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Os três capítulos da II Parte deste trabalho analisam elementos empíricos, quantitativos e qualitativos, 

relativos à situação de saúde da população portuguesa de 65 e mais anos, como contributo para um 

diagnóstico de apoio a uma intervenção PromS65+ – a designação que se atribuiu à abordagem de 

promoção da saúde, aplicada à população idosa, delineada na I parte (Cap. 1 e 2).  
- Qual o actual estado de saúde das pessoas de 65+ anos em Portugal? É esta uma das questões 

de fundo do Capítulo 5, que analisou em detalhe dados quantitativos, nacionais, sobre dimensões de 

mortalidade, morbilidade, funcionalidade, bem-estar e qualidade de vida deste grupo, cuja melhoria 

constitui objectivo de fundo da PromS65+. 
- E qual a actual situação dessa mesma população em domínios determinantes dessa saúde/bem-estar? 
A segunda parte do Capítulo 5 explorou, também numa perspectiva extensiva e apoiando-se em 

informação existente (inquéritos nacionais e internacionais), alguns dos factores, individuais e ambientais, 

que podem ter influência, positiva e negativa, no estado de saúde/bem-estar dos idosos em Portugal e 

constituem, portanto, potenciais alvos a modificar por uma intervenção PromS65+. 
- Em que medida ocorrem desigualdades sociais significativas na saúde e bem-estar dos 
portugueses mais velhos? Mais detalhadamente no Capítulo 4 e transversalmente ao longo do Capítulo 

5, avaliaram-se diferenças nos resultados, oportunidades e riscos de saúde/bem-estar entre diferentes 

grupos sociais de idosos, de acordo com a óptica de equidade que é princípio estruturante da PromS. 
- Como é que as próprias pessoas idosas em Portugal entendem a sua saúde e bem-estar, e que 
percepção têm sobre factores e modos de a influenciar? O Capítulo 3 “dá voz” a um pequeno grupo 

de entrevistados, já que, de acordo com o princípio de empowerment, central em PromS, há que atender 

às perspectivas e valores dos principais interessados na definição do que são domínios e objectivos de 

intervenção relevantes. Tais “concepções leigas” proporcionam, por outro lado, indicações quanto à 

“literacia de saúde” dos indivíduos, um dos pré-requisitos para o exercício de maior controle sobre a saúde 
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e seus determinantes (ou seja, de empowerment). O estudo qualitativo efectuado, pretende então, ainda 

que a título somente exploratório, dar um contributo para estas duas vertentes, complementando, com 

ilustrações ricas de significado, a informação quantitativa e extensiva trabalhada nos demais capítulos. 
 

Em jeito de síntese dessa Parte II, da conjugação desses vários elementos empíricos extraem-se agora 

algumas linhas de fundo de diagnóstico quanto ao perfil de saúde, empowerment e equidade que - não 

substituindo a análise mais aprofundada dos capítulos precedentes -, abrem caminho para pistas de 

actuação valorizadas no capítulo final. Nesse sentido, confrontam-se ainda aqui alguns desses aspectos 

de caracterização da situação actual das pessoas idosas em Portugal com breves referências a conteúdos 
relevantes do quadro de políticas nacionais1 – fundamentalmente do Plano Nacional de Saúde/PNS e, 

em particular, do Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas/PNSPI, embora pontualmente se 

incluam menções a outros programas, medidas e políticas.  
 
 

6.1. Centralidade da temática do envelhecimento 

São cada vez mais os portugueses que vivem até aos 65 anos e, para os que aí chegam, a esperança de 

vida tem vindo a ser cada vez mais longa – excedendo já os 20 anos, por exemplo, para as mulheres que 

atingiram esse limiar em 2006. Com uma redução simultânea do número de habitantes mais jovens, tal 

implica que em Portugal, como noutros países da Europa e do mundo, o número e importância relativa das 

pessoas mais velhas – com destaque especial para os “muito idosos” - tem vindo a crescer e deverá 

continuar a aumentar nas próximas décadas. Em menos de duas décadas o número de portugueses de 

65+ anos aumentará mais de meio milhão (ultrapassando em 2025 os 2,3 milhões de pessoas, das quais 

mais de 600 mil com 80 e mais anos), passando este grupo a constituir mais de 1/5 da população nacional 

(EUROPOP2004 – Eurostat, 2005) 2.  

Mesmo sem ser possível antecipar claramente os contornos desta evolução e suas consequências e 

interacções com outras transformações sociais em curso, o aumento em termos absolutos e 

proporcionais deste grupo etário e as alterações associadas à maior longevidade e mudanças na 

estrutura populacional tornam imperativa uma atenção acrescida e (re)formulação de estratégias 
face às questões das pessoas idosas e do envelhecimento (quer do ponto de vista colectivo, quer 
individual). Estratégias que deverão naturalmente atender às características específicas destas gerações 

de portugueses de 65+ anos, suas condições de vida e contexto nacional mais amplo. 
 

