Ás vezes sim 

Esquece-se das coisas que se propõe fazer? Não, só das que vou buscar  (risos) 

 

Queixas sobre os sintomas específicos -  episódicos 

 

Tem tido desmaios?    Sim  pode descrever as sensações ou experiencias 

relacionados com estes acontecimentos? Olhe rebentou-me uma veia e quando ei 

por mim já estava no hospital. 
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Alguma vez lhe pareceu estar a ver coisas?     NR                  pode descreve-las? 

Por vezes parece-lhe que os objectos para os quais está a olhar estão a mudar de 

tamanho ou de forma? NR 

Alguma vez sentiu estar a ouvir coisas?   NR                    pode descreve-las? 

Por vezes as musicas que está a ouvir transformam-se em ruídos?NR 

Tem sentido ou percepcionado sabores ou odores especiais? Seca-me a boca mas 

é da quimioterapia e é claro que sinto um sabor desagradável 

Tem sentido, percecionado sensações no seu corpo?    Não        alteração do 

tamanho das mãos e dos braços ou de outras partes do corpo? Tem dias que 

parece que tenho as mãos e os pés muito pesados até parece que estão maiores 

 

Queixas sobre sintomas constantes e de evolução progressiva 

 

Sente que os seus sintomas (visuais, auditivos, motores) pioraram? Os motores e os 

auditivos, 

 

  

Queixas sobre transtornos nas funções complexas 

 

Tem dificuldades em orientar-se? NR 

Tem problemas para vestir-se ou despir-se? Não 

Tem problemas para ler ou escrever? Ra 

Observou mudanças na compreensão daquilo que as pessoas lhes dizem?     Não            

é com esforço que consegue ouvir o que é dito nas conversações? Ás vezes sim 
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É lhe difícil falar espontaneamente?  NR     gagueja para articular as palavras?  

NR   tem problemas de prenunciação? NR 

Tem problemas de calculo?          NR                                             de que tipo? 

 

 

Parte ii - avaliação psicológica da saúde e bem-estar 

 

 

Apoio social 

 

Redes de suporte informal – vizinhos e familiares 

 

Sente-se bem no sítio onde vive? Sim   sempre viveu aqui, ou onde 

vivia antes? 

Com quem vive? Com o meu neto 

Que tipo de relação mantem com os vizinhos? Dou-me bem com todos 

Encontra-se satisfeito com as relações de vizinhança? Sim, gosto muito dos 

meus vizinhos 

 

 

Isolamento social 

 

Quanto tempo passa sozinho por dia? Depende dos dias, mas até é pouco 

Tem algum confidente com que sente que pode sempre desabafar/ partilhar os 

seus problemas/ recorrer numa situação de emergência? Sim o meu irmão 
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Costuma receber visitas? Sim quem o visita? A família, os amigos e os vizinhos  

com que frequência? A todo o instante 

Relação de amizade 

 

Quem são os seus melhores amigos? A minha família 

Com quem gosta de estar? Com a minha família 

 

Atividade  

Atividades preferidas/prazenteiras 

 

O que gosta de fazer? Tratar do jardim e costurar 

Como ocupa os seus tempos livres? Visito as minhas vizinhas, vejo televisão 

leio uma revista e vou ao grupo de oração 

O que é que lhe dá mais prazer fazer no seu dia-a-dia? Tratar do jardim e da cas 

 

 

 

Saúde mental 

 

Auto-avaliação de saúde e bem-estar 

 

Em termos de bem-estar como se sente? Sinto-me frágil 

 

Avaliação do questionário de saúde geral (goldberg, adaptado por Faria, 1999)  obteve o 
valor total de 45  
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Promoção da saúde mental 

 

O que acha que pode fazer para promover a sua saúde mental? Fazer o que gosto, estar 

com quem gosto e onde gosto. 

 

Envelhecimento 

 

Envelhecimento bem  sucedido 

 

O que é um envelhecimento bem sucedido? Sentir-me bem comigo mesma, com as 

minhas necessidades satisfeitas. Ter quem me apoie e dê carinho 

 

O que acha que é preciso para se ter um envelhecimento bem sucedido? Estar com 

quem gosto e onde gosto, ser bem tratada e respeitada pela sociedade. Não me 

obrigarem a ir a um lugar que não gosto ou não quero, ou a fazer alguma coisa só 

porque os outros fazem. Continuar a ser respeitada pelos mais jovens. 

 

Como ocupa o seu tempo? RA 

 

 

 

Viuvezvvv  

 

Luto e viuvez-vivências de luto 
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Há quanto tempo é viúvo(a) ? 4 anos 

Como ocorreu a morte do seu/sua esposo/a? Foi um avc  onde ocorreu 

o óbito?  No hospital 

Como foi para si perder o seu / sua esposo/a ? Foi um choque ver-me sozinha 

num a casa. Numa semana tudo se mudou, nos primeiros dias até punha o prato 

dele na mesa ou ficava à espera para começar a refeição. 

Considera que teve um casamento feliz? Bem…não me sentia feliz..mas gostava 

dele e respeitava-o…olha uma coisa que ele nunca me soube mostrar. 

Depois da viuvez, que alterações ocorreram na sua vida? Deixei de e com quem 

sair e falar ao serão. Até a casa ficou maior e mais vazia. 

A religião ajudou-o (a) a ultrapassar a sua perda? Sim ajudou-me a aceitar a 

minha perda e ater força para para continuar a aceitar o que deus me tem reservado” 

Refez  sua vida sentimental? Não  considera refazer? Nem pensar. Deus quis 

assim. 

 

Teste de avaliação neuropsicológica 

Entrevista semiestruturada sobre  saúde mental e bem-estar em gerontes 

(Faria, et al, 2012) 

Entrevista semiestruturada para realização de anamnese 

 

A presente entrevista tem como principal objetivo recolher informação sobre a saúde 

mental e o bem-estar do(a) geronte. Assim, permite realizar uma anamnese aprofundada 

para obter informação acerca de dados sociodemográficos  e recolher informação sobre 

dados relativos ao historial de saúde e de dificuldades funcionais do sujeito, ao apoio 

social percecionado, à atividade, ao estado de saúde mental e à perceção de 

envelhecimento. 
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Parte i - entrevista prévia 

 

Estado de consciência  

 

 

Orientação 

 

Como se chama? Entrevistado 4 

 idade 86  data de nascimento  Rc 

Onde nasceu? Em silves 

Que dia é hoje? Rc 

Em que mês estamos? Rc em que ano  estamos? Rc  que horas são? Rc 

  

 o que fez hoje? Fiz a lida da casa, tratei dos animais, fiz o pequeno almoço, 

estendi roupa e cuidei do meu bisneto, à tarde descanso e vou passear com duas 

amigas e ajudo a minha filha  alimpar a escola e ontem? A mesma coisa 

Tem filhos? sim. 1 

 

Nível pré-mórbido 

 

Qual o grau académico alcançado? Nf quando? 

Qual foi/é a sua profissão? Trabalhei no campo 

Há quando tempo desempenha/desempenhou essa profissão? Há 30 e muitos 

anos… 
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 o que faz aos fins-de-semana? O mesmo que faço durante a semana. 

O que faz durante a semana? Faço a lida da casa, trato dos animais, ajudo 

aminha filha, cuido do bisneto e à tarde faço uma caminhada. 

Que coisas despertam o seu interesse? Gosto de tratar da minha horta e das 

minhas flores. Também gosto de fazer malha 

 

Atitude face à sua situação 

 

Como se sente? Olhe sou como as outras pessoas, uns dias estou bem, noutros 

estou mal. 

Onde está agora? Rc 

Descontrola-se com facilidade? Não 

Pode realizar bem o seu trabalho habitual? Sim, mas quando estou cansada 

sento-me. 

Tem dificuldades específicas nele? NR 

Como é a sua vida familiar? Não tem sido fácil, tenho tido problemas toda a 

vida os meus netos são pessoa complicadas 

 

  

Principais queixas  

 

 

Queixas subjetivas e espontâneas 
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Como se sente? sinto-me mal, quando vejo a minha filha triste…nem é o problema do 

peito   sente que alguma coisa está mal consigo? (tente explicar como 

se sente)  

Onde se localizam as suas queixas? NR 

Por vezes sente ansiedade?  NR como é o seu sono normal? Adormeço 

facilmente, mas às vezes acordo 1 ou 2 vezes mas depois volto a adormecer não 

demorando muito tempo. 

Sente demasiada fome? NR e sede?NR 

Cuida da sua imagem pessoal?  Sim, sou uma pessoa muito simples mas gosto de andar 

sempre limpa e aranjada 

 

Queixas generalizadas 

 

Tem dores de cabeça? Sim pode descrever como são?  Tenho tonturas 

Onde se localizam?  NR  esta é a sua única queixa? Não 

Tem tido perdas de visão? NR  quando deu conta? 

Tem dificuldades de audição? Sim quando começaram? Já há alguns anos 

Não tem qualquer outra queixa? NR 

Acredita ter perdido a sua capacidade de iniciativa? Não 

Sente-se mais cansado do que o habitual? Não 

Tem dificuldades de memoria? Sim de que tipo? Por vezes esqueço-me de onde 

arrumo as coisas 

Por exemplo: esquece-se do que lê? NS 

 esqueceu-se do que aconteceu ontem? NR                                           e do que ocorreu à 

uma hora?  NR 

Usualmente custa-lhe a encontrar as palavras corretas? NR tem dificuldades em 

escrever? NR 
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Esquece-se das coisas que se propõe fazer? NR 

 

Queixas sobre os sintomas específicos -  episódicos 

 

Tem tido desmaios?  NR  pode descrever as sensações ou experiencias 

relacionados com estes acontecimentos? 

Alguma vez lhe pareceu estar a ver coisas?       NR                pode descreve-las? 

Por vezes parece-lhe que os objectos para os quais está a olhar estão a mudar de 

tamanho ou de forma? NR 

Alguma vez sentiu estar a ouvir coisas?            NR           pode descreve-las? 

Por vezes as musicas que está a ouvir transformam-se em ruídos? NR 

Em sentido ou percepcionado sabores ou odores especiais? NR 

Tem sentido, percecionado sensações no seu corpo?             Alteração do 

tamanho das mãos e dos braços ou de outras partes do corpo? Noto no braço 

esquerdo e na mão direita, mas isso deve ser por causa de ter tirado o peito. 

 

Queixas sobre sintomas constantes e de evolução progressiva 

 

Sente que os seus sintomas (visuais, auditivos, motores) pioraram? Os auditivos 

 

  

Queixas sobre transtornos nas funções complexas 

 

Tem dificuldades em orientar-se? NR 
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Tem problemas para vestir-se ou despir-se? NR 

Tem problemas para ler ou escrever? NS 

Observou mudanças na compreensão daquilo que as pessoas lhes dizem?   Sim              

é com esforço que consegue ouvir o que é dito nas conversações? Sim, porque 

ouço mal e tenho vergonha de estar sempre a pedir para repetirem. 

É lhe difícil falar espontaneamente?   Como ouço mal sim    gagueja para 

articular as palavras?    Tem problemas de prenunciação? 

 

Tem problemas de calculo? NR                                                       de que tipo? 

 

 

 

 

Parte ii - avaliação psicológica da saúde e bem-estar 

 

 

Apoio social 

 

Redes de suporte informal – vizinhos e familiares 

 

Sente-se bem no sítio onde vive? Sim  

Com quem vive? Com aminha filha, genro, netos e bisnetos 

Que tipo de relação mantem com os vizinhos? Boa 

Encontra-se satisfeito com as relações de vizinhança? Sim, dou-me bem com 

todos. Tenho muitas saudades da vizinha m. Era como uma irmã. 
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Isolamento social 

 

A) Quanto tempo passa sozinho por dia? Pouco, tenho sempre companhia entram 

uns saem outros 

B) Tem algum confidente com que sente que pode sempre desabafar/ partilhar os 

seus problemas/ recorrer numa situação de emergência? 

Costuma receber visitas? Sim  quem o visita? A minha irmã com que 

frequência? Quando ela vai para a terra 

 

Relação de amizade 

 

Quem são os seus melhores amigos? Aqueles que estão lá em casa 

Com quem gosta de estar? Com eles 

 

 

 

Atividade  

Atividades preferidas/prazenteiras 

 

O que gosta de fazer? Tratar da casa e das flores 

Como ocupa os seus tempos livres? Vou à horta e faço caminhadas mais duas 

vizinhas. Não tenho idade e paciência para andar aos pulos, como elas aí 

fazem…essas coisas não me dizem nada. 
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O que é que lhe dá mais prazer fazer no seu dia-a-dia?  A lida da casa e gostava 

muito de voltar a fazer malha. 

 

Saúde mental 

 

Auto-avaliação de saúde e bem-estar 

 

Em termos de bem-estar como se sente? Sinto-me bem 

 

Avaliação do questionário de saúde geral (Goldberg, adaptado por Faria, 1999)  obteve 
o score de 47 

 

 

Promoção da saúde mental 

 

O que acha que pode fazer para promover a sua saúde mental? Fazer o que gosto. Sou 

vou ao médico se me sentir para baixo, todos os dias tomo óleo de fígado de bacalhau. 

 

 

Envelhecimento 

 

Envelhecimento bem  sucedido 

 

O que é um envelhecimento bem sucedido? Ter saúde para fazer as minhas 
coisas 
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O que acha que é preciso para se ter um envelhecimento bem sucedido? Ter 
tratamentos adequados, não vou a essa atividades que elas vão ali ao centro 
porque nunca fiz ginástica e não é agora que vou começar e não estou para moer 
a cabeça com isso. 

 

Como ocupa o seu tempo referiu o mesmo que na pergunta “o que gosta de 

fazer”? 

 

Viuvezvvv  

 

Luto e viuvez-vivências de luto 

 

Foi  

Foi  

Há quanto tempo é viúvo(a)? Há 3 anos 

 

Como ocorreu a morte do seu/sua esposo/a? Foi tanta coisa, alzheimer, diabetes 

e agora até já fazia “diálise” onde ocorreu óbito? Foi no hospital 

Como foi para si perder o seu / sua esposo/a ? Não foi uma surpresa, mas nos 

primeiros dias foi muito difícil sentia muito a falta dele …até de o tratar.as 

Considera que teve um casamento feliz? Sim, vivemos muitas dificuldades mas 

fomos muito felizes. 

Depois da viuvez, que alterações ocorreram na sua vida? Tudo mudou, não me 

sinto mais só porque vivo com a família, mas saio muito menos. 

A religião ajudou-o (a) a ultrapassar a sua perda? Sim até ajudou, mas a família 

também me ajudou muito e os vizinhos também. 
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Refez a sua vida sentimental? Não  considera refazer? Nunca, 

nem que fosse mais nova. Não quero que ocupem o lugar do meu marido 

 

Teste de avaliação Neuropsicológica 

Entrevista semiestruturada sobre  saúde mental e bem-estar em gerontes 

(Faria, et al, 2012) 

Entrevista semiestruturada para realização de anamnese 

 

A presente entrevista tem como principal objetivo recolher informação sobre a saúde 

mental e o bem-estar do(a) geronte. Assim, permite realizar uma anamnese aprofundada 

para obter informação acerca de dados sociodemográficos  e recolher informação sobre 

dados relativos ao historial de saúde e de dificuldades funcionais do sujeito, ao apoio 

social percecionado, à atividade, ao estado de saúde mental e à perceção de 

envelhecimento. 

 

Parte i - entrevista prévia 

 

Estado de consciência  

 

 

Orientação 

 

Como se chama? Entrevistado 5 

 idade 77  data de nascimento rc 

Onde nasceu? No viso 
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Que dia é hoje? Rc 

Em que mês estamos? Rc em que ano  estamos? Rc  que horas são? Rc 

     

 o que fez hoje? Fui lavar ao tanque fiz o almoço   e ontem? Fui 

às compras 

Tem filhos? Sim, 1 

 

Nível pré-mórbido 

 

Qual o grau académico alcançado? NF quando? 

Qual foi/é a sua profissão? Trabalhei num restaurante, fui cozinheira 

Há quando tempo desempenha/desempenhou essa profissão? Há 12 anos 

 o que faz aos fins-de-semana? Não é diferente da semana 

O que faz durante a semana?  Arrumo a casa, faço o comer e depois à tarde vou 

dar uma volta com uma vizinha. Também vou à fonte buscar água para regar o 

quintal porque a água da rede é muito cara. Á noite faço o jantar , vejo televisão 

e faço renda. 

Que coisas despertam o seu interesse? Tratara da horta e fazer renda 

 

Atitude face à sua situação 

 

Como se sente? Não me sinto nem bem nem mal, mas agora estou melhor do 

que há uns meses atrás 

Onde está agora? RC 

Descontrola-se com facilidade? Sim 
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Pode realizar bem o seu trabalho habitual? Tenho dificuldades, 

Tem dificuldades específicas nele? Sim , porque tenho as mãos a deformarem-se 

com as artroses. 

Como é a sua vida familiar? Nunca foi fácil, perdi a mãe muito cedo e não sei o 

que é receber esse carinho. 

 

  

Principais queixas  

 

 

Queixas subjetivas e espontâneas 

 

Como se sente? Não me sinto mal, para os problemas que tenho nos ossos e as 

varizes  sente que alguma coisa está mal consigo? (tente explicar como se 

sente)   Referiu anteriormente 

Onde se localizam as suas queixas? Nas mãos e nas pernas 

Por vezes sente ansiedade?  Não como é o seu sono normal? Parece que 

chego á cama e acaba-se o sono 

Sente demasiada fome? (…) agora tenho dias que tenho mesmo muita fome

 e sede? Ah, sede tenho sempre…ando sempre com uma garrafa de 

água(…) 

Cuida da sua imagem pessoal? Sim, gosto de me arranjar mas não tomo banho 

todos os dias para não gastar água. 

 

Queixas generalizadas 
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Tem dores de cabeça? Sim pode descrever como são? São muito fortes porque 

os ossos estão a deformar 

Onde se localizam? Em toda a cabeça  esta é a sua única queixa? Não 

Tem tido perdas de visão? NR  quando deu conta? 

Tem dificuldades de audição? NR quando começaram? 