Na política nacional de saúde, o reconhecimento da importância do fenómeno de envelhecimento e, em 

particular, a necessidade de atentar à especificidade desta etapa da existência vem ganhando lugar, o 

mesmo sucedendo também nalgumas outras políticas sectoriais. Não se encontram contudo para já sinais 

de uma abordagem sistemática e, menos ainda, de uma política integrada neste domínio – apesar do 

enquadramento a tal favorável (Caixa 1).  
 

Caixa 1 

Na Constituição da República Portuguesa (LC n.º 1/2005) a atenção dada à problemática específica 
das pessoas idosas/envelhecimento, exprime-se em 4 artigos (Capítulo II – Direitos e deveres sociais). 
Um deles (artigo 72º - Terceira Idade) é expressa e exclusivamente ligado a esta questão, referindo 
uma “política de 3ª idade” (n.º 2) que se apresenta como sendo de cariz multissectorial (plano 
“económico, social e cultural” – mas não de saúde...); e remete para finalidades positivas (de autonomia 
e realização pessoal, através da participação), a par da atenção a problemas potenciais (de isolamento 
e marginalização). Os aspectos da segurança económica, habitação e “convívio familiar e comunitário” 
são explicitados como direitos, no sentido de evitar/superar os problemas mencionados (n.º 1). Esta 
mesma “política de 3ª idade” é também citada no artigo sobre Família (alínea b do n.º 2 do art.º 67º). 

                                                      
1 Sublinhe-se que tais referências assentam somente na análise dos documentos oficiais de apresentação das 
referidas políticas, sem se contemplar qualquer informação referente à sua efectiva implementação. 
2 Todos os dados incluídos no texto ou caixas deste capítulo – com excepção dos referentes a programas, medidas e 
políticas – são retirados dos capítulos 3, 4 e 5, onde as suas fontes se encontram mais detalhadamente identificadas. 



Promoção da Saúde 65+   

Cap. 6 351 

Há, por outro lado, uma menção específica à “protecção da velhice” no âmbito da Saúde (art.º 64º) e a 
propósito do sistema de Segurança Social (n.º 3 do art.º 63º - segurança social e solidariedade). O 
texto da constituição favorece assim, em linhas gerais, a existência de uma política integrada e multis-
sectorial focalizada na população idosa - e compatível com uma perspectiva de promoção da saúde. 
 
Na Lei de Bases da Saúde a única referência específica à população idosa estipula, como directriz da 
Política da Saúde (Base II), serem “tomadas medidas especiais relativamente a grupos sujeitos a 
maiores riscos, tais como […] os idosos” (Lei n.º 48/90). 
 
No Plano Nacional de Saúde 2004-2010/PNS (M. Saúde, 2004) – que “representa, no seu conjunto, o 
pacote mínimo que as instituições do Ministério da Saúde e de outros actores no sector da saúde 
devem assegurar, no contexto de uma agenda para ganhos em saúde, de 2004 a 2010” (vol. 1) – as 
questões do envelhecimento e das pessoas idosas merecem atenção específica, no quadro de uma 
estratégia “centrada na família e no ciclo de vida”. Tal abordagem visa “permitir uma melhor percepção, 
mais integrada, do conjunto de problemas de saúde que devem ser priorizados para os diferentes 
grupos etários, nos diferentes papéis sociais que vão assumindo ao longo da vida”. O Plano contém 
assim uma caracterização da Situação actual e indicação das Orientações estratégicas e intervenções 
necessárias para atingir as Metas prioritárias para “Envelhecer activamente - 65 anos ou mais”.  
Existem naturalmente outras vertentes do PNS significativas para esta população – nomeadamente, ao 
nível dos cuidados, a Rede de Cuidados Continuados e o Programa Nacional de Cuidados Paliativos, 
bem como outros programas, centrados em doenças ou em determinantes da saúde relevantes. Porém 
a criação do Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas/PNSPI (DGS, 2006) é a que 
mais directamente potencia uma abordagem global e específica da saúde deste grupo etário – embora, 
como se verá, fique aquém dessa expectativa (cf. Caixas relativas ao âmbito do programa, 
determinantes da saúde e estratégias que contempla, etc.) … 
Ao nível das políticas de saúde, a atenção preferencial dada a esta área viria ainda a ser confirmada 
pela sua inclusão, ainda que só na fase inicial de implementação do PNS, entre os (quatro) “programas 
considerados prioritários”, traduzindo-se na nomeação de uma Coordenação/Coordenadora Nacional para 

a Saúde das Pessoas Idosas e dos Cidadãos em Situação de Dependência (Desp. n.º 23035/2005). 
 
Na área da Solidariedade e Segurança Social, a velhice e as pessoas idosas são enfoque tradicional 
de várias medidas, nomeadamente enquanto “grupo mais vulnerável”: e.g., equipamentos/ serviços 
sociais para pessoas idosas e/ou dependentes, prestações/pensões de velhice no sistema previdencial 
ou subsistema de solidariedade, para além de prestações, programas e projectos mais isolados. Não 
existe contudo em Portugal uma política social global para esta problemática/grupo - ou sequer órgão 
representativo. Apesar de em 1997 ter sido criado o Conselho Nacional para a Política da Terceira Idade/ 
CNAPTI, dando sequência a Comissão de designação semelhante - face ao reconhecimento de que “o 
envelhecimento é um fenómeno multifactorial e multidimensional (…) e determina uma abordagem 
integrada e articulada ao nível de uma política global” (DL n.º 248/97) -, viria a ser extinto anos mais tarde.  
 