Não tem qualquer outra queixa? NR 

Acredita ter perdido a sua capacidade de iniciativa? Não 

Sente-se mais cansado do que o habitual? Ás vezes sim 

Tem dificuldades de memoria? Sim de que tipo? Esqueço-me do que vou buscar 

ou fazer, mas isso é da idade 

Por exemplo: esquece-se do que lê? NS 

 esqueceu-se do que aconteceu ontem? NR                                           e do que 

ocorreu à uma hora?  NR 

Usualmente custa-lhe a encontrar as palavras corretas? NR tem 

dificuldades em escrever? NS 

Esquece-se das coisas que se propõe fazer? Não 

 

 

Queixas sobre os sintomas específicos -  episódicos 

 

Tem tido desmaios?   NR   pode descrever as sensações ou experiencias 

relacionados com estes acontecimentos? 

Alguma vez lhe pareceu estar a ver coisas?          NR             pode descreve-las? 
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Por vezes parece-lhe que os objectos para os quais está a olhar estão a mudar de 

tamanho ou de forma?NR 

Alguma vez sentiu estar a ouvir coisas?      NR                 pode descreve-las? 

Por vezes as musicas que está a ouvir transformam-se em ruídos? NR 

Tem sentido ou percepcionado sabores ou odores especiais? NR 

Tem sentido, percecionado sensações no seu corpo?  NR           alteração do 

tamanho das mãos e dos braços ou de outras partes do corpo? Ás vezes tenho as 

mãos e os pés muito pesados e até parece que estão maiores. 

 

Queixas sobre sintomas constantes e de evolução progressiva 

 

Sente que os seus sintomas (visuais, auditivos, motores) pioraram? NR 

 

  

Queixas sobre transtornos nas funções complexas 

 

Tem dificuldades em orientar-se? Sim , como tenho muitas tonturas 

Tem problemas para vestir-se ou despir-se? Sim, adormecem-me as mãos 

Tem problemas para ler ou escrever? NS 

Observou mudanças na compreensão daquilo que as pessoas lhes dizem?   NR              

é com esforço que consegue ouvir o que é dito nas conversações? NR 

É lhe difícil falar espontaneamente?  NR    gagueja para articular as palavras? 

NR   tem problemas de prenunciação? 

 



190 

 

Tem problemas de calculo?         NR                                              de que tipo? 

 

 

 

 

Parte ii - avaliação psicológica da saúde e bem-estar 

 

 

Apoio social 

 

Redes de suporte informal – vizinhos e familiares 

 

Sente-se bem no sítio onde vive?  Não 

Com quem vive? Só 

Que tipo de relação mantem com os vizinhos?  Normal, falo a todos 

Encontra-se satisfeito com as relações de vizinhança? Não. Não me dou com a 

daqui do lado a mulher é uma besta. Gosto de uns de outros não. 

 

 

Isolamento social 

 

C) Quanto tempo passa sozinho por dia? É o dia todo, às vezes chegam a ser dias 

D) Tem algum confidente com que sente que pode sempre desabafar/ partilhar os 

seus problemas/ recorrer numa situação de emergência? Sim, a minha irmã mas 

também não lhe conto tudo. 
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E) Costuma receber visitas? Não.a minha filha não mora longe mas pouco aparece. 

Os netos também só aparecem se precisarem de alguma coisa,  quem o 

visita? Com que frequência? 

Relação de amizade 

 

A) Quem são os seus melhores amigos? Amigos? Alguma vez 

B) Com quem gosta de estar? Gosto de estar sozinha 

 

Atividade  

Atividades preferidas/prazenteiras 

 

A) O que gosta de fazer? Embora me custe muito, gosto muito de fazer renda e 

malha 

B) Como ocupa os seus tempos livres? Faço renda, vejo televisão e vou a casa da 

minha irmã, se é para fazer como as outras que vão lá para cima para fazer e 

pintar desenhos, também posso fazer em casa. 

C) O que é que lhe dá mais prazer fazer no seu dia-a-dia? Fazer renda 

 

 

Saúde mental 

 

Auto-avaliação de saúde e bem-estar 

 

Em termos de bem-estar como se sente? Sinto-me bem 

 

Avaliação do questionário de saúde geral (goldberg, adaptado por Faria, 1999)  obteve o 
score de 34 
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Promoção da saúde mental 

 

O que acha que pode fazer para promover a sua saúde mental? Pouco posso fazer… 

 

Envelhecimento 

 

Envelhecimento bem  sucedido 

 

O que é um envelhecimento bem sucedido? Não sei 

 

O que acha que é preciso para se ter um envelhecimento bem sucedido? Acho que é 

conviver com as outras pessoas, não deixar de andar. Não é que é por que é moda ir à 

ginástica que eu me vou meter nisso, não tenho paciência e nem posso andar aos saltos, 

parece que anda tudo parvo (risos). 

Como ocupa o seu tempo  

 

Viuvezvvv  

 

Luto e viuvez-vivências de luto 

 

Há quanto tempo é viúvo(a)? 37 anos 

Como ocorreu a morte do seu/sua esposo/a? Foi atropelado e entrou em coma, ficou 

assim 1 mês. Nunca me deixaram ir ao pé dele e no dia que fui para vê-lo, quando 

estava a chegar ao pé da cama ele deu um grande suspiro e morreu. 
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Como foi para si perder o seu / sua esposo/a ?  Foi um grande choque. Fiquei viúva 

muito nova. 

Considera que teve um casamento feliz? Sim, não há casa nenhuma em que o sol não 

entre, mas…era feliz 

Depois da viuvez, que alterações ocorreram na sua vida?  Tudo mudou, tive que vir 

morar para aqui. Eram duas pessoas e agora é só uma, a casa está sempre vazia e fria. 

Nunca mais fui a mesma pessoa, fiquei viúva muito cedo. Cresci sem mãe e isso é logo 

triste. 

A religião ajudou-o (a) a ultrapassar a sua perda?  Não…deixei de ter fé. Rezei muito e 

ele não se salvou 

Refez a sua vida sentimental? Não  considera refazer? Nem nunca pensei nisso! 

O meu pai também ficou viúvo muito cedo e nunca arranjou outra mulher. 
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Teste de avaliação neuropsicológica 

Entrevista semiestruturada sobre  saúde mental e bem-estar em gerontes 

(Faria, et al, 2012) 

Entrevista semiestruturada para realização de anamnese 

 

A presente entrevista tem como principal objetivo recolher informação sobre a saúde 

mental e o bem-estar do(a) geronte. Assim, permite realizar uma anamnese 

aprofundada para obter informação acerca de dados sociodemográficos  e recolher 

informação sobre dados relativos ao historial de saúde e de dificuldades funcionais do 

sujeito, ao apoio social percecionado, à atividade, ao estado de saúde mental e à 

perceção de envelhecimento. 

 

Parte i - entrevista prévia 

 

Estado de consciência  

 

 

Orientação 

 

Como se chama? Entrevistado 6 

Idade 79 data de nascimento 04 de agosto de1933 

Onde nasceu? Santa comba dão 

Que dia é hoje? Referiu corretamente em que mês estamos? Referiu 

corretamente em que ano  estamos? Referiu corretamente   que horas são?Rc 

O que fez hoje? Fiz tanta coisa, cavei terra no quintal  para dispor 

“pimentaneiros”, fui à ginástica e depois fiz a lida da casa  e ontem? Fui ensaiar 

o “cante” para a festa da senhora da penha, tratei dos meus animais 

Tem filhos? Sim uma quantos anos têm? 56 
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Nível pré-mórbido 

 

Nome da professora primária nunca andei à escola, mas sei ler e escrever. Quem 

me ensinava era a ilda. 

Em que escola estudou? 

Qual o grau académico alcançado? 

quando?____________________________________________ 

Qual foi/é a sua profissão? Governanta 

Há quando tempo desempenha/desempenhou essa profissão? Fiz isso durante trinta 

anos, deixei há 15 ou 16 anos 

Onde trabalhou antes? No campo  

O que faz aos fins-de-semana? Não é muito diferente da semana, mas durante a 

semana tenho atividades 

O que faz durante a semana? De manha? Trato dos meus animais, faço a lida da 

casa, o almoço e vou para algumas atividades de tarde? Vou caminhar com as 

minhas amigas, depois faço as minhas coisas, faço renda, costuro, faço renda, ponto 

cruz, malha…tudo o que sei (risos) e á noite? Vou para casa da minha filha para 

dormir, ver televisão, ajudo a arrumar a cozinha… 

 

Que coisas despertam o seu interesse? Eu gosto de fazer de tudo…mas gosto muito      

de fazer renda, ponto cruz e malha. 

 

 

Atitude face à sua situação 

 

Como se sente? Sinto-me bem, graças a deus 

Onde está agora? Refere corretamente 

Qual o nome do seu médico assistente?  

Quem sou eu? Refere corretamente 

Descontrola-se com facilidade? Não 

Pode realizar bem o seu trabalho habitual? Sim 
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Tem dificuldades específicas nele? Não 

Como é a sua vida familiar? É boa 

Principais queixas  

 

 

Queixas subjetivas e espontâneas 

 

Como se sente? Sinto bem  sente que alguma coisa está mal consigo? (tente 

explicar como se sente)  sim, tenho dores por todo o lado onde se localizam as 

suas queixas? Na anca e nas pernas que andam inchadíssimas 

Por vezes sente ansiedade?  Sim como é o seu sono normal? Ai, durmo mais mal 

que bem parece que chego à cama e acaba-se o sono 

Sente demasiada fome? Sim, às vezes sinto. Sou uma pessoa que tenho sempre 

apetite e sede? Também, bebo muito mas talvez ainda não seja suficiente 

Cuida da sua imagem pessoal? Sim, até uso creme todos os dias e também 

ponho perfume 

Toma banho quantas vezes por semana? Tomo dia sim dia não 

 

 

Queixas generalizadas 

 

Tem dores de cabeça?  Não  pode descrever como são?  

Onde se localizam?_________________ esta é a sua única 

queixa?____________________________________ 

Tem tido perdas de visão? Sim quando deu conta? Aos quarenta anos já eu 

usava óculos, mas isto não tem piorado 

Tem dificuldades de audição? Algumas  quando começaram? Nem sei 

Não tem qualquer outra queixa? Sim, tenho dores nos braços 

Acredita ter perdido a sua capacidade de iniciativa? Ai isso não 

Sente-se mais cansado do que o habitual? Sim por vezes sinto 
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Tem dificuldades de memoria? Ás vezes já tenho de repente esqueço-me de que 

tipo? Esqueço-me das coisas, às vezes vou fazer uma coisa e esqueço-me do que 

ia fazer 

Por exemplo: esquece-se do que lê?     Esqueceu-se do que aconteceu ontem? 

Não e do que ocorreu à uma hora?não usualmente custa-lhe a encontrar as 

palavras corretas? Não tem dificuldades em escrever? Não referiu 

Esquece-se das coisas que se propõe fazer? Tenho dias 

 

Queixas sobre os sintomas específicos -  episódicos 

 

Tem tido desmaios? Não pode descrever as sensações ou experiencias 

relacionados com estes 

acontecimentos?____________________________________________________

___________________ 

Alguma vez lhe pareceu estar a ver coisas? Sim pode descreve-las? Ás vezes 

pareço que vejo passar coisas 

Por vezes parece-lhe que os objectos para os quais está a olhar estão a mudar 

de tamanho ou de forma? Não 

Alguma vez sentiu estar a ouvir coisas? Não    pode descreve-

las?_____________________________ 

Por vezes as musicas que está a ouvir transformam-se em ruídos? Não 

Tem sentido ou percepcionado sabores ou odores especiais? Não 

Tem sentido, percecionado sensações no seu corpo? Não alteração do tamanho 

das mãos e dos braços ou de outras partes do corpo? Não 

 

Queixas sobre sintomas constantes e de evolução progressiva 

 

Sente que os seus sintomas (visuais, auditivos, motores) pioraram?Não 
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Queixas sobre transtornos nas funções complexas 

 

Tem dificuldades em orientar-se? Não 

Tem problemas para vestir-se ou despir-se? Não 

Tem problemas para ler ou escrever? Não e com notação musical? Não 

Escreva com mais detalhes _____________________________ 

Observou mudanças na compreensão daquilo que as pessoas lhes dizem? Não é 

com esforço que consegue ouvir o que é dito nas conversações?não 

É lhe difícil falar espontaneamente?  Não  gagueja para articular as palavras? 

Não          tem problemas de prenunciação?  Não  tem problemas de calculo? 

Não  de que tipo? 

 

Parte ii - avaliação psicológica da saúde e bem-estar 

 

 

Apoio social 

 

Redes de suporte informal – vizinhos e familiares 

 

Sente-se bem no sítio onde vive?  

Com quem vive? Com a minha família 

Que tipo de relação mantem com os vizinhos? Boa 

Encontra-se satisfeito com as relações de vizinhança? Sim 

          

Isolamento social 

 

Quanto tempo passa sozinho por dia? Quando não tenho atividades é o dia 

inteiro 

Tem algum confidente com que sente que pode sempre desabafar/ partilhar os 

seus problemas/ recorrer numa situação de emergência? Sim 
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Costuma receber visitas? Sim   quem o visita? Os meus familiares  e os meus 

amigos  com que frequência? Agora já é menos, mas antes vinham cá muita 

vez…agora o meu primo já não conduz 

 

                  

Relação de amizade 

 

Quem são os seus melhores amigos? Os meus netos, a minha filha e o meu genro 

Com quem gosta de estar? Com as minhas amigas e com os meus familiares, mas 

gosto é de estar com a minha família 

                 

 

Atividade  

Atividades preferidas/prazenteiras 

 

O que gosta de fazer? Renda, malha, ponto cruz 

Como ocupa os seus tempos livres? Vou às atividades, faço caminhadas, cavo o 

quintal 

O que é que lhe dá mais prazer fazer no seu dia-a-dia?  Gosto muito de tratar 

dos meus animais e do quintal  

 

Saúde mental 

 

Auto-avaliação de saúde e bem-estar 

 

Em termos de bem-estar como se sente?  Sinto-me bem 

Avaliação do questionário de saúde geral (goldberg, adaptado por faria, 1999)   
obteve um score de 34 
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Promoção da saúde mental 

 

O que acha que pode fazer para promover a sua saúde mental? Tomar a medicação 

adequada  estar  ocupada 

 

Envelhecimento 

 

Envelhecimento bem  sucedido 

 

O que é um envelhecimento bem sucedido? Ter saúde 

 

O que acha que é preciso para se ter um envelhecimento bem sucedido? Ter saúde,estar 
onde gosto, com quem gosto e ser respeitada 

 

 

Como ocupa o seu tempo: respondeu cm respondeu à questão da categoria atividades 

prazenteiras 

 

Viuvezvvv  

 

Luto e viuvez-vivências de luto 

 

Há quanto tempo é viúvo(a)? 51 anos 

Como ocorreu a morte do seu/sua esposo/a?__ele estava doente, naquele 

tempo não se fazia análises nem exames, quando veio o resultado das análises 

já ele tinha morrido era excesso de ureia no sangue. Esteve muito doente quinze 
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dias, foi para o hospital e morreu lá, nem lá esteve 24 hora lá onde ocorreu? No 

hospital. 

Como foi para si perder o seu / sua esposo/a ? Foi uma grande tristeza…nunca 

pensei que fosse para morrer…estava doente…mas para morrer? …foi uma 

tristeza muito grande 

Considera que teve um casamento feliz? Sim 

Depois da viuvez, que alterações ocorreram na sua vida? Mudou tudo, mudou 

para pior. Tive que criar a minha filha sozinha, com a ajuda dos meus pais. Eu 

que até tinha uma vidinha boa… 

A religião ajudou-o (a) a ultrapassar a sua perda? Sim, ter fé em deus. Deus 

deu-me saúde a ter saúde para criar a minha filha!  

Conseguiu refazer a sua vida sentimental? Não, se deus quisesse que eu tivesse 

marido não tinha levado a pessoa que eu gostava 
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Teste de avaliação neuropsicológica 

Entrevista semiestruturada sobre  saúde mental e bem-estar em gerontes 

(Faria, et al, 2012) 

Entrevista semiestruturada para realização de anamnese 

 

A presente entrevista tem como principal objetivo recolher informação sobre a saúde 

mental e o bem-estar do(a) geronte. Assim, permite realizar uma anamnese 

aprofundada para obter informação acerca de dados sociodemográficos  e recolher 

informação sobre dados relativos ao historial de saúde e de dificuldades funcionais do 

sujeito, ao apoio social percecionado, à atividade, ao estado de saúde mental e à 

perceção de envelhecimento. 

 

Parte i - entrevista prévia 

 

Estado de consciência  

 

 

Orientação 

 

Como se chama? Entrevistado  7 

 idade 71  data de nascimento 

Onde nasceu?  Abela 

Que dia é hoje? Refere corretamente (rc) 
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Em que mês estamos? Rc em que ano  estamos? Rc que horas são? Rc 

  

 o que fez hoje? Distribui o pão logo de manhã e mais tarde levei as pessoas 

para o centro    

E ontem? Foi a mesma coisa, mas á tarde visitei um amigo que ás vezes vai 

almoçar lá  casa 

Tem filhos? Sim, uma 

 

Nível pré-mórbido 

 

Qual o grau académico alcançado? 4ª classe  

Qual foi/é a sua profissão? Operador de máquinas agricolas 

Há quando tempo desempenha/desempenhou essa profissão?há 6 anos 

 o que faz aos fins-de-semana? Normalmente dou umas voltas por ai, a minha 

filha vem cá todos os fins de semana e eu não vou para longe 

O que faz durante a semana? Distribuo pão, transporto as pessoas para o 

centro, faço recados se me pedirem…depende do dia ,ás  vezes fico no centro a 

jogar ás cartas ou a ver televisão 

Que coisas despertam o seu interesse?  

 

Atitude face à sua situação 

 

Como se sente? Sinto-me bem 

Onde está agora? Rc 

Descontrola-se com facilidade? Não 

Pode realizar bem o seu trabalho habitual? Sim 
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Tem dificuldades específicas nele?não 

Como é a sua vida familiar? É triste 

 

  

Principais queixas  

 

 

Queixas subjetivas e espontâneas 

 

Como se sente? Bem  sente que alguma coisa está mal consigo? 

(tente explicar como se sente)  

Onde se localizam as suas queixas? Nr 

Por vezes sente ansiedade?  Não como é o seu sono normal? É bom 

Sente demasiada fome? Não e sede? Também não 

Cuida da sua imagem pessoal? Sim 

 

Queixas generalizadas 

 

Tem dores de cabeça? Não pode descrever como são? Não 

Onde se localizam? Não  esta é a sua única queixa?não 

Tem tido perdas de visão?não  quando deu conta?não 

Tem dificuldades de audição? Sim quando começaram?nem sei bem 

Não tem qualquer outra queixa? Não 

Acredita ter perdido a sua capacidade de iniciativa? Não, antes pelo contrário 
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Sente-se mais cansado do que o habitual? Não 

Tem dificuldades de memoria? não de que tipo? 

Por exemplo: esquece-se do que lê? não 

 esqueceu-se do que aconteceu ontem?  Não      e do que ocorreu à uma hora? 

 Não 

Usualmente custa-lhe a encontrar as palavras corretas? Não tem 

dificuldades em escrever? Não 

Esquece-se das coisas que se propõe fazer? Não 

 

Queixas sobre os sintomas específicos -  episódicos 

 

Tem tido desmaios?   Nr   pode descrever as sensações ou experiencias 

relacionados com estes acontecimentos? 

Alguma vez lhe pareceu estar a ver coisas?    Nr                   pode descreve-las? 

Por vezes parece-lhe que os objectos para os quais está a olhar estão a mudar 

de tamanho ou de forma? nr 

Alguma vez sentiu estar a ouvir coisas?     Nr         pode descreve-las? 

Tem sentido ou percepcionado sabores ou odores especiais? Nr 

Tem sentido, percecionado sensações no seu corpo?   Nr          alteração do 

tamanho das mãos e dos braços ou de outras partes do corpo? 

 

Queixas sobre sintomas constantes e de evolução progressiva 

 

Sente que os seus sintomas (visuais, auditivos, motores) pioraram? Ouço pior 
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Queixas sobre transtornos nas funções complexas 

 

Tem dificuldades em orientar-se? Nr 

Tem problemas para vestir-se ou despir-se? Nr 

Tem problemas para ler ou escrever? Nr 

Observou mudanças na compreensão daquilo que as pessoas lhes dizem?     Nr            

é com esforço que consegue ouvir o que é dito nas conversações? Não,ouço um 

bocadito pior mas não 

É lhe difícil falar espontaneamente? Nr      gagueja para articular as palavras? 

Nr   tem problemas de prenunciação?nr 

Tem problemas de calculo?      Nr                                                 de que tipo? 

 

 

Parte ii - avaliação psicológica da saúde e bem-estar 

 

 

Apoio social 

 

Redes de suporte informal – vizinhos e familiares 

 

Sente-se bem no sítio onde vive? Sim  

Com quem vive? Sozinho 

Que tipo de relação mantem com os vizinhos? É boa, estou sempre pronto a 

ajudar se precisarem de alguma coisa 

Encontra-se satisfeito com as relações de vizinhança? Sim 
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Isolamento social 

 

Quanto tempo passa sozinho por dia? pouco 

Tem algum confidente com que sente que pode sempre desabafar/ partilhar os 

seus problemas/ recorrer numa situação de emergência? Sim., a minha filha mas 

não falo de tudo… 

Costuma receber visitas? Sim  quem o visita? A minha filha   com que frequência? 

Todas as semanas 

 

Relação de amizade 

 

Quem são os seus melhores amigos? A minha família e os meus vizinhos 

Com quem gosta de estar? Com a minha família 

 

Atividade  

Atividades preferidas/prazenteiras 

 

O que gosta de fazer? Eu gosto mesmo é de guiar 

Como ocupa os seus tempos livres? A tratar da horta e a fazer recados aos 

vizinhos 

O que é que lhe dá mais prazer fazer no seu dia-a-dia? É guiar(…) gosto muito 

 

 

 

Saúde mental 
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Auto-avaliação de saúde e bem-estar 

 

Em termos de bem-estar como se sente? Sinto-me bem 

 

Avaliação do questionário de saúde geral (goldberg, adaptado por faria, 1999)  
obteve o score de 56 

 

Observções:_____________________________________________________________

__________________ 

 

Promoção da saúde mental 

 

O que acha que pode fazer para promover a sua saúde mental?  Tomar a medicação e 

ir ao médico quando me sentir doente 

 

Envelhecimentoe ir ao médico quando  

 

Envelhecimento bem  sucedido 

 

O que é um envelhecimento bem sucedido? Sentir-me com saude, continuar a conduzir, 
ter companhia, fazer o que gosto sem ser obrigado 

 

O que acha que é preciso para se ter um envelhecimento bem sucedido? Alguém que 
cuide de mim se precisar 

 

Como ocupa o seu tempo referiu anteriormente 
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Viuvezvvv  

 

Luto e viuvez-vivências de luto 

 

Há quanto tempo é viúvo(a)?  2 anos 

Como ocorreu a morte do seu/sua esposo/a? Foi uma coisa nos pulmões onde ocorreu o 

óbito? Em casa 

Considera que teve um casamento feliz? Sim 

Como foi para si perder o seu / sua esposo/a ? Foi muito dificil assistir à doença e 

depois à morte e depois como morreu em casa ainda                 foi pior 

Depois da viuvez, que alterações ocorreram na sua vida? Olhe sinto-me muito só e á 

noite ainda é pior. Comecei a ir para o centro e a transportar as pessoas, faço alguns 

recados, vou a excursões e ajudo os meus vizinhos. Mas não vou aos sitios que ia…saio 

menos 

A religião ajudou-o (a) a ultrapassar a sua perda? Não sou religioso 

Conseguiu refazer a sua vida sentimental? Não  pensa refazer? Só ainda não 

refiz por causa da minha filha 
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Teste de avaliação neuropsicológica 

Entrevista semiestruturada sobre  saúde mental e bem-estar em gerontes 

(Faria, et al, 2012) 

Entrevista semiestruturada para realização de anamnese 

 

A presente entrevista tem como principal objetivo recolher informação sobre a saúde 

mental e o bem-estar do(a) geronte. Assim, permite realizar uma anamnese 

aprofundada para obter informação acerca de dados sociodemográficos  e recolher 

informação sobre dados relativos ao historial de saúde e de dificuldades funcionais do 

sujeito, ao apoio social percecionado, à atividade, ao estado de saúde mental e à 

perceção de envelhecimento. 

 

Parte i - entrevista prévia 

 

Estado de consciência  

 

 

Orientação 

 

Como se chama? Entrevistado 8 

 idade 84  data de nascimento 

Onde nasceu?  Vale d’ água 

Que dia é hoje?rc 

Em que mês estamos?rc em que ano  estamos?rc  que horas são?rc 
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 o que fez hoje? Tratei da horta e preparei-me para almoçar no centro

 e ontem?fiz a mesma coisa 

Tem filhos? Sim 

 

Nível pré-mórbido 

 

Qual o grau académico alcançado? NF  Quando? 

Qual foi/é a sua profissão?Agricultor 

Há quando tempo desempenha/desempenhou essa profissão? 

 o que faz aos fins-de-semana? Recebo a visita da minha filha 

O que faz durante a semana? Trato da horta, vou para o centro e almoço, 

depois fico por lá a jogar as cartas. Á noite vejo televisão 

Que coisas despertam o seu interesse? Gosto de jogar ás cartas e de ver 

televisõa 

 

Atitude face à sua situação 

 

Como se sente? Sinto-me bem 

Onde está agora? Rc 

Descontrola-se com facilidade? Não 

Pode realizar bem o seu trabalho habitual? Sim 

Tem dificuldades específicas nele? Nr 

Como é a sua vida familiar? É bastante triste…é estar noites inteiras sozinho. 

Sou não estou durante o dia porque saio de casa 
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Principais queixas  

 

 

Queixas subjetivas e espontâneas 

 

Como se sente?  Sinto bem, em paz e de consciência tranquila  sente 

que alguma coisa está mal consigo? (tente explicar como se sente)  Nr 

Onde se localizam as suas queixas? Nr 

Por vezes sente ansiedade?  Nr como é o seu sono normal? É bom 

Sente demasiada fome? Nr e sede? Nr 

Cuida da sua imagem pessoal? Sim, gosto de andar limpo e arranjadinho 

 

Queixas generalizadas 

 

Tem dores de cabeça? Nrs pode descrever como são?  

Onde se localizam?   Esta é a sua única queixa? 

Tem tido perdas de visão?sim   quando deu conta? Não há muito 

tempo 

Tem dificuldades de audição? Mais ou menos quando começaram?algum 

tempo 

Não tem qualquer outra queixa? Nrs 

Acredita ter perdido a sua capacidade de iniciativa?não, confio no futuro 

Sente-se mais cansado do que o habitual? Nrs 

Tem dificuldades de memoria?nrs de que tipo? 
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Por exemplo: esquece-se do que lê?nrs 

 esqueceu-se do que aconteceu ontem? Nrs                                          e do que 

ocorreu à uma hora?   

Usualmente custa-lhe a encontrar as palavras corretas?nrs  tem 

dificuldades em escrever?nrs 

Esquece-se das coisas que se propõe fazer?nrs 

 

Queixas sobre os sintomas específicos -  episódicos 

 

Tem tido desmaios?  Nrs    pode descrever as sensações ou experiencias 

relacionados com estes acontecimentos? 

Alguma vez lhe pareceu estar a ver coisas?        Nrs               pode descreve-

las? 

Por vezes parece-lhe que os objectos para os quais está a olhar estão a mudar 

de tamanho ou de forma? 

Alguma vez sentiu estar a ouvir coisas?     Nrs                  pode descreve-las? 

Por vezes as musicas que está a ouvir transformam-se em ruídos? Nrs 

Tem sentido ou percepcionado sabores ou odores especiais?nrs 

Tem sentido, percecionado sensações no seu corpo?    Nrs         alteração do 

tamanho das mãos e dos braços ou de outras partes do corpo? 

 

Queixas sobre sintomas constantes e de evolução progressiva 

 

Sente que os seus sintomas (visuais, auditivos, motores) pioraram? Sim, o que mais 

piorou foi a vista, mas também noto que ouço um bocadinho pior e também tenho 

dificuldades a andar 
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Queixas sobre transtornos nas funções complexas 

 

Tem dificuldades em orientar-se?nrs 

Tem problemas para vestir-se ou despir-se?nrs 

Tem problemas para ler ou escrever? Só s a letra for muito pequenina 

Observou mudanças na compreensão daquilo que as pessoas lhes dizem?     Nrs            

é com esforço que consegue ouvir o que é dito nas conversações? Nrs 

É lhe difícil falar espontaneamente?    Nrs   gagueja para articular as palavras?  

Nrs  tem problemas de prenunciação?nrs 

 

Tem problemas de calculo?              Nrs                                         de que tipo? 

 

 

Parte ii - avaliação psicológica da saúde e bem-estar 

 

 

Apoio social 

 

Redes de suporte informal – vizinhos e familiares 

 

Sente-se bem no sítio onde vive? Sim sempre viveu aqui, ou onde vivia antes? Vivi 

noutro sítio, noutro monte 

Com quem vive? Só 
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Que tipo de relação mantem com os vizinhos? É boa 

Encontra-se satisfeito com as relações de vizinhança? Sim, não tenho vizinhos 

logo ali ao pé da porta porque vivo num monte…mas dou-me bem com as 

pessoas da aldeia 

 

Isolamento social 

 

Quanto tempo passa sozinho por dia? Não é o dia todo porque venho á aldeia 

almoçar ao centro 

Tem algum confidente com que sente que pode sempre desabafar/ partilhar os 

seus problemas/ recorrer numa situação de emergência? Sim o meu filho  

Costuma receber visitas?sim  quem o visita? O meu filho com que frequência? 

Muito poucas vezes, encontramo-nos na aldeia 

 

Relação de amizade 

 

Quem são os seus melhores amigos? A minha família 

Com quem gosta de estar? Com as pessoas que vão ao centro 

 

 

Atividade  

Atividades preferidas/prazenteiras 

 

O que gosta de fazer? Tratar da horta 

Como ocupa os seus tempos livres? Jogar ás cartas, assistir a bailes e ir a 

excursões 

O que é que lhe dá mais prazer fazer no seu dia-a-dia?  Tratar da horta 
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Saúde mental 

 

Auto-avaliação de saúde e bem-estar 

 

Em termos de bem-estar como se sente? sinto-me bem 

 

Avaliação do questionário de saúde geral (Goldberg, adaptado por faria, 1999) 
obteve o score de 56  

 

 

Promoção da saúde mental 

 

O que acha que pode fazer para promover a sua saúde mental?  Tomar os 

medicamentos 

 

 

Envelhecimento 

 

Envelhecimento bem  sucedido 

 

O que é um envelhecimento bem sucedido?  É sentir-me bem, ter o que comer, onde 
dormir e se precisar ter quem trate de mim 

 

O que acha que é preciso para se ter um envelhecimento bem sucedido? Alguém que 
cuide de mim quando precisar 
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Como ocupa o seu tempo ? A tratar da horta, a ver televisão, a jogar ás cartas 

 

Viuvezvvv  

 

Luto e viuvez-vivências de luto 

 

Há quanto tempo é viúvo(a)?  5 anos 

Como ocorreu a morte do seu/sua esposo/a? Avc  onde ocorreu? No hospital 

Como foi para si perder o seu / sua esposo/a ? Foi e ainda é muito dificil 

Considera que teve um casamento feliz? Vivemos muitas dificuldades mas fomos muito 

felizes 

Depois da viuvez, que alterações ocorreram na sua vida? Nunca mais tive rumo,passo 

muito tempo sozinho e a noite custa-me muito. Ás vezes ponho-me  a olhar para as 

fotografias… 

A religião ajudou-o (a) a ultrapassar a sua perda? Não 

Refez a sua vida sentimental? Não    pensa refazer?eu gostava 
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Teste de avaliação neuropsicológica 

Entrevista semiestruturada sobre  saúde mental e bem-estar em gerontes 

(Faria, et al, 2012) 

Entrevista semiestruturada para realização de anamnese 

 

A presente entrevista tem como principal objetivo recolher informação sobre a saúde 

mental e o bem-estar do(a) geronte. Assim, permite realizar uma anamnese 

aprofundada para obter informação acerca de dados sociodemográficos  e recolher 

informação sobre dados relativos ao historial de saúde e de dificuldades funcionais do 

sujeito, ao apoio social percecionado, à atividade, ao estado de saúde mental e à 

perceção de envelhecimento. 

 

Parte i - entrevista prévia 

 

Estado de consciência  

 

Orientação 

 

Como se chama? Entrevistado 9 

Idade 80  data de nascimento 

Onde nasceu? Em Ourique 

Que dia é hoje?  Refere corretamente em que mês estamos? Refere corretamente 

em que ano  estamos?  Refere corretamente que horas são?refere corretamente 

o que fez hoje? Tomei o pequeno almoço fui para a rua e fui almoçar  e 

ontem?a mesma coisa 

Tem filhos?  Sim   
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Nível pré-mórbido 

 

Qual o grau académico alcançado?  4ª classe  

Qual foi/é a sua profissão? Agricultor 

Há quando tempo desempenha/desempenhou essa profissão?  Fui toda a vida 

agricultor, só há uns dez anos é que me deixei dessa vida 

O que faz aos fins-de-semana? Levanto-me e lavo-me…mato o bicho, saio de 

casa e vou ao largo dar umas lérias com os outros velhos. Depois almoço, vou 

para casa…se me apetece vou outra vez ao largo. Se o meu filho aparece fico 

por casa. 

Durante a semana, oque faz de manha? Levanto-me, lavo-me, mato o bicho e 

vou andado para a casa do povo…se encontro os outros velhos entretenho-me 

um bocado até que se faça horas de almoço. De tarde? Mexo para lá numas 

coisas da horta e á noite? Vejo televisão e deito-me 

Que coisas despertam o seu interesse? Nesta idade já pouco me interessa 

 

Atitude face à sua situação 

 

Como se sente? Sinto-me mais ou menos 

Onde está agora? Refere corretamente  

Quem sou eu? Refere corretamente conhecia-me anteriormente?  

Descontrola-se com facilidade? Tenho dias …sou nervótico mas não me 

descontrolo assim… 

Pode realizar bem o seu trabalho habitual? Já tenho dificuldades…. 

Tem dificuldades específicas nele?já não é como era… 

Como é a sua vida familiar? É vazia e triste 
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Principais queixas  

 

 

Queixas subjetivas e espontâneas 

 

Como se sente? Sinto-me para baixo, triste  sente que alguma coisa está mal 

consigo? (tente explicar como se sente) voltou a repetir 

Onde se localizam as suas queixas? Nas mãos, tenho falta de força 

Por vezes sente ansiedade?  Olhe…e bastante  como é o seu sono normal? Passo 

muito tempo às voltas esó depois é que o sono vem 

Sente demasiada fome? Não e sede? Não 

Cuida da sua imagem pessoal? Sim, gosto de andar arranjado, posso não andar 

melhor porque não me consigo arranjar sozinho 

 

 

Queixas generalizadas 

 

Tem dores de cabeça? Não pode descrever como são?   

Onde se localizam?  Esta é a sua única queixa? 

Tem tido perdas de visão? Não  quando deu conta? 

Tem dificuldades de audição? Não  quando começaram? 

Não tem qualquer outra queixa? Não 

Acredita ter perdido a sua capacidade de iniciativa? Até parece que sim…noto 

um bocado, antes de decidir uma coisa penso muito e outras vezes falo com o 

meu filho. 
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Sente-se mais cansado do que o habitual? Sinto sim 

Tem dificuldades de memoria? Sim, quando tenho que fazer uma coisa não me 

consigo logo concentrar e depois esqueço-me das coisas de que tipo? Esqueço-

me das coisas 

Por exemplo: esquece-se do que lê? Não   esquece-se do que aconteceu ontem? 

Acho que não  e do que ocorreu à uma hora? Não usualmente custa-lhe a 

encontrar as palavras corretas? Sim tem dificuldades em escrever? Não  

Esquece-se das coisas que se propõe fazer? Tenho dias que siM 

 

 

Queixas sobre os sintomas específicos -  episódicos 

 

Tem tido desmaios? Não pode descrever as sensações ou experiencias 

relacionados com estes acontecimentos 

Alguma vez lhe pareceu estar a ver coisas?  NR pode descreve-as 

 

A) Por vezes parece-lhe que os objectos para os quais está a olhar estão a mudar 

de tamanho ou de forma?NR 

B) Alguma vez sentiu estar a ouvir coisas?  NR pode descreve-las? 

C) Por vezes as musicas que está a ouvir transformam-se em ruídos? 

D) Tem sentido ou percepcionado sabores ou odores especiais? NR 

E) Tem sentido, percecionado sensações no seu corpo?  NR alteração do tamanho 

das mãos e dos braços ou de outras partes do corpo?NR 

 

 

Queixas sobre sintomas constantes e de evolução progressiva 
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Sente que os seus sintomas (visuais, auditivos, motores) pioraram?custa-me mais 

andar  

Queixas sobre transtornos nas funções complexas 

 

Tem dificuldades em orientar-se? NR 

em problemas para vestir-se ou despir-se? NR 

Tem problemas para ler ou escrever? Não e com notação 

musical?__________________________________ 

Observou mudanças na compreensão daquilo que as pessoas lhes dizem? Não é 

com esforço que consegue ouvir o que é dito nas conversações? Não 

É lhe difícil falar espontaneamente?  Não gagueja para articular as palavras? 

Não tem problemas de prenunciação?não 

Tem problemas de calculo? Não  de que tipo? _________________________  

Observações 

  

Parte ii - avaliação psicológica da saúde e bem-estar 

 

 

Apoio social 

 

Redes de suporte informal – vizinhos e familiares 

 

Sente-se bem no sítio onde vive? Sim  

Com quem vive? sozinho 

Que tipo de relação mantem com os vizinhos? falo a toda a gente 

Encontra-se satisfeito com as relações de vizinhança? Sim, dou-me bem com todos 
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Isolamento social 

 

Quanto tempo passa sozinho por dia? Durante o dia nunca estou sozinho, à noite 

é que é pior…ali estou a olhar para a televisão 

Tem algum confidente com que sente que pode sempre desabafar/ partilhar os 

seus problemas/ recorrer numa situação de emergência? Não…tenho um 

filho…mas não 

Costuma receber visitas? Sim  quem o visita? Filho com que frequência?_olhe, é 

quando pode ser  

 

Relação de amizade 

 

Quem são os seus melhores amigos?tenho poucos amigos 

Com quem gosta de estar?gosto de estar com todos 

 

 

 

Atividade  

Atividades preferidas/prazenteiras 

 

O que gosta de fazer? Gosto de fazer tudo mas as mãos não têm força 

Como ocupa os seus tempos livres? Jogo às cartas e vou a passeios 

O que é que lhe dá mais prazer fazer no seu dia-a-dia? Acho que é jogar às 

cartas 
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Saúde mental 

 

Auto-avaliação de saúde e bem-estar 

 

Em termos de bem-estar como se sente? Sinto-me fraco 

 

Avaliação do questionário de saúde geral (Goldberg, adaptado por faria, 1999)  
obteve o score de 36 

 

Promoção da saúde mental 

 

O que acha que pode fazer para promover a sua saúde mental? Tomar a medicação 

receitada pelo médico de família. 

 

Envelhecimento 

 

Envelhecimento bem  sucedido 

O que é um envelhecimento bem sucedido? Tratar de si mesmo e não depender de 
terceiros 

O que acha que é preciso para se ter um envelhecimento bem sucedido? Ter saúde e ter 
quem olhe por nós e nos dê carinho 

 

 

. 

 

Viuvezvvv  
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Luto e viuvez-vivências de luto 

 

Há quanto tempo é viúvo(a)?  9 anos 

Como ocorreu a morte do seu/sua esposo/a? Foi alzheimer onde ocorreu? Num lar 

Como foi para si perder o seu / sua esposo/a ? _foi muito custoso, era a minha 

companheira. Fomos casados a vida toda, uma pessoa habitua-se à outra…depois fica 

desamparado. Todos os dias me lembro dela e até choro. 

Considera que teve um casamento feliz? Sim 

Depois da viuvez, que alterações ocorreram na sua vida? Ah,tudo mudou. Agora moro 

numa casa vazia…não tenho com quem falar ao serão, nem quando acordo. Antes 

ainda íamos passear, agora sozinho já não vou…nunca me apetece ir. A casa ficou 

triste 

A religião ajudou-o (a) a ultrapassar a sua perda? Não, em nada 

Conseguiu refazer a sua vida sentimental? Não 

Pensa refazer a sua vida sentimental? Eu até gostava…pensei logo nisso…deixei 

passar muito tempo e agora é tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



226 

 

Teste de avaliação neuropsicológica 

Entrevista semiestruturada sobre  saúde mental e bem-estar em gerontes 

(Faria, et al, 2012) 

Entrevista semiestruturada para realização de anamnese 

 

A presente entrevista tem como principal objetivo recolher informação sobre a saúde 

mental e o bem-estar do(a) geronte. Assim, permite realizar uma anamnese 

aprofundada para obter informação acerca de dados sociodemográficos  e recolher 

informação sobre dados relativos ao historial de saúde e de dificuldades funcionais do 

sujeito, ao apoio social percecionado, à atividade, ao estado de saúde mental e à 

perceção de envelhecimento. 

 

Parte i - entrevista prévia 

 

Estado de consciência  

 

 

Orientação 

 

A) Como se chama? Entrevistado 10 

B)  idade 81 

C) Onde nasceu? Ribatejo 

D) Que dia é hoje? Referiu corretamente que mês estamos? R. Corretamente que 

ano  estamos?  2013  que horas são? R. Corretamente o que fez hoje? Levantei-

me ,arranjei-me  e tomei o pequeno almoço e agora aqui estou e ontem? fiz a 

mesma coisa 

Tem filhos? Sim é adotada mas sim  quantos anos têm?não me recordo bem  
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Nível pré-mórbido 

 

Nome da professora primária: não frequentou 

Em que escola 

estudou?__________________________________________________________

_________ 

Qual o grau académico 

alcançado?___________quando?_____________________________________

_______ 

Qual foi/é a sua profissão? Carpinteiro 

Há quando tempo desempenha/desempenhou essa profissão? Fui carpinteiro 

toda a vida, até trabalhei em angola 

O que faz aos fins-de-semana?vou para um monte que tenho aqui perto e 

reparo lá pelas coisas. Vou logo à sexta à noite, depois a família da minha 

companheira vai lá passar o dia com a gente. Só venho à segunda de 

manhãzinha, tenho que aproveitar os últimos cartuchos (risos) 

O que faz durante a semana? De manha? Levanto-me e lavo-me, que eu não sou 

cá de porcarias, depois tomo o pequeno almoço com a minha companheira. Ela 

arruma a casa e eu vejo televisão (risos), depois faz-se horas de almoço e lá 

veem os velhos pela rua abaixo de tarde? Vou caminhando para casa e dando 

conversa a um e a outro . Mas se houver alguma coisa aqui, fico para ver e á 

noite?_depois de jantar vemos as noticias e a novela_ 

Que coisas despertam o seu interesse? A lida do monte 

 

 

Atitude face à sua situação 

 

Como se sente? Eu cá sinto-me bem. Se não fosse isto do coração ainda estava 

ai para as voltas (risos) 

Onde está agora? Refere corretamente quando chegou cá? Ai por volta do meio 

dia 

Quem sou eu?refere corretamente conhecia-me anteriormente? Não 
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Descontrola-se com facilidade?sim, às vezes pode realizar bem o seu trabalho 

habitual? Sim, faço algumas coisas. 

Tem dificuldades específicas nele? O coração é que me atrapalha, depois fico 

todo inchado com os remédios que tomo…estive à morte. 

Como é a sua vida familiar? Se não fosse a minha companheira era uma 

desgraça. Ela é que toma conta de mim. Eu é que sei…desde que a minha 

mulher morreu, nunca mais me apareceu ninguém da família e moram logo aqui! 

Sabe porque? Querem é o meu dinheiro e o monte, mas enganam-se…se deixar 

alguma coisa a quem cuida de mim, não é bem empregue? Quando estamos 

bem todos nos conhecem e todos nos procuram…se essa pessoa fez tudo, 

respeitou…então é essa que merece.mas é boa, arranjei uma boa mulher. 

Observações: referiu uma filha, do casamento anterior da sua 1ª esposa (não é filha da 

senhora, somente do esposo). Depois da esposa ter falecido, esta “filha” nunca mais o 

visitou ou procurou. 

 

Principais queixas  

 

 

Queixas subjetivas e espontâneas 

 

Como se sente? Sinto-me bem, como pode ser sente que alguma coisa está mal 

consigo? (tente explicar como se sente) a não ser o coração e as pernas, não me 

sinto mal. 

Onde se localizam as suas queixas? É no peito (coração) e nas pernas 

Por vezes sente ansiedade?  Sim como é o seu sono normal?durmo bem 

Sente demasiada fome? Não e sede? Não 

Cuida da sua imagem pessoal? Sim, gosto de me arranjar 

Toma banho quantas vezes por semana? Todos os dias 

 

Queixas generalizadas 
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Tem dores de cabeça? Não pode descrever como são? 

____________________________________________ 

Onde se localizam?_________________ esta é a sua única 

queixa?____________________________________ 

Tem tido perdas de visão? Não  quando deu 

conta?________________________________________ 

Tem dificuldades de audição? _nem por isso quando 

começaram?____________________________________ 

Não tem qualquer outra queixa? O meu maior mal é o coração e as pernas 

Acredita ter perdido a sua capacidade de iniciativa não 

Sente-se mais cansado do que o habitual? Não, tenho dias, mas agora não 

Tem dificuldades de memoria? Não  de que 

tipo?_____________________________________ 

Por exemplo: esquece-se do que lê?_________________________ esqueceu-se 

do que aconteceu ontem?____não_______ e do que ocorreu à uma 

hora?__________não______________ usualmente custa-lhe a encontrar as 

palavras corretas?___não__ tem dificuldades em escrever?___não 

sabe______________________ 

Esquece-se das coisas que se propõe fazer?_____não, 

nada__________________________ 

 

Queixas sobre os sintomas específicos -  episódicos 

 

Tem tido desmaios? Não pode descrever as sensações ou experiencias 

relacionados com estes 

acontecimentos?____________________________________________________

___________________ 

Alguma vez lhe pareceu estar a ver coisas? Nãopode descreve-las?  

Por vezes parece-lhe que os objectos para os quais está a olhar estão a mudar 

de tamanho ou de forma? Não 

Alguma vez sentiu estar a ouvir coisas? Não pode descreve-

las?_______________________________ 

Por vezes as musicas que está a ouvir transformam-se em ruídos? Não 
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Tem sentido ou percepcionado sabores ou odores especiais?__não 

Tem sentido, percecionado sensações no seu corpo? Não  alteração do tamanho 

das mãos e dos braços ou de outras partes do corpo?ás vezes tenho as mãos e 

os pés muito inchados mas isso é do coração 

 

Queixas sobre sintomas constantes e de evolução progressiva 

 

Sente que os seus sintomas (visuais, auditivos, motores) pioraram? Isto quando se é 

velho tudo piora, mas sim tenho muito mais dificuldades em andar. 

 

Queixas sobre transtornos nas funções complexas 

 

Tem dificuldades em orientar-se? Não 

Tem problemas para vestir-se ou despir-se? Não, só a calçar os sapatos se 

tiverem cordões 

 

Tem problemas para ler ou escrever? NR  

Observou mudanças na compreensão daquilo que as pessoas lhes dizem?não  é 

com esforço que consegue ouvir o que é dito nas conversações não 

É lhe difícil falar espontaneamente? Não gagueja para articular as palavras? 

Não tem problemas de prenunciação? Não, ora não digo as palavras como 

deve ser porque não sei uma letra do tamanho de um comboio mas também não 

digo asneiras 

Tem problemas de calculo? Até não de que tipo? _______________________  
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Parte ii - avaliação psicológica da saúde e bem-estar 

 

 

Apoio social 

 

Redes de suporte informal – vizinhos e familiares 

 

Sente-se bem no sítio onde vive? Sim sempre viveu aqui, ou onde vivia antes?vivi 

no ribatejo, depois e angola 

Com quem vive?com a minha companheira 

Que tipo de relação mantem com os vizinhos? Boa 

Encontra-se satisfeito com as relações de vizinhança? Sim, dou-me bem com todos 

 

Isolamento social 

 

Quanto tempo passa sozinho por dia? nunca estou sozinho 

Tem algum confidente com que sente que pode sempre desabafar/ partilhar os 

/ recorrer numa situação de emergência? Sim, com a minha companheira…mal 

de mim se não fosse ela 

Costuma receber visitas? Sim quem o visita? A filha da minha companheira com 

que frequência? Quase todas as semanas 

 

Relação de amizade 

 

Quem são os seus melhores amigos? Eu sou amigo de toda a gente. 

Com quem gosta de estar? Gosto de estar com toda a gente 
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Atividade  

Atividades preferidas/prazenteiras 

 

O que gosta de fazer? Não posso fazer muito , mas vou lá para o monte  e 

remexo a terra 

Como ocupa os seus tempos livres? Jogo às cartas e vejo televisão 

O que é que lhe dá mais prazer fazer no seu dia-a-dia? Ir para o monte 

 

Saúde mental 

 

Auto-avaliação de saúde e bem-estar 

 

Em termos de bem-estar como se sente? Sinto-me bem, mas cansado 

 

Avaliação do questionário de saúde geral (Goldberg, adaptado por faria, 1999)  
obteve o score de 45 

 

 

Promoção da saúde mental 

 

O que acha que pode fazer para promover a sua saúde mental?  Tomar a medicação e 

ir ao médico. 
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Envelhecimento 

 

Envelhecimento bem  sucedido 

 

O que é um envelhecimento bem sucedido? Estar lúcido e poder fazer o que gosto e 
estar com quem gosto e onde gosto 

O que acha que é preciso para se ter um envelhecimento bem sucedido? Ter saúde e ter 
dinheiro para as despesas 

 

Como ocupa o seu tempo jogo cartas e vejo televisão 

 

 

Viuvezvvv  

 

Luto e viuvez-vivências de luto 

 

Há quanto tempo é viúvo(a)? 10 anos 

Como ocorreu a morte do seu/sua esposo/a? Estava acamada há muito tempo onde 

ocorreu? Foi lá em casa 

Como foi para si perder o seu / sua esposo/a ? Olhe fiquei sem ação. Ela estava 

doente, mas quando aconteceu fiquei mal…senti-me só 

Considera que teve um casamento feliz? Casamos tarde mas fomos muito felizes 

Depois da viuvez, que alterações ocorreram na sua vida?olhe eu acho que tudo 

mudou.pois só podia…a quererem fazer logo partilhas… 

A religião ajudou-o (a) a ultrapassar a sua perda? Pois…eu respeito mas não acredito 

Conseguiu refazer a sua vida sentimental? Refiz sim 
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Teste de avaliação neuropsicológica 

Entrevista semiestruturada sobre  saúde mental e bem-estar em gerontes 

(Faria, et al, 2012) 

Entrevista semiestruturada para realização de anamnese 

 

A presente entrevista tem como principal objetivo recolher informação sobre a saúde 

mental e o bem-estar do(a) geronte. Assim, permite realizar uma anamnese 

aprofundada para obter informação acerca de dados sociodemográficos  e recolher 

informação sobre dados relativos ao historial de saúde e de dificuldades funcionais do 

sujeito, ao apoio social percecionado, à atividade, ao estado de saúde mental e à 

perceção de envelhecimento. 

 

Parte i - entrevista prévia 

 

Estado de consciência  

 

 

Orientação 

 

A)como se chama?entrevistado 11 

B)idade 79  data de nascimento rc 

C)onde nasceu?no concelho de santiago do cacém 

D) que dia é hoje?  Rc em que mês estamos? Rc em que ano  estamos?  Rc  que 

horas são? Rc  o que fez hoje? Higiene pessoal, tomei o pequeno almoço e tratei 

da horta  e ontem?foi a mesma coisa 

E)tem filhos? Sim quantos anos têm?45,47 e 50 
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Nível pré-mórbido 

 

 Qual o nome da professora primária nunca frequentei a escola 

Em que escola estudou  

Qual o grau académico alcançado? 

___________quando?____________________________________________ 

Qual foi/é a sua profissão? pedreiro 

Há quando tempo desempenha/desempenhou essa profissão? foi até à idade 

da reforma, há 14 anos 

Onde trabalhou antes? sempre fiz isto 

O que faz aos fins-de-semana? O mesmo que de semana, só quando a minha 

filha vem cá é que é diferente 

O que faz durante a semana? Trato da horta e de outras coisas que tenha para 

fazer, às vezes à tarde vou ao centro, de manha?  Respondeu na pergunta 

anterior de tarde?____________________________ e á noite?vejo televisão 

Que coisas despertam o seu interesse? Gosto de fazer a lida do campo,mas 

também gosto de jogar às cartas. 

 

Atitude face à sua situação 

 

Como se sente? Sinto-me bem 

Onde está agora?rc quando chegou cá?rc 

Qual o nome do seu médico assistente?rc 

Quem sou eu? Rc conhecia-me anteriormente?rc 

Descontrola-se com facilidade?não 

Pode realizar bem o seu trabalho habitual?sim 

Tem dificuldades específicas nele?não 
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Como é a sua vida familiar? Boa 

 

 

Principais queixas  

 

 

Queixas subjetivas e espontâneas 

 

Como se sente? Bem  sente que alguma coisa está mal consigo? (tente explicar 

como se sente)  

Onde se localizam as suas 

queixas?_________________________________________________________ 

Por vezes sente ansiedade?  Não como é o seu sono normal? Descanso bem 

Sente demasiada fome?  Não e sede? Não 

Cuida da sua imagem pessoal? Sim, até tenho cuidado com isso 

 

Queixas generalizadas 

 

Tem dores de cabeça?  Não pode descrever como são? 

____________________________________________ 

Onde se localizam?_________________ esta é a sua única 

queixa?____________________________________ 

Tem tido perdas de visão? Um bocadinho  quando deu conta? Não é de agora 

Tem dificuldades de audição?  Agora vou tendo  quando 

começaram?____________________________________ 

Não tem qualquer outra queixa? Não 

Acredita ter perdido a sua capacidade de iniciativa? Não 

Sente-se mais cansado do que o habitual? Não 
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Tem dificuldades de memoria?  Sim de que tipo ?às vezes esqueço-me de onde 

ponha as coisas, ou do que ia buscar ou fazer… 

Por exemplo: esquece-se do que lê?_________________________ esqueceu-se 

do que aconteceu ontem?___________ e do que ocorreu à uma hora? Não  

usualmente custa-lhe a encontrar as palavras corretas?_____ tem dificuldades 

em 

escrever?_________________________________________________________

_____ 

Esquece-se das coisas que se propõe fazer? até não 

 

Queixas sobre os sintomas específicos -  episódicos 

Tem tido desmaios? Não pode descrever as sensações ou experiencias 

relacionados com estes 

acontecimentos?____________________________________________________

___________________ 

Alguma vez lhe pareceu estar a ver coisas?  Não pode descreve-

las?______________________________________ 

Por vezes parece-lhe que os objetos para os quais está a olhar estão a mudar 

de tamanho ou de forma? Não 

Alguma vez sentiu estar a ouvir coisas? Não pode descreve-

las?_______________________________ 

Por vezes as musicas que está a ouvir transformam-se em ruídos? Não 

Tem sentido ou percecionado sabores ou odores especiais? Não 

Tem sentido, percecionado sensações no seu corpo? Não alteração do tamanho 

das mãos e dos braços ou de outras partes do corpo?não 

 

Queixas sobre sintomas constantes e de evolução 
progressiva 

 

Sente que os seus sintomas (visuais, auditivos, motores) pioraram? Por enquanto não 

noto nada 
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Observações___________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________ 

 

Queixas sobre transtornos nas funções complexas 

 

Tem dificuldades em orientar-se?____________________ 

 

Tem problemas para vestir-se ou despir-se?__________________________ 

A) Tem problemas para ler ou escrever?__________ e com notação 

musical?__________________________________ 

B) Observou mudanças na compreensão daquilo que as pessoas lhes 

dizem?________________ é com esforço que consegue ouvir o que é dito nas 

conversações_____________________________________ 

C) É lhe difícil falar espontaneamente? _______gagueja para articular as 

palavras? ______tem problemas de 

prenunciação?_________________________________________________ 

D) Tem problemas de calculo?________________ de que tipo? ______________  

                observações: não referenciou qualquer queixa 
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Parte ii - avaliação psicológica da saúde e bem-estar 

 

 

Apoio social 

 

Redes de suporte informal – vizinhos e familiares 

 

Sente-se bem no sítio onde vive? Sim sempre viveu aqui, ou onde vivia antes? 

Sempre vivi aqui  

Com quem vive? sozinho 

Que tipo de relação mantem com os vizinhos? boa 

Encontra-se satisfeito com as relações de vizinhança? Sim, não tenho nada contra 

ninguém 

Observações :

 ____________________________________________________________________ _

______ ______________________________________________________________   

 

Isolamento social 

 

Quanto tempo passa sozinho por dia? Bem, só estou sozinho à noite 

 tem algum confidente com que sente que pode sempre desabafar/ partilhar os 

seus problemas/ recorrer numa situação de emergência? Sim, os meus filhos 

Costuma receber visitas? Recebo sim  quem o visita? Os meus filhos com que 

frequência? Todos os dias 
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Relação de amizade 

 

Quem são os seus melhores amigos?a  minha família é muito minha amiga, mas 

tenho “grandes” amigos fora da família  

Com quem gosta de estar? Eu gosto de estra com todos 

 

Atividade  

Atividades preferidas/prazenteiras 

 

O que gosta de fazer? Tratar da horta e dos animais, jogar às cartas e assistir 

aos bailes e ir a passeios 

Como ocupa os seus tempos livres? Referenciou o mesmo que na questão anterior 

O que é que lhe dá mais prazer fazer no seu dia-a-dia? Tratar da horta e doa 

animais 

 

Saúde mental 

 

Auto-avaliação de saúde e bem-estar 

 

Em termos de bem-estar como se sente? Sinto-me bem 

 

Avaliação do questionário de saúde geral (goldberg, adaptado por faria, 1999)  
obteve o score de 57 

 

 

Promoção da saúde mental 
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O que acha que pode fazer para promover a sua saúde mental? Penso que não posso 

fazer muito… tomar os medicamentos, fazer análises e ter cuidado com a alimentação. 

 

Envelhecimento 

 

Envelhecimento bem  sucedido 

 

O que é um envelhecimento bem sucedido? Fazer o que gosto e estar onde gosto 

 

O que acha que é preciso para se ter um envelhecimento bem sucedido? Ter saúde, 
carinho e atenção…ter quem olhe por mim 

 

Viuvezvvv  

 

Luto e viuvez-vivências de luto 

 

Há quanto tempo é viúvo(a)? 5 anos 

Como ocorreu a morte do seu/sua esposo/a? Era muito doente…mas foi uma infeção 

respiratória 

Como foi para si perder o seu / sua esposo/a ? A minha vida ficou vazia 

Considera que teve um casamento feliz? Sim, tivemos uma vida “linda” 

Depois da viuvez, que alterações ocorreram na sua vida? Olhe saio menos…isto tudo 

muda. 

A religião ajudou-o (a) a ultrapassar a sua perda? Sou crente, mas não me parece que 

isso me tenha ajudado 

Conseguiu refazer a sua vida sentimental? Não  pensa refazer? Não digo que não o 

faça 
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Teste de avaliação neuropsicológica 

Entrevista semiestruturada sobre  saúde mental e bem-estar em gerontes 

(Faria, et al, 2012) 

Entrevista semiestruturada para realização de anamnese 

 

A presente entrevista tem como principal objetivo recolher informação sobre a saúde 

mental e o bem-estar do(a) geronte. Assim, permite realizar uma anamnese 

aprofundada para obter informação acerca de dados sociodemográficos  e recolher 

informação sobre dados relativos ao historial de saúde e de dificuldades funcionais do 

sujeito, ao apoio social percecionado, à atividade, ao estado de saúde mental e à 

perceção de envelhecimento. 

 

Parte i - entrevista prévia 

 

Estado de consciência  

 

 

Orientação 

 

Como se chama?entrevistado 12 

Idade_84_ data de nascimento_________________ 

Onde nasceu? Concelho de santiago do cacém 

Que dia é hoje?  Rc em que mês estamos? Rc em que ano  estamos? Rc 

Que horas são?rc  o que fez hoje? Tratei da horta e ontem? A mesma coisa 

Tem filhos? Sim   

 

Nível pré-mórbido 
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Qual o grau académico alcançado? 4ª classe quando?em adulto 

Qual foi/é a sua profissão?tratorista 

Há quando tempo desempenha/desempenhou essa profissão? Reformei-me com 

65 anos 

Onde trabalhou antes?sempre fiz isso 

O que faz aos fins-de-semana? Não é diferente da semana 

O que faz durante a semana? De manha? Trato da horta  de tarde? Estou no 

centro e á noite?vejo televisão 

Que coisas despertam o seu interesse?tratar da horta 

 

Atitude face à sua situação 

 

Como se sente?nem bem nem mal 

Onde está agora? Rc  quando chegou cá?_______________________________ 

Qual o nome do seu médico assistente?rc 

Quem sou eu?  Rc   conhecia-me anteriormente?rc 

Descontrola-se com facilidade?não 

Pode realizar bem o seu trabalho habitual? Sim 

Tem dificuldades específicas nele?não 

Como  é a sua vida familiar? Razoável 

 

Principais queixas  

 

 

Queixas subjetivas e espontâneas 

 

Como se sente? Bem sente que alguma coisa está mal consigo? (tente 

explicar como se sente)             onde se localizam as suas  

Por vezes sente ansiedade? Não como é o seu sono normal? Descanso bem 

Sente demasiada fome? Não e sede?não 

Cuida da sua imagem pessoa? Ah, nunca gostei de andar enojando a outra 

gente 
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Queixas generalizadas 

 

Tem dores de cabeça?  Não pode descrever como são? 

____________________________________________ 

Onde se localizam?_________________ esta é a sua única 

queixa?____________________________________ 

Tem tido perdas de visão?algumas  quando deu conta? Já há muito tempo 

Tem dificuldades de audição?  Algumas  quando começaram?não sabe precisar 

Não tem qualquer outra queixa?não 

Acredita ter perdido a sua capacidade de iniciativa? Não, confio muito na minha 

pessoa 

Sente-se mais cansado do que o habitual?não 

Tem dificuldades de memoria?sim de que tipo?ás vezes esqueço-me das coisas 

Por exemplo: esquece-se do que lê?ás vezes esqueceu-se do que aconteceu 

ontem? Não e do que ocorreu à uma hora?não usualmente custa-lhe a encontrar 

as palavras corretas?não tem dificuldades em escrever?não 

Esquece-se das coisas que se propõe fazer?não 

 

Queixas sobre os sintomas específicos -  episódicos 

 

Tem tido desmaios? Não pode descrever as sensações ou experiencias 

relacionados com estes 

acontecimentos?____________________________________________________

___________________ 

Alguma vez lhe pareceu estar a ver coisas? Não  pode descreve-

las?______________________________________ 

Por vezes parece-lhe que os objectos para os quais está a olhar estão a mudar 

de tamanho ou de forma?__________________ 

Alguma vez sentiu estar a ouvir coisas? Não pode descreve-

las?_______________________________ 



245 

 

Por vezes as musicas que está a ouvir transformam-se em 

ruídos?_________________________________________ 

Tem sentido ou percepcionado sabores ou odores especiais? Não 

Tem sentido, percecionado sensações no seu corpo? Não  alteração do tamanho 

das mãos e dos braços ou de outras partes do corpo 

 

Queixas sobre sintomas constantes e de evolução progressiva 

 

Sente que os seus sintomas (visuais, auditivos, motores) pioraram?não 

 

Queixas sobre transtornos nas funções complexas 

 

Tem dificuldades em orientar-se? 

Tem problemas para vestir-se ou despir-se? 

Tem problemas para ler ou escrever?  E com notação 

musical?__________________________________escreva com mais 

detalhes_______________ 

Observou mudanças na compreensão daquilo que as pessoas lhes 

dizem?________________ é com esforço que consegue ouvir o que é dito nas 

conversações______________________________________________________

_________ 

É lhe difícil falar espontaneamente? _______gagueja para articular as 

palavras? ______tem problemas de 

prenunciação?_____________________________________________________

___________________ 

Tem problemas de calculo?________________ de que tipo? 

Observações: não referenciou queixas 

  

 

 

Parte ii - avaliação psicológica da saúde e bem-estar 
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Apoio social 

 

Redes de suporte informal – vizinhos e familiares 

 

Sente-se bem no sítio onde vive? Sim  

Com quem vive?vivo sozinho na minha casa 

Que tipo de relação mantem com os vizinhos?boa 

Encontra-se satisfeito com as relações de vizinhança? Sim ,gosto de toda a gente  

 

 

Isolamento social 

 

Quanto tempo passa sozinho por dia? É muito tempo, não sei dizer quanto mas 

é… 

Tem algum confidente com que sente que pode sempre desabafar/ partilhar os 

seus problemas/ recorrer numa situação de emergência? Não penso que 

não…tenho um filho…mas penso que não 

Costuma receber visitas?ah…não passa-se tempos e tempos que não vem cá 

ninguem quem o visita?___________ com que 

frequência?_____________________  

 

 

 

 

Relação de amizade 

 

Quem são os seus melhores amigos?  A minha familia 
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Com quem gosta de estar?talvez com a minha familia, convivo pouco com os 

vizinhos  e com amigos 

 

Atividade  

Atividades preferidas/prazenteiras 

 

O que gosta de fazer? Tratar da horta 

Como ocupa os seus tempos livres? Jogar ás cartas e ver televisão.não gosto do 

que fazem lá no centro, nunca fui a habituado a estas coisas e andar aos saltos 

O que é que lhe dá mais prazer fazer no seu dia-a-dia? É tratar da minha horta 

 

Saúde mental 

 

Auto-avaliação de saúde e bem-estar 

 

Em termos de bem-estar como se sente? Sinto-me bem 

 

Avaliação do questionário de saúde geral (Goldberg, adaptado por faria, 1999)  
score 33 

 

 

Promoção da saúde mental 

 

O que acha que pode fazer para promover a sua saúde mental?  Ir ao médico e fazer 

o recomendado 

 

Envelhecimento 
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Envelhecimento bem  sucedido 

 

O que é um envelhecimento bem sucedido? É ter saude e fazer as minhas coisas 

 

O que acha que é preciso para se ter um envelhecimento bem sucedido? Olhe ter saúde 
e sorte  

 

Como ocupa o seu tempo  a tratar da horta, ver televisão e a jogar ás cartas 

 

Viuvezvvv  

 

Luto e viuvez-vivências de luto 

 

Há quanto tempo é viúvo(a)? 10 anos 

Como ocorreu a morte do seu/sua esposo/a? Avc  onde ocorreu? Foi em casa 

Como foi para si perder o seu / sua esposo/a ?  Olhe desde esse dia não sei o que 

ando cá a fazer 

Considera que teve um casamento feliz? Sim fomos felizes…muito 

Depois da viuvez, que alterações ocorreram na sua vida? Isto mudou tudo de repente 

A religião ajudou-o (a) a ultrapassar a sua perda? Não sou religioso 

Conseguiu refazer a sua vida sentimental? Não    pensa refazer?nunca 

encontrei uma pessoa digna de ocupar o lugar da minha mulher,,,agora também já não 

estou para isso, estou velho… 
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ANEXO7 

NºP Nº Sexo Idade Tempo 
decorrido 

após 
morte do 
cônjuge 

PARTE I – ENTREVISTA PRÉVIA 
 Estado de Consciência do Paciente 

 Orientação Nível Pré-Mórbido Atitude face à situação 
 1 Fem 77 4 anos Orientada 

espácio e 
temporalmente 

Demonstra ter capacidade de 
iniciativa e de aprendizagem. 
Recetiva a novas atividades 
(ginástica). Durante os fins de 
semana visita familiares ou 
vai a passeios organizado por 
uma associação local 

Refere sentir-se muito bem, que 
gosta de fazer a lida da casa e 
que desempenha as suas tarefas 
sem dificuldade, exceto se 
necessitar de subir um escadote. 
Contudo admite que se 
descontrola com facilidade e que 
chora compulsivamente, só se 
acalmando quando toma um 
café. 

 2 Fem 74 3 anos Orientada 
espácio e 
temporalmente 

Não mantem objetivos a 
curto, médio ou longo prazo, 
pois nada lhe desperta 
interesse. Os fins de semana 
não diferem da semana, pois 
de manhã trata da casa e das 
refeições e à tarde visita a 
sobrinha. 

Sente-se triste e só. Ralha 
consigo própria porque sente 
algumas dificuldades na 
realização das AVDS. Salienta 
que se dá bem com toda a 
família, mas que tem atritos com 
a irmã mais velha que se vale da 
idade para “mandar” na 
entrevistada, contudo esta 
sente-se explorada a nível 
material e monetário. 

 3 Fem 77 4 anos Orientada 
espácio e 
temporalmente 

Durante a semana trata da 
casa,  cuida do jardim e faz as 
refeições para si e para o 
neto e à tarde descansa. No 
sábado de manhã vai ao 
cabeleireiro, faz as compras 
semanais e depois vai ao 
cemitério. No domingo vai à 
missa e por vezes passeia 
com uma amiga. 

Refere sentir-se triste, cansada e 
doente. É com algum esforço 
que faz a lida da casa porque 
cansa-se facilmente e tem 
muitas dores na anca. S t  
Reconhece descontrolar-se com 
alguma facilidade e para se 
acalmar tem que ir para o jardim 
“mexer na terra”. A sua vida 
familiar é triste pois o neto tem 
uma doença do foro psiquiátrico, 
contudo refere que existem 
pessoas que são mais infelizes. 

 4 Fem 86 
anos 

3 anos Orientada 
espácio e 
temporalmente 

Durante o período matinal 
trata dos animais, faz o 
pequeno almoço para a 
família, lava a louça, estende 
a roupa e cuida do bisneto. 
Durante a tarde descansa, faz 
uma caminhada com duas 
amigas, ajuda a filha a limpar 
a escola e vai a horta. À noite 
arruma a cozinha e vê a 
telenovela.  

Refere que é como as outras 
pessoas, uns dias está bem 
outros está mal. Dificilmente se 
descontrola. Realiza com 
facilidade as suas tarefas mas 
quando se sente muito cansada 
senta-se a descansar. O fato de 
ter efetuado uma mastetomia 
parcial (esquerda) não lhe tirou a 
vontade de fazer mais e melhor. 
Admite que a sua vida familiar 
não tem sido fácil pois têm tido 
problemas durante toda a vida, 
os netos “têm sido pessoas 
complicadas”. 

 5 Fem 76 
anos 

37 anos Orientada No período matinal vai lavar 
a um tanque comunitário, 
prepara as refeições e 
arruma a casa. Durante a 
tarde vai dar uma volta com 
uma vizinha e vai buscar 
água à fonte para regar o 
quintal pois “ a água da rede 
é muito cara”. Á noite faz o 
jantar, vê televisão e faz 
renda. 

Não se sente nem bem nem mal, 
mas a comparar com alguns 
meses atrás agora está melhor. 
Tem algumas dificuldades em 
realizar as suas tarefas pois as 
artroses nas mãos fazem com 
que tenha muitas dores. Admite 
que a sua vida familiar nunca foi 
fácil, pois perdeu a mãe muito 
cedo e não sabe o que é ter esse 
carinho. Descontrola-se 
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facilmente. Apesar de ter uma 
filha (reside a 10 Km de 
distância) poucas vezes se 
visitam e quando o fazem, é 
sempre a mãe que se desloca 
até junto da filha. Os netos mais 
velho só aparece se precisar de 
alguma coisa. 

 6 Fem 77 52 anos Orientada no 
tempo e no 
espaço 

Durante o período matinal 
arruma a casa, lava e estende 
roupa, prepara as refeições, 
rega a horta e trata do 
animais. A seguir ao almoço 
vai beber café, se tiver 
alguma atividade no centro 
comunitário da sua área de 
residência fica ocupada cerca 
de 1hora, se não tiver 
atividades vai à casa da filha 
estender-lhe a roupa. À noite 
janta, arruma a cozinha e vê 
televisão para de seguida se 
deslocar para a casa da filha 
com o intuito de lá pernoitar. 
Os fins de semana só diferem 
se for a alguma excursão ou 
tiver alguma atividade. 

Considera-se bem e feliz. Não 
sente dificuldades em realizar as 
suas atividades. Refere ter uma 
boa vida familiar. Capacidade de 
auto controlo.  
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Nº
P 

N
º 

Sex
o 

Idad
e 

Temp
o de 
viuve
z 

PARTE I – ENTREVISTA PRÉVIA 
Principais Queixas do Paciente 

 Queixas 
subjetivas e 
espontâneas 

Queixas 
Generalizada

s 

Sintomas 
Específicos - 

Episódios 

Sintomas 
constantes 

de evolução 
progressiva 

Transtornos nas 
funções complexas 

 1 fem 77 4 anos Sente-se bem, 
a única coisa 
que a 
apoquenta é 
uma dor 
localizada no 
joelho direito 
e a bronquite. 
Tem períodos 
de ansiedade, 
mas tal não 
interfere com 
o sono “durmo 
a noite toda”. 
Cuida da sua 
imagem 
pessoal e faz 
a sua higiene 
sem qualquer 
dificuldade. 

Queixa-se de 
dores de 
cabeça 
(região 
frontal), mas 
julga que tal 
se deve à 
Tensão 
Arterial (BX). 
Não refere 
perdas de 
visão ou 
audição. 
Refere que 
ultimamente se 
sente mais 
cansada que o 
habitual e que 
isso se reflete 
na memória 
“Às vezes 
tenho que 
voltar para 
trás para 
saber o que ia 
fazer” e na 
utilização de 
algum 
vocabulário. 

Faz referência 
a um episódio 
de alucinação 
após a morte 
do esposo 
(cerca de 1 
mês) “vi uma 
bola branca 
que brilhava, 
depois subiu 
pela chaminé”, 
mas adverte 
que não 
bebeu e que 
não está 
“maluca”, 
“mandei logo 
rezar uma 
missa”. 
Atualmente 
sente “mãos” 
nas costas e 
na cabeça. 

Não nota 
decréscimo 
visual, 
auditivo e 
motor. 

Apesar de estar 
orientada no tempo 
e no espaço, admite 
que já teve um 
episódio de 
desorientação 
“chegava à porta 
do Hospital e 
parecia-me que não 
era ali! Voltava 
para trás e ia 
novamente…quand
o chegava não era 
ali. Tive que pedir 
ajuda”. 

 2 Fem 74 3 anos No geral 
sente-se bem, 
só é afligida 
por uma dor 
no braço 
direito que lhe 
causa 
transtorno no 
desempenho 
das suas 
atividades. 
Sente-se 
muitas vezes 
ansiosa e tem 
dificuldades 
em 
adormecer. 
Tem prazer 
em cuidar da 
sua imagem 
pessoal. 

Refere que 
sente algumas 
dificuldades a 
nível de 
memória, mas 
considera que 
isso não é 
próprio da 
idade é sim 
fruto de 
alguma noite 
“mal 
dormida”, 
porque afinal 
os jovens 
também se 
esquecem de 
algumas 
coisas. . 

Relata que 
mais que uma 
vez lhe 
pareceu estar 
deitada ao 
lado o marido 
e que 
estendeu a 
mão para lhe 
tocar, mas que 
só encontrou o 
“vazio”. 

Não refere 
decréscimo 
visual, 
auditivo e 
motor. 

Admite que tem 
dificuldades em 
vestir determinadas 
roupas, mas que se 
zanga consigo 
mesma e se veste. 

 3 Fem 77 4 anos Sente-se 
cansada e 
com muitas 
dores na anca, 
recentemente 
foi-lhe 
diagnosticada 
uma artrose 
na anca pelo 
que em breve 
será sujeita a 
uma cirurgia.  
Adormece com 
facilidade. 
Refere que 
por momentos 
sente 

Refere que no 
último ano tem 
sentido 
dificuldades 
auditivas, 
sente-se mais 
cansada que o 
habitual e tem 
algumas 
dificuldades 
de memória. 
Em alguns dias 
também 
refere sentir 
dificuldades 
ao nível da 
escrita, pois a 

No último ano 
desmaiou uma 
vez, quando 
lhe rebentou 
uma veia. 
Também sente 
sabores 
desagradáveis 
pois a 
medicação 
(quimioterapia
) seca-lhe a 
boca. Em 
alguns dias 
nota 
alterações no 
tamanho das 

Sente um 
considerável 
declínio a 
nível auditivo 
e motor. 

Não tem 
dificuldades em 
orientar-se, mas 
admite que por dias 
sente dificuldades 
em escrever e é com 
algum esforço que 
consegue ouvir o 
que as pessoas 
falam. Não refere 
que sinta 
dificuldades em 
vestir ou calçar-se. 
Não tem problemas 
de cálculo ou de 
pronunciação. 
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demasiada 
fome. Tem 
muita atenção 
com a sua 
imagem 
corporal. 

medicação 
provoca-lhe 
alguns 
tremores e 
dormência. 
Considera que 
não perdeu a 
capacidade 
de iniciativa, 
apesar de se 
sentir 
debilitada 
está sempre 
pronta para 
fazer 
qualquer 
coisa. 

mãos e nos 
pés (inchaço) e 
sente muito 
calor na mama 
que foi sujeita 
a 
radioterapia. 

 4  Fem 86  3 anos Sente-se mal 
quando vê a 
filha triste, 
“nem é do meu 
problema do 
peito!”. Não se 
sente ansiosa. 
Adormece 
facilmente, 
por vezes 
acorda uma 
ou duas vezes 
durante a 
noite mas 
consegue 
voltar a 
adormecer 
com relativa 
facilidade. 
Cuida da sua 
imagem 
pessoal, “sou 
uma pessoa 
muito simples, 
mas gosto de 
andar sempre 
limpa e 
arranjada”. 

Queixa-se de 
dores de 
cabeça 
acompanhada
s de tonturas. 
Não sente que 
a sua 
acuidade 
visual tenha 
diminuído, mas 
sente que 
perdeu 
capacidade 
auditiva. 
Considera que 
não perdeu 
capacidade 
de iniciativa. 
Sente algumas 
dificuldades 
de memória, 
por vexes 
esquece-se 
onde arruma 
alguma coisa. 

Nota 
alterações no 
braço 
esquerdo e na 
mão direita, 
mas julga que 
tal se deve à 
mastectomia. 

Sente um 
considerável 
declínio a 
nível 
auditivo. 

Não tem 
dificuldades de 
orientação e não 
sente dificuldades 
em vestir ou calçar-
se. Refere que sente 
dificuldade na 
conversação, pois 
sente dificuldades 
auditivas e 
envergonha-se de 
pedir que repitam, 
deste modo admite 
que por vezes tem 
dificuldade em 
falar 
espontaneamente.  

 5 Fem 76 37 
anos 

Apesar de ter 
muitas dores 
nas mãos 
(artroses) e 
nas pernas 
(varizes), não 
se sente mal. 
Não sente 
ansiedade, 
mas tem 
dificuldades 
em 
adormecer. 
Por vezes tem 
demasiada 
fome e 
constantement
e tem muita 
sede. Cuida 
da sua 
imagem 
pessoal mas 
refere que 
“não tomo 
banho todos os 
dias para não 
gastar água”. 

Queixa-se de 
dores de 
cabeça 
intensas 
(ossos). 
Queixa-se de 
dores nas 
mãos e pés 
(ossos). Não 
sente que as 
suas 
capacidades 
visuais e 
auditivas se 
tenham 
alterado. 
Refere que 
não perdeu a 
capacidade 
de iniciativa, 
mas admite 
que por vezes 
se sente muito 
cansada. 
Sente algumas 
dificuldades 
de memória, 
esquece-se do 
que vai fazer 
ou buscar, mas 
considera as 
mesma fruto 
da idade. 

Somente 
refere que por 
vezes lhe 
parece que 
tem as mãos e 
os pés muito 
pesados e por 
isso acha que 
sofreram 
alterações no 
tamanho. 

Por vezes 
tem 
dificuldades 
em orientar-
se pois tem 
algumas 
tonturas. Tem 
algumas 
dificuldades 
em 
vestir/despir
-se pois 
sente alguma 
dormência 
nas mãos. 
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 6 Fem  77  52 
anos 

Sente-se bem, 
não se sente 
ansiosa e não 
tem 
dificuldades 
em 
adormecer. 
Refere que 
tem uma sede 
constante. É 
com grande 
satisfação que 
cuida da sua 
imagem 
pessoal “todos 
os dias ponho 
creme.” 

Não se queixa 
de dores de 
cabeça, nem 
sente 
decréscimo 
nas suas 
capacidades 
visuais e 
auditivas. 
Ultimamente 
sente-se os 
membros 
superiores e 
inferiores eo n 
inchados. 
Refere se 
estiver mais 
cansada que 
nota logo na 
memória, pois 
esquece-se 
onde coloca 
alguns objetos 
ou do que 
tinha 
destinado 
fazer. 

Inchaço de 
membros 
superiores e 
inferiores, pelo 
que lhe 
parecem 
maiores que o 
habitual. 

Não sente 
dificuldades 

de 
orientação, 

nem de 
vestir/despir, 
nem ao nível 
da fluidez 
do discurso. 
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NºP Nº Sexo Idade Tempo 
decorrido 

após a 
morte do 
cônjuge 

PARTE II – Avaliação Psicológica da Saúde e Bem Estar 
APOIO SOCIAL 

 Rede de suporte informal – 
Vizinhos e Familiares 

Isolamento Social Relação de 
Amizade 

 1 Fem 77 4 anos Gosta do local de residência 
e mantem uma boa relação 
com a vizinhança. Vive só. 
Salienta que apesar de lidar 
bem com toda a vizinhança 
não gosta de “andar metida 
na casa dos outros”.  

Como vive só, nos dias que não 
cuida do bisneto e que não tem 
atividades ou que não sai para 
fazer compras, passa quase 
todo o dia sozinha. Refere como 
confidentes a nora e a filha. 

Tem na sua 
família os seus 
melhores amigos. 
É junto dos irmãos 
que se sente feliz 
“divirto-me 
sempre tanto”. 

 2 Fem 74 3 anos Apesar de ter morado fora 
grande parte da vida, gosta 
do local onde atualmente 
reside. Vive só. Lida bem com 
toda a vizinhança, exceto 
com uma vizinha do lado que 
fez obras e “invadiu-me o 
telhado com coisas, e depois 
ainda me ofendeu (…)”. 
Cumprimenta toda a 
vizinhança e fala 
ocasionalmente, mas não tem 
por hábito “andar de casa 
em casa”. 

Passa grande parte do dia só e 
raramente recebe visitas. 
Apesar de ter filhas, estas 
moram longe (Lisboa e 
Austrália) pelo que a sua 
confidente e quem a auxilia em 
caso de emergência é a 
sobrinha.  

Considera que os 
seus familiares 
são também os 
seus melhores 
amigos. Gosta de 
estar com todos os 
que estima e que 
a tratam bem mas 
evidência a 
importância da 
sobrinha. 

 3 Fem 77 4 anos Gosta do local de residência. 
Após o falecimento do 
marido, o neto foi viver com 
a entrevistada. Sente-se 
satisfeita com os vizinhos e 
convive bastante com os 
mesmos. 

Todos os dias recebe visitas, de 
familiares, amigos ou vizinhos. 
Contudo é com o irmão (mais 
novo) que desabafa e partilha 
os problemas e recorre se tiver 
uma emergência. 
 

Considera que os 
familiares são os 
seus melhores 
amigos e com eles 
que mais gosta de 
estar. 

 4 Fem 86 3 anos Gosta do local de residência 
e refere manter uma boa 
relação com a vizinhança 
“gosto de todos!”. É com 
muita saudade que recorda 
uma vizinha que faleceu há 5 
anos “era uma irmã.” 

Nunca está sozinha “saem uns, 
entram outros.” , pois vive com a 
filha, genro, dois netos, esposa 
de um dos netos e bisnetos. A 
filha é a sua confidente e é, em 
situação de emergência, a 
quem recorre. Costuma receber 
a visita de uma das irmãs, 
quando esta vai para a terra. 

Considera que os 
seus melhores 
amigos são a 
família , “aqueles 
que estão lá em 
casa.” É com eles 
que mais gosta de 
estar. 

 5 Fem 76 37 anos Não gosta do seu local de 
residência. Gostava de 
residir onde residiu, no inicio 
do casamento, com o esposo. 
Atualmente vive só. Mantem 
uma relação cordial com a 
vizinhança, exceto com a 
vizinha do lado “é uma 
besta”, mas refere que não se 
sente satisfeita com as 
relações de vizinhança “gosto 
de uns, outros não”. 

Passa grandes períodos 
sozinha, chegam mesmo a ser 
dias. Se tiver algum problema 
ou pretenda desabafar, “mas 
não é tudo!”. procura a irmã. 
Nunca tem visitas. 

Considera que 
não tem amigos e 
gosta de estar 
sozinha. 

 6 Fem 77 52 ANOS Gosta do local de residência. 
Apesar de passar o período 
diurno na sua casa e à noite 
pernoitar na casa da filha, 
não considera que viva só. 
Mantem uma relação de 
proximidade e amizade com 
a vizinhança. 

Considera que passa pouco 
tempo só, “no máximo umas 3 
horas”. A filha é a sua principal 
confidente, embora também 
desabafe com uma comadre. 
Costuma receber visitas das 
amigas e de alguns familiares, 
emboras estes últimos já o 
façam com menor frequência (1 
ou 2 vezes por ano), porque já 
sentem algumas dificuldades 
visuais e motoras e, como 
moram longe, ficam 
condicionados pela 
disponibilidade dos filhos. 

A família são 
também os seus 
melhores amigos e 
é com eles que 
gosta de estar. 
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NºP Nº Sexo Idade Tempo 
decorrido 

após morte 
do cônjuge 

 Parte II – Avaliação 
Psicológica da Saude e Bem 

Estar - ATIVIDADE 

 

 Atividades 
Preferidas – 
Prazenteiras 

O que gosta de fazer? Ocupação dos Tempos 
Livres 

 1 Fem 77 4 anos Fazer renda, 
costurar, ver 
televisão, ir ao 
café, tratar dos 
animais e das 
flores. 

Tratar das flores e dos 
animais. 

Tem ginástica 2x por semana, 
mas sente-se 
“envergonhada”, só vai 
porque os outros vão e para 
não estar sozinha. 

 2 Fem 74 3 anos Gosta de cozinhar 
e tratar do jardim 

Gosta de fazer tudo Refere fazer qualquer coisa 
que lhe apeteça e lhe dê 
prazer. Não vai para as 
“aulas (…)porque não gosta 
de obrigações” 

 3  Fem 77 4 anos Tratar do jardim e 
costurar 

Gosta de fazer tudo, mas o 
que lhe dá mais prazer é 
cuidar do jardim e plantar 
plantas diferentes 

Visita as vizinhas, vê 
televisão, lê uma revista e 
junta-se com elementos do 
grupo de oração do qual faz 
parte. 

 4 Fem 86 3 anos Atividades 
domésticas e 
gostava de voltar 
a fazer malhas. 

Tratar da casa e das flores. Vai à horta e faz caminhadas 
com duas vizinhas. Refere que 
não tem “idade e paciência 
para andar aos pulos” e por 
isso as atividades que 
organizam não têm para si 
qualquer significado 

 5 Fem 76 37anos Atividades 
domésticas e 
tratar da horta e 
das flores 

Embora com dificuldade, 
gosta muito de fazer renda e 
malha. 

Faz renda, vê televisão e 
outras vezes vai a casa da 
irmã. “para fazer e pintar 
desenhos, também posso fazer 
em casa”. 

 6 Fem 77 52 anos Atividades 
domésticas, tratar 
da horta, animais, 
costurar, fazer 
renda, malha e 
ponto cruz. 

Trabalhos manuais (costura, 
renda, ponto de cruz, malha) 
e tem algumas atividades 
(ginástica e informática) 
organizadas pelo centro 
comunitário da sua área de 
residência. No último mês 
também ingressou num grupo 
coral de cantares alentejanos. 

Trabalhos manuais, cuidar da 
horta e das flores. Tem 
atividades 2x por semana no 
centro comunitário, gosta de 
aprender.a 
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NºP Nº Sexo Idade  Tempo decorrido 
após morte do 

cônjuge 

 
SAÚDE MENTAL 

  
 

Auto-avaliação de Saúde e Bem Estar 

Promoção da Saúde 
Mental 

 
 
 ac      dp     sc    qvs      

Diagnóstico 
Psiquiátrico 

 1 Fem 77 4 anos Refere sentir-se muito bem. Estar com quem gosto, fazer o 
que gosto 

36 14 50  34  

 2 Fem 74 3 anos Refere sentir-se razoavelmente bem. Refere que não está 
nas suas mãos promover a sua saúde mental, talvez nas do 
médico. 

35 11 46 28  

 3 Fem  77 4 anos Refere que se sente frágil. Fazer o que gosta, estar com 
quem e onde gosta 

35 10 45 36  

 4 Fem  86 3 anos Refere que se sente bem. Fazer o que gosto. Só irá alterar 
os seus hábitos e procurar um médico se sentir que esta a 
declinar. Todos os dias toma óleo de fígado de bacalhau 

35 12 47 38  

 5 Fem 76 37 anos Refere que se sente bem. Refere que pouco pode fazer 
para promover a sua saúde mental. 

23 11 34 49  

 6 Fem 77 52 anos Refere que se sente bem. Tomar a medicação adequada. 38 12 50 42  

 

 

NºP Nº Sexo Idade Tempo 
decorrido 

após morte 
do conjuge 

ENVELHECIMENTO 

 Envelhecimento Bem 
Sucedido 

 O que julga necessário para Envelhecimento 
Bem-Sucedido 

 1 Fem 77 4 anos Dá valor à saúde, alegria, 
conversar com os amigos, ir 
aqui ir ali. Poder sair de casa. 

Salienta a importância de ter carinho, atenção e 
sobretudo que a tratem bem. Só assim se pode 
ser feliz. 

 2 Fem 74 3 anos Ser bem tratada, ter uma 
medicação adequada 

Sobretudo sentir-se bem, ser bem tratada e ser 
feliz. 

 3  Fem 74 4 anos Sentir-se bem consigo mesma, 
ver satisfeitas as suas 
necessidades básicas. Sentir-se 
apoiada e acarinhada 

Estar com quem se gosta e onde se gosta, ser 
bem tratada e respeitada pela sociedade. 
Nunca a obrigarem a ir a um local ou fazer 
alguma coisa só porque os outros vão ou fazem. 
Ter respeito por parte dos mais jovens. 

 4 Fem 86 3 anos Ter saúde e capacidade de 
realizar as suas tarefas. 

Ter tratamentos adequados. Refere que não vai 
à ginástica ou a outras atividades realizadas no 
centro comunitário da sua área de residência 
porque nunca fez ginástica na vida e não é 
agora que vai começar e não está para “moer a 
cabeça.” 

 5 Fem 76 37 anos Não sabe Acho que é conviver com as outras pessoas, não 
deixar de andar. Refere que “não é porque é 
moda ira à ginástica que eu me vou meter 
nisso(…)” 

 6  Fem 77 52 anos Ter saúde, não depender de 
terceiros para fazer a sua 
higiene e ter a capacidade de 
continuar a fazer as suas 
tarefas 

Estar com quem se gosta e onde se gosta e ser 
bem tratado e respeitado 
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Nº
P 

N
º 

Sex
o 

Idad
e 

Tempo 
decorrid
o após 
morte 

do 
conjuge 

  
Vivências de Luto 

 Local e 
causa do 

óbito 

Satisfação 
com o 
matrimónio 

Experiência 
de Luto 

Alterações 
de vida 

Religião Observaçõe
s 

 1 Fem 77 4 anos  Alzheimer 
- Grande 
parte do 
período 
de 
doença (5 
anos) foi 
passado 
em casa. 
Sendo a 
esposa a 
principal 
cuidadora
. Faleceu 
no 
Hospital 

Casados 
durante 42 
anos. Refere 
ter tido um 
casamento 
feliz, apesar 
do marido 
nunca gostar 
de sair e de 
se divertir. 
Habituou-se 
ao feitio do 
esposo pois 
“todos temos 
o nosso 
feitio.” 

Foi muito 
difícil. Sofreu 
muito com a 
doença do 
esposo. 
Custou-lhe 
muito tratar 
do esposo 
“foram cinco 
anos, não 
foram cinco 
dias(…)”; 
teve que 
esconder 
facas, 
espingarda e 
a chave da 
motorizada. 
A morte 
custou-lhe 
muito, pois 
foram 
companheiros 
de toda uma 
vida mas 
refere que 
“esta doença 
é muito triste, 
uma pessoa 
perder o 
juízo(…)”. No 
inicio teve 
muita 
tristeza, 
sentia muita 
falta do 
esposo, 
agora já se 
sente mais 
aliviada. 

Se 
antigamente 
só saia para 
“beber a 
bica” e ir 
para a 
horta. 
Agora vai a 
passeios e 
por vezes à 
ginástica 
(refere 
novamente 
que não 
gosta, mas 
sempre sai 
de casa). 
Recentement
e faz parte 
de um grupo 
coral. 

Apesar de 
não saber 
rezar, a fé 
que tem em 
Deus, 
ajudou-a a 
ultrapassar 
os 
primeiros 
tempos de 
luto e a 
encarar a 
vida “falo 
com Deus, 
é Ele que 
me ajuda a 
encarar a 
vida e a 
ter vontade 
de sair de 
casa e 
fazer 
coisas 
novas”. 
Os filhos, 
netos e 
vizinhas 
foram o 
suporte 
essencial 
para 
ultrapassar 
o luto. 

Não pensa 
refazer a 
sua vida 
sentimental. 
O sofrimento 
que 
experienciou 
com a 
doença e 
consequente 
morte do 
esposo não 
lhe deixaram 
vontade de 
voltar a ter 
um 
relacionamen
to com mais 
ninguém. 
Ainda se 
considera 
casada.  

 2 Fem 74 3 anos Doente 
oncológico 
– após o 
diagnóstic
o viveu 2 
anos. A 
esposa foi 
a sua 

Sentia-se 
muito feliz 
com o 
esposo, 
casaram aos 
17 anos de 
idade e não 
mais se 

Horrível é o 
termo que 
usa para 
descrever a 
sua perda. 
Os dias são 
todos iguais, 
a casa ficou 

Com a 
morte do 
esposo tudo 
mudou. 
Passa muito 
tempo só, o 
que nunca 
acontecia 

Considera 
que a 
religião a 
ajudou a 
ultrapassar 
a sua 
perda. 
 

Não pensa 
refazer a 
sua vida 
sentimental. 
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principal 
cuidadora
. Faleceu 
no 
Hospital 

largaram 
“mesmo 
doente, 
estive 
sempre com 
ele(…)”. 

vazia e fria. pois o 
marido 
gostava de 
estar 
sempre na 
sua 
companhia. 
Tinham uma 
vida social 
bastante 
ativa, saiam 
muito e 
viajavam. 
Depois do 
falecimento 
são raras as 
vezes que se 
ausenta de 
casa. 

Considera 
que a 
família e os 
amigos a 
tenham 
ajudado 
bastante a 
ultrapassar 
a sua 
perda. 

 3 Fem 77 4 anos Faleceu 
no 
hospital 
após 
AVC. 

Admite que 
não se sentia 
feliz com o 
casamento, 
mas que 
gostava e 
respeitava o 
marido. 
Coisa que 
ele nunca 
demonstrou 
para com 
ela. Foram 
casados 
durante 52 
anos. 

Apesar de 
não se sentir 
feliz, foi um 
grande 
choque ver-
se sozinha 
dentro de 
uma casa. 
Nem queria 
acreditar que 
num espaço 
de uma 
semana tudo 
se alterou. 
Nos primeiros 
dias após a 
morte do 
esposo, 
continuava a 
colocar mais 
um prato na 
mesa ou 
ficava à sua 
espera para 
iniciar a 
refeição. 

Deixou de 
ter com 
quem sair e 
com 
conversar 
ao serão. A 
casa ficou 
maior e mais 
vazia. 

A religião 
ajudou-a a 
aceitar a 
sua perda 
e dá-lhe 
forças 
para 
continuar a 
viver e 
enfrentar o 
que quer 
que Deus 
lhe tenha 
reservado. 
A família 
foi 
essencial 
para a 
ajudar a 
ultrapassar 
a dor da 
perda. 

Nem sequer 
coloca a 
hipótese de 
refazer a 
sua vida 
sentimental. 
Pois “Deus 
quis assim” 

 4 Fem 86 3 anos Faleceu 
no 
Hospital. 
Insuficiênci
a renal, 
diabético 
e com 
suspeitas 
de 
Alzheimer.  

Sentia-se 
feliz com 
casamento 
que tinha, 
pois este foi 
o homem 
que 
escolheu. Ao 
longo da 
vida 
passaram 
muitas 
dificuldades 
e perderam 
um filho com 
4 anos, e 
julga que 
todos estes 
aconteciment
os unem as 
pessoas. 

A morte do 
cônjuge não 
a 
surpreendeu, 
mas foi-lhe 
particularmen
te difícil nos 
primeiros 
dias pois 
sentia muita 
a sua falta 
assim como 
de lhe 
prestar 
cuidados. 

Tudo mudou, 
não se sente 
mais só 
porque vive 
com a 
família 
(viveram 
toda a vida 
juntos), mas 
sai muito 
menos. 

Acredita 
que a sua 
própria 
família, 
vizinhos e 
em parte a 
sua fé, a 
tenham 
ajudado a 
menorizar 
o seu 
sofrimento.  

Nunca 
pensou em 
arranjar um 
companheiro. 
Evidencia 
que mesmo 
que fosse 
mais jovem 
não o faria 
pois não 
queria que 
ninguém 
ocupasse o 
lugar do 
marido. 

 5  Fem  76 37 anos Faleceu 
no 
Hospital. 
Vítima de 
acidente. 
Permanec
eu 1 mês 
em coma. 

Sentia-se 
satisfeita 
com o 
casamento 
embora 
admita que 
“não há casa 
nenhuma em 
que o sol não 
entre”, mas 
era feliz. 

Foi com 
choque que 
recebeu a 
noticia do 
acidente. 
Não lhe foi 
permitido 
visitar o 
marido, pois 
este 
encontrava-
se em coma. 

Tudo mudou, 
desde o 
local de 
residência 
até à sua 
satisfação 
com a vida. 
Eram duas 
pessoas e 
passou a ser 
só uma, a 
casa está 

Deixou de 
ter fé e até 
mesmo de 
acreditar 
em Deus, 
pois rezou 
tanto e as 
suas preces 
nunca 
foram 
ouvidas. Se 
Deus 

Nunca 
colocou essa 
hipótese. Faz 
referência 
ao seu 
próprio pai 
que “ficou 
viúvo muito 
novo e nunca 
arranjou 
outra 
mulher!” 



259 

 

No dia em 
que lho 
permitiram, e 
já a chegar 
junto do leito 
do esposo, 
este deu o 
seu último 
suspiro. 

sempre 
vazia e fria. 
Se 
antigamente 
tinha 
algumas 
dificuldades 
presentemen
te admite 
ter muitas 
mais. 

realmente 
existisse, 
certamente 
que não 
teria tido 
este 
desgosto. 

 6 Fem  77 52 anos Hospital. 
Faleceu 
após curto 
período 
de 
doença 
(15 dias). 

Considera 
que teve um 
casamento 
feliz. 

Refere que 
foi muito mau 
e triste, 
sempre 
acreditou 
que o marido 
estava 
doente mas 
que não era 
nada de 
grave. 
Quando 
chegou o 
resultado das 
análises, que 
revelaram 
excesso de 
ureia no 
sangue, o 
marido já 
havia 
falecido.  

Faz 
referência 
ao fato de 
a sua 
própria 
mãe, 
quando 
estava 
grávida da 
entrevistada
, ter ficado 
viúva pelo 
que  
considera 
esse 
acontecimen
to um mau 
presságio 
de vida. 
Após a 
morte do 
marido  
tudo se 
alterou. 
Salienta que 
tinham uma 
vida pobre 
mas que não 
passavam 
fome. 
Trabalhava
m em 
conjunto nos 
campos, o 
marido era 
tratorista e 
ela ceifeira. 
Após a 
morte do 
cônjuge, 
ainda 
trabalhou no 
campo uns 
meses mas 
depois foi 
servir para 
a casa dos 
lavradores 
para quem  
já 
trabalhava. 
Salienta que 
não foi fácil 
“pegar na 
filha de 
quatro anos, 
deixá-la com 
os avós e 
sair da sua 
casa”. 

Acredita 
que Deus a 
ajudou, 
pois deu-
lhe saúde 
para 
trabalhar e 
criar a 
filha. Os 
seus pais e 
filha foram 
fundament
ais para 
ter forças 
para 
continuar a 
viver. 

“Se Deus 
quisesse que 
eu fosse 
casada não 
me tinha 
levado o 
marido tão 
cedo” 
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NºP Nº Sexo Idade Tempo 
decorrido 

após 
morte do 
cônjuge  

 

Local de 
residência 

PARTE I – ENTREVISTA PRÉVIA 
 Estado de Consciência do Paciente 

  Orientação Nível Pré-Mórbido Atitude face à 
situação 

 7 Masc  71 2 anos Aldeia Orientado  Não se observam alterações na 
memória acurto, médio e longo 
prazo. Apesar de estar 
aposentado, faz o transporte 
de pão, fabricado na padaria 
da aldeia, não só na própria 
aldeia, mas também na cidade, 
aldeias e montes da freguesia. 
Também colabora com o serviço 
de apoio domiciliário no 
transporte de refeições e de 
utentes. Alguns dias almoça no 
centro noutros convida amigos 
para almoçar na sua casa. 
Dispõe de viatura própria e 
costuma visitar amigos de 
freguesias vizinhas e em caso 
de necessitarem leva-os a 
consultas ou para fazerem as 
compras mensais. Algumas 
tardes, fica no centro a jogar às 
cartas ou a conversar noutras 
visita amigos que vivem nas 
redondezas. Durante o período 
noturno costuma ver televisão. 

Sente-se bem. 
Consegue manter o 
auto controlo. Realiza 
sem dificuldades as 
suas atividades 
habituais mas sente-se 
triste com a sua vida 
familiar. 

 8 Masc 84 5 anos Monte Orientado Não se observam alterações na 
memória a curto, médio e longo 
prazo. Passa o período da 
manhã a tratar da sua horta. 
Almoça no centro, passa algum 
tempo com os outros utentes, só 
regressa a casa há hora do 
jantar. Á noite vê televisão. 
Durante o fim de semana 
recebe a visita da filha. 

Sente-se bem, não 
perde facilmente o 
controlo e não tem 
dificuldades em 
realizar as suas 
atividades. Desde o 
falecimento da esposa 
refere que a sua vida 
familiar é bastante 
triste é estar “noites 
inteiras sozinho(…)” 
só não está durante o 
dia porque sai de 
casa. 

 9 Masc 80 9 anos Aldeia Orientado Observam-se alguma 
alterações a nível da memória 
(curto prazo). Durante o período 
matinal costuma permanecer em 
casa. Almoça no centro e lá 
permanece parte a ver 
televisão. Não demonstra 
interesse por quaisquer 
atividades. À noite costuma ver 
televisão. 
Os fins de semana são, para si, 
iguais aos dias da semana. 

Sente-se triste pois 
apresenta algumas 
dificuldades em 
realizar as suas 
atividades. Por vezes 
perde o autocontrolo. 
Refere que a sua vida 
familiar é vazia e 
triste. 

 10 Masc 81 10 anos Aldeia / 
monte 

Orientado Não se observam alterações na 
memória a curto médio e longo 
prazo. Durante o período 
matinal, faz a sua higiene 
pessoal, toma o pequeno 

Sente-se bem. Conta 
com a ajuda de 
terceiros para 
realizar algumas 
atividades pois cansa-
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almoço, vê televisão e passeia 
pela aldeia, dirigindo-se ao 
Centro para almoçar. Se houver 
alguma atividade no Centro, 
embora não goste de 
participar, fica pra assistir. Aos 
fins de semana vai para o 
monte. 

se facilmente.  
Considera-se uma 
pessoa “nevrótica”, 
mas não se descontrola 
facilmente, Refere ter 
uma boa vida familiar 
pois encontrou uma 
“boa mulher”.  
O cansaço deve-se à 
insuficiência cardíaca. 

 11 Masc 79 5 anos Monte Orientado Não se observam alterações na 
memória a curto, médio e longo 
prazo. No decorrer do período 
matinal, faz a sua higiene, toma 
o pequeno almoço e trata da 
horta. Almoça no Centro de 
Convívio e é lá que passa parte 
da tarde. Joga às cartas e fala 
com os outros utentes, não é 
recetivo às atividades 
desenvolvidas no local. Durante 
o período noturno janta e vê 
televisão. 

Sente-se bem. Refere 
que “nunca se 
descontrola” e não 
sente dificuldades em 
realizar as suas 
atividades. Refere 
que a sua vida 
familiar é satisfatória. 

 12 Masc 84 10 anos Aldeia Orientado Não se observam alterações na 
memoria a curto, médio e longo 
prazo. No período matinal trata 
da horta e fica por casa. Perto 
das 12 horas dirige-se ao 
centro para almoçar. Depois de 
almoçar volta para casa e vai 
parando para cumprimentar a 
vizinhança. Volta a tratar da 
horta. No período noturno vê 
televisão. Os fins de semana 
pouco diferem da restante 
semana 

Refere que “não me 
sinto nem bem nem 
mal”. Não sente 
dificuldades em 
realizar as suas 
atividades. Refere 
que a sua vida 
familiar é razoável. 
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Nº
P 

Nº Sex
o 

Idad
e 

Tempo 
decorrido 

após 
faleciment

o do 
cônjuge  

PARTE I – ENTREVISTA PRÉVIA 
Principais Queixas do Paciente 

 Queixas 
subjetivas e 
espontâneas 

Queixas 
Generalizadas 

Sintomas 
Específicos - 

Episódios 

Sintomas 
constantes 

de 
evolução 

progressiva 

Transtornos 
nas funções 
complexas 

 7 Mas
c 

71 2 anos Sente-se 
bem, nada o 
apoquenta. 
Não sente 
ansiedade. 
Gosta de 
cuidar da 
sua imagem 
pessoal. 

Nota um 
decréscimo da sua 
capacidade 
auditiva, não sente 
dificuldades de 
escrita nem leitura. 
Não nota 
alterações na 
memória e não 
perdeu a 
capacidades de 
iniciativa, antes 
pelo contrário. 

Não 
referenciou. 

Sente um 
ligeiro 
decréscimo 
da 
capacidade 
auditiva. 

Não tem 
dificuldades 
de 
orientação. 
Não tem 
dificuldades 
de 
vestir/despir
-se.  

 8 Mas
c  

84 5 anos Sente-se 
bem, em paz 
e de 
consciência 
tranquila. 
Não se sente 
ansioso, não 
tem 
dificuldades 
em 
adormecer. 
Gosta de 
cuidar da 
sua imagem 
pessoal. 

Nota uma ligeira 
perda de visão e 
como tal tem 
algumas 
dificuldades na 
leitura. Não sente 
que a sua 
memória tenha 
sido afetada, Não 
perdeu a sua 
capacidade de 
iniciativa pelo que 
confia no futuro 

Não 
referenciou. 

O que mais 
piorou foi a 
visão, 
embora 
sinta um 
ligeiro 
decréscimo 
a nível 
auditivo e 
motor 
(lentidão). 

Não tem 
dificuldades 
em orientar-
se e só tem 
dificuldades 
com a leitura 
“se a letra 
for muito 
miudinha”. 

 9 Mas
c 

80 9 anos Sente-se 
“descaído”, 
queixa-se de 
falta de 
força numa 
das mãos 
(consequênci
a de um 
AVC). 
Necessita de 
auxilio para 
fazer a sua 
higiene 
pessoal. 
Passa 
grandes 
períodos sem 
conseguiur 
adormecer. 

Julga que a sua 
capacidade de 
iniciativa diminuiu 
e por vezes tem 
dificuldades de 
memória, não se 
recorda do nome 
de algumas 
pessoas (situação 
pontual). 

Referenciou 
alteração nas 
mãos (falta de 
força) 

Referenciou 
alterações 
na função 
motora 

Referenciou 
dificuldades 
em vestir/ 
despir. 

 1
0 

Mas
c 

81 10 anos Sente-se 
cansado, mas 
salienta que 
é próprio da 
doença 
(insuficiência 
cardíaca). 
Embora 
tenha dias 
que se sinta 
ansioso, não 
nota 
alterações no 
sono. 

Queixa-se de 
dores nos 
membros inferiores 
e ligeiras dores de 
cabeça. Sente-se 
mais cansado que 
o habitual e julga 
ser esse o motivo 
que por vezes o 
faça esquecer 
onde colocou 
algum objeto ou 
de se esquecer do 
que tinha intenção 
de fazer. Admite 
que a sua 
capacidade de 

Referenciou a 
alteração das 
mãos e dos 
membros 
inferiores, 
constantement
e inchadas e 
por vezes sem 
força. 

Nota 
alteração 
na função 
motora. 

Referenciou 
que 
ultimamente 
tem 
dificuldades 
em vestir / 
despir. 
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iniciativa possa, 
em parte, ter 
diminuído.  

 1
1 

Mas
c 

79 5 anos Sente-se 
bem, 
raramente 
sente 
ansiedade e 
não nota 
alterações no 
sono. Tem 
cuidado com 
a sua 
imagem 
pessoal. 

Não refere 
queixas. Não se 
sente mais 
cansado que o 
habitual e não 
perdeu a 
capacidade de 
iniciativa. Refere 
que por vezes se 
esquece do local 
onde coloca 
determinados 
objetos ou do que 
vai buscar ou 
fazer, mas só 
acontece 
esporádica e 
momentaneamente
. 

Não 
referenciou 
queixas 
algumas. 

Refere que 
as suas 
capacidade
s visuais e 
auditivas 
sofreram um 
ligeiro 
decréscimo. 

Não 
referenciou 
queixas 
algumas. 

 1
2 

Mas
c 

84 10 anos Sente-se 
bem, 
raramente 
sente 
ansiedade e 
não nota 
alterações no 
sono. Cuida 
da sua 
imagem 
pessoal. 

Não refere 
queixas. Contudo 
refere que por 
vezes nota um 
decréscimo na 
capacidade de 
fixação. Diz não 
ter perdido a sua 
capacidade de 
iniciativa. 

Não 
referenciou 
queixas 
algumas. 

Refere que 
as suas 

capacidade
s visuais e 
auditivas 

sofreram um 
ligeiro 

decréscimo. 

Não 
referenciou  
queixas 
algumas. 
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NºP Nº Sexo Idade Tempo 
decorrido 
após a 
morte do 
cônjuge 

PARTE II – Avaliação Psicológica da Saúde e Bem Estar 
APOIO SOCIAL 

 Rede de suporte 
informal – Vizinhos e 

Familiares 

Isolamento Social Relação de Amizade 

 7 Masc 71 2 anos Gosta do local de sua 
residência. Tem uma 
boa relação com a 
vizinhança e que está  
pronto para auxiliar no 
que for necessário. 
Vive só. 

Refere que raramente está 
sozinho, somente de manhã 
(antes de sair de casa) e à 
noite. Refere só desabafar 
alguma coisa em último caso, e 
fá-lo com a filha mas não fala 
de todos os assuntos. Recebe a 
visita da filha que mora longe 
(120Km), aos fins de semana. 

Refere como amigos a 
família e os vizinhos, 
mas considera que 
todos são seus amigos. 

 8 Masc 84 5 anos Como vive num monte 
não tem vizinhos 
próximos, mas 
considera vizinhos os 
habitantes da aldeia 
mais próxima. Vive só. 

Não passa mais tempo só 
porque vem almoçar à aldeia 
(centro de convívio). Recebe a 
visita do filho, mas muito poucas 
vezes pois encontram-se na 
aldeia que é também o local 
onde o filho habita. Referenciou 
o filho como a pessoa a quem 
recorre perante alguma 
adversidade. 

A família. Gosta de 
estar com os outros 
utentes do centro. 

 9  Masc 80 9 anos Gosta da localidade 
de residência. 
Considera que tem um 
bom relacionamento 
com todos os vizinhos. 
Vive só 

Refere que só não está sozinho 
o tempo que está no centro 
comunitário. Apesar de ter um 
filho não sente que possa contar 
com este para desabafar ou 
para o ajudar na resolução de 
alguma questão que o inquiete. 
Nunca recebe visitas. 

Refere que tem poucos 
amigos. Gosta de estar 
com todos. 

 10  Masc 81 10 anos Gosta da localidade 
de residência. 
Considera que tem um 
bom relacionamento 
com todos os vizinhos. 
Vive com a 
companheira 

Refere que nunca está só. A 
companheira é também a sua 
confidente. Costuma receber a 
visita da filha da companheira 
e do respetivo esposo. Apesar 
de ter familiares próximos estes 
deixaram de lhe falar quando 
a atual companheira foi viver 
com o entrevistado. A filha* 
nunca mais lhe telefonou ou 
apareceu. 
*Após o falecimento do pai 
(esposo da falecida esposa do 
entrevistado), a menina terá 
sido criada por este “novo” 
casal.  

Refere que a 
companheira é também 
a sua melhor amiga. 
Gosta de estar com 
toda a gente, mas em 
especial com quem o 
trata bem. 

 11 Masc 79 5 anos Sempre residiu no 
mesmo local e sente-se 
satisfeito. Considera 
que tem um bom 
relacionamento com a 
vizinhança (apesar de 
viver num monte, não 
está longe da aldeia). 
Vive só. 

Refere que só está só no 
período noturno que considera 
ser o período mais difícil pois as 
lembranças tendem a surgir. 
Todos os dias está com os filhos 
que moram na aldeia. Visitam-
se todos os dias, à exceção da 
filha mais nova que só o visita 
de mês a mês, pois vive longe. 
Os filhos são também os seus 
confidentes e é a eles que 
recorre em situação de 
emergência. 

Considera que a 
família é a sua grande 
amiga, mas considera 
que tem “grandes 
amigos” fora do núcleo 
familiar. Gosta de 
estar com toda a gente, 
o que importa é que o 
tratem com respeito, 
carinho e lhe prestem 
atenção. 

 12 Masc  84 10 anos Sente-se satisfeito com 
o seu local de 
residência assim como 
com a vizinhança. 
Salienta que se dá bem 
com todos. Vive só 

Passa muito tempo só, o filho 
raramente o visita. 
Diz não conviver com amigos e 
vizinhos. 

Refere a família. 
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NºP Nº Sexo Idade Idade 
 

Reforma 

 PARTE II – Avaliação Psicológica da Saúde e Bem 
Estar 
ATIVIDADE 

 O que gosta de fazer Ocupação dos Tempos Livres 
 7 Masc 71 2 anos Conduzir, tratar da horta, 

passear e ir a bailes. 
Gosta de tratar da horta e fazer recados aos vizinhos. 

 8 Masc 84 5 anos Tratar da horta.  Jogar às cartas, assistir a bailes (não dança) e ir a 
excursões  

 9 Mas 80 9 anos Gosta de fazer de tudo mas 
refere que “as mãos não têm 
força”. 

Jogar às cartas e passear (passeios organizados pelo 
Centro ) 

 10 Mas 81 10 anos Gosta de ver televisão, ir a 
bailes, ir a excursões e 
aprecia bastante ir para o 
monte. 

Jogar às cartas, ver televisão e ir para o monte 

 11 Masc 79 5 anos Tratar da horta e dos animais. Tratar da horta e dos animais, jogar às cartas e assistir 
a algumas atividades organizadas pelo centro (bailes 
e passeios). 

 12 Masc 84 10 anos Tratar da horta. Jogar às cartas e ver televisão. Reticente em participar 
nas atividades propostas, alegando que nunca teve 
por hábito “fazer estas coisas novas e de andar aos 
saltos”. 

 

 

NºP Nº Sexo Idade  Tempo decorrido 
após morte do 

cônjuge 

 
SAÚDE MENTAL 

  
 

Auto-avaliação de Saúde e Bem Estar 

Promoção da Saúde 
Mental 

 
 
                         
AC       DP      T   QVS    

Diagnóstico 
Psiquiátrico 

 7 Masc 71 2 anos Sente-se bem. Tomar a medicação, ir ao médico 
quando se sentir doente. 

38 18 56 23     

 8 Masc 84 5 anos Sente-se bem. Tomar a medicação 38 18 56 46  

 9 Masc 80 9 anos Sente-se fraco. Julga não puder fazer nada para 
promover a sua saúde mental a não ser tomar a 
medicação receitada pelo médico de família. 

24 12 36 68  

 10 Masc 81 10 anos Sente-se cansado. Tomar a medicação e ir 
regularmente ao médico 

27 18 45 29  

 11 Masc 79 5 anos Sente-se bem. Tomar a medicação, ter cuidado com 
alimentação e fazer análises regularmente. Julga que 
não pode fazer mais do que isto. 

40 17 57 24  

 12 Masc 84 10 anos Sente-se bem. Ir ao médico e fazer o recomendado 23 10 33 65  
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NºP Nº Sexo Idade Tempo 
decorrido 

após a morte 
do conjuge 

 

ENVELHECIMENTO  

 Envelhecimento Bem 
Sucedido 

É necessário para 
Envelhecimento 
Bem-Sucedido 

Reflexão 

 7 Masc 71 2 anos Sentir-se com saúde, 
continuar a conduzir (no seu 
caso em particular), ter 
companhia, fazer o que se 
gosta se ser obrigado. 

“Alguém que cuide de 
mim se precisar” 

“É triste! Deveríamos ser 
sempre novos!” 

 
 

8 Masc 84 5 anos Sentir-se bem, ter o que 
comer, onde dormir e se 
precisar ter quem trate de 
mim 

“Alguém que cuide de 
mim quando precisar” 

“É bom chegar a esta 
idade e ter a amizade de 
todos, estamos sempre 
bem…só estamos a mais 
quando estamos acamados 
(risos)” 

 9 Masc 80 9 anos Ser capaz de tratar de si 
mesmo e não depender de 
terceiros. 

“Ter saúde, quem olhe 
por nós e nos dê 
carinho” 

“É uma tristeza…isto está 
visto”. 

 10 Masc 81 10 anos Estar lúcido e poder fazer o 
que gosta e estar com quem 
goste e onde gosta 

“Ter saúde e ter 
dinheiro para as 
despesas” 

“Faz-nos pensar no que foi. 
É mau pensar no que vem. 
Até se tem menos dentes 
(risos)” 

 11 Masc 79 5 anos Gozar em pleno das suas 
faculdades físicas e mentais. 
Fazer e estar o que se gosta 
e onde se gosta. 

“Ter saúde, carinho, 
atenção e quem olhe 
por mim se precisar” 

“É bom, mas não poder 
fazer o que fazia é uma 
tristeza”. 

 12 Masc 84 10 anos Ter saúde e puder continuar 
a realizar as suas tarefas 

“Ter saúde e sorte” “Envelhecer é muito 
difícil(…), era bom ser 
sempre novo” 

 

 

Nº
P 

N
º 

Sex
o 

Idad
e 

Tempo 
decorrid
o após 
morte 

do 
cônjuge 

                                                            
 
                                                             Vivências de Luto 

  Local e 
causa do 

óbito 

Satisfação 
com o 
matrimóni
o 

Experiênci
a de Luto 

Alterações de 
vida 

Religião Observações 

 7 Mas
c 

71 2 anos Domicilio. 
DPOC 
(doença 
pulmonar 
obstrutiva 
crónica) 

Considera 
que teve 
um 
casamento 
feliz. 

Foi muito 
difícil 
presenciar 
a morte da 
esposa e o 
fato do 
óbito ter 
ocorrido no 
domicilio 
foi ainda 
mais 
penoso 
para o 
entrevistad

Sente-se muito 
só e a 
chegada da 
noite 
entristece-o. 
Aumento da 
participação 
ativa em 
atividades do 
centro 
(transporta 
outros utentes, 
faz recados, 
vai a 

Não se 
consider
a uma 
pessoa 
religiosa
. 

Pretende 
refazer a sua 
vida 
sentimental 
mas ainda 
não o fez 
porque a filha 
não aprova. 
Continua a 
olhar para as 
fotografias 
para atenuar 
a saudade e 
não evita ver 
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o. excursões) e 
auxilio da 
vizinhança. 
Sentiu uma  
redução 
significativa 
na sua vida 
social 

ou tocar nos 
pertences da 
esposa. 

 8 Mas
c 

84 5 anos 
 

Hospital. 
AVC 
(acidente 
vascular 
cerebral) 

Foram 
casados 
muito 
tempo 
(não sabe 
precisar), 
mas foram 
muito 
felizes, 
apesar 
das 
dificuldad
es que 
viveram. 

Foi muito 
difícil e 
ainda é 
muito difícil. 

Nunca mais 
teve rumo. 
Passa muito 
tempo sozinho 
e custa-lhe a 
chegada do 
período 
noturno. 
Sentiu  uma 
redução 
significativa 
da sua vida 
social. 

Não se 
consider
a uma 
pessoa 
religiosa
. 

Gostaria de 
refazer a sua 
vida 
sentimental. 
Nunca evitou 
ver 
fotografias, 
ver e tocar 
nos pertences 
da esposa. 

 9 Mas
c 

80 9 anos Lar. 
Alzheimer. 

Considera 
que teve 
um 
casamento 
feliz e 
bom. 

O 
entrevistad
o 
demonstra 
uma 
grande 
revolta 
para com 
os lares. 
Atribui a 
morte da 
esposa, no 
seu ponto 
de vista, à 
fraca 
prestação 
de 
cuidados 
que teve 
na 
instituição. 
Atualmente 
ainda se 
emociona 
quando 
fala da 
esposa e 
do seu 
período de 
doença. 

Refere que 
tudo se 
alterou. Que 
a casa ficou 
vazia triste. 
Sente-se só e 
triste 
particularment
e no período 
noturno. Não 
sentiu uma 
redução 
significativa 
da sua vida 
social. 

Não se 
consider
a uma 
pessoa 
religiosa
. 

Gostaria de 
ter refeito a 
sua vida 
sentimental, 
mas agora 
julga ser 
tarde. Nunca 
evitou ver ou 
tocar nos 
objetos 
pertencentes 
à esposa. 

 1
0  

Mas
c 

81 10 anos  Domicilio. 
Após 
permanecer 
acamada 
por um 
longo 
período, 
faleceu de 
causas 
naturais. 

Na sua 
opinião, 
foram 
felizes e 
tiveram um 
bom 
casamento.  

Casaram 
tarde, mas 
foram 
muito 
felizes pois 
considera 
que a 
esposa era 
uma “boa 
senhora”. A 
morte da 
esposa não 
constituiu 
surpresa e 
confessa 
que 
pensava 
que já 
estava 
preparado, 
mas 
quando o 
óbito 
ocorreu 
ficou “Sem 
ação”.  

Tudo se 
alterou. A 
família quis 
logo fazer 
partilhas e o 
entrevistado 
opôs-se. Os 
familiares 
deixaram de 
aparecer, 
inclusive a 
filha de 
criação.  Não 
sentiu uma 
redução 
significativa 
da sua vida 
social. 

Não se 
consider
a uma 
pessoa 
religiosa
. 

Refez a sua 
vida 
sentimental 
pós anos do 
falecimento 
da esposa. 
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 1
1 

Mas
c 

79 5 anos Hospital. 
Agravament
o de quadro 
clinico 
acompanhad
o de infeção 
respiratória. 

Considera
m que 
foram 
muito 
felizes 

“tivemos 
uma vida 

linda, 
linda” 

Sente 
bastante 
dificuldade 
em aceitar 
a sua 
perda e em 
parte 
perdeu a 
confiança 
nos outros. 
Refere que 
a sua vida 
é vazia 
mas tem 
que 
continuar. 

A sua vida 
sofreu uma 
alteração 
significativa, 
apesar da 
esposa ser 
uma pessoa 
de saúde 
frágil e de 
fraca 
constituição 
física  e de 
saírem poucas  
vezes, sente-
se mais 
isolado. 

É crente, 
mas não 
consider
a que 
lhe 
tenha 
sido útil 
para 
superar 
a perda 
da 
esposa 

Não refez a 
sua vida 
sentimental 
mas não 
coloca de 
lado essa 
hipótese. 

 1
2 

Mas
c 

84 10 anos Domicilio. 
AVC 
fulminante. 

Considera 
que foram 
felizes. 

Sente 
bastante 
dificuldade 
em aceitar 
a sua 
perda e 
refere que 
não sabe 
qual o 
propósito 
da sua 
vida desde 
então.  

De repente 
tudo se 
alterou, a 
esposa era 
quem tratava 
da casa, da 
roupa da 
comida e o 
ajudava, ver-
se sozinho foi 
e é 
extremamente 
custoso. 

Não se 
consider
a uma 
pessoa 
religiosa 

Não refez a 
sua vida 
sentimental 
porque, no 
seu entender, 
nunca 
encontrou 
alguém  digno 
de ocupar o 
lugar da 
esposa. 
Presentemente 
acha-se velho 
para investir 
num 
relacionament
o. 
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