No plano internacional poder-se-á mencionar a “Saúde 21”, enquadrando a política de saúde da OMS 

Europa, que entre os seus 21 objectivos inclui um específico para o envelhecimento:  
“Target 5. Healthy aging. Health policies should prepare people for healthy aging by means of 
systematically planned promotion and protection of their health throughout life. Social, educational and 
occupational opportunities, along with physical activities, increase older people’s health, self-esteem 
and independence, and their active contribution to society. Innovative programmes to maintain physical 
strength and to correct sight, hearing and mobility impairments before they lead to an older person’s 
dependence are particularly important. Health and social services at community level should provide 
outreach services to support older people in their everyday lives. Their needs and wishes in relation to 
housing, income and other factors that enhance their autonomy and social productivity should be 
increasingly taken into account.” (WHO, 1998b, p. 16) 
 
Orientações de fundo centrais sobre esta temática, são o Plano de Acção Internacional de Madrid 

sobre o Envelhecimento, adoptado na II Assembleia Mundial de Envelhecimento (UN, 2002) e o 
documento “Active Ageing”, contributo da OMS para esse evento (WHO, 2002a). 
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“Em tendo saúde…” 6.2. Estado de saúde 

A saúde ocupa lugar fulcral no âmbito das questões ligadas ao envelhecimento. Sobretudo, numa 

perspectiva societal, atendendo aos custos directos e indirectos decorrentes das doenças e perdas 

funcionais que se tendem a associar à idade. Mas também como componente da qualidade de vida que 

pode assumir, para os próprios indivíduos, visibilidade acrescida nesta etapa da existência – valorização 

subjectiva da saúde que o estudo qualitativo efectuado confirmou junto do pequeno grupo de idosos 

portugueses entrevistados3. No entanto, e tal como sucede na investigação internacional, a importância e 

significado da saúde revelou-se aí bastante variável, consoante os indivíduos e as circunstâncias, 

contextualizada que é pelas pessoas no quadro mais amplo da sua vida e, geralmente, valorizada como 

uma entre várias áreas relevantes, pela positiva e negativa, para o bem-estar de cada um. Outro aspecto 

corroborado pelo referido estudo é que, se os sintomas e doenças (e cuidados que exigem) são 

frequentemente centrais na ideia que as pessoas têm de saúde, esta engloba também outras vertentes. 

Com ênfase para as suas consequências “visíveis" e pragmáticas, funcionais (o que permite fazer…) mas 

incluindo também aspectos mais abstractos, remetendo para uma noção mais ampla de bem-estar – e 

para prováveis repercussões essenciais em termos afectivos e identitários.  
 

6.2.1. Saúde Global 

Ora, de acordo com o indicador de auto-avaliação de saúde - que tem o mérito de captar a 

multidimensionalidade do conceito e a valorização diferencial que a própria pessoa fará das várias 

dimensões implicadas4, sendo também um comprovado preditor de indicadores objectivos de saúde dos 

mais velhos - a situação de saúde dos portugueses com 65+ anos é francamente desfavorável5.  

É possível que os resultados neste 

indicador sejam influenciados por 

factores culturais e linguísticos, 

que poderão explicar uma parte das 

diferenças face a outros grupos/ 
países. Porém, dados objectivos, como as mais elevadas taxas de mortalidade total dos idosos 
nacionais e a sua mais curta esperança de vida face à média europeia, bem como outros, 

sugestivos de uma maior prevalência de doenças crónicas e de valores de esperança de saúde que 
estão entre os mais baixos da EU15, convergem para delinear um quadro de real desvantagem de 

saúde dos idosos em Portugal face aos seus congéneres na Europa – que simultaneamente aponta para a 

existência de uma significativa margem para ganhos globais de saúde neste grupo. Assim, por exemplo, 

os portugueses de 65 anos teriam a ganhar mais 2,4 anos de vida (mulheres) e 1,6 anos (homens) se 

atingissem os valores de esperança de vida os europeus de maior longevidade, os franceses, (uma melhoria 

de, respectivamente, 12% e 10% na sua EV em 2006). Mas, talvez ainda de maior importância (“quando (a 

morte) quiser vir que venha! Eu preocupa-me só a vida, mais nada”6), poderiam viver mais dos seus últimos anos 

com melhor saúde. Igualar em esperança de vida saudável (HALEs) os europeus melhor posicionados 

significaria para as portuguesas de 60 anos 2,7 anos adicionais de saúde plena e para os homens mais 

2,2 anos - em ambos os casos um ganho de cerca de 15% face aos HALEs nacionais nesse ano de 2002.  

                                                      
3 O “balão” incluído junto ao título desta secção – como outros que, com formato idêntico, se incluirão, ao longo do 
capítulo - contém um excerto de entrevista realizada no âmbito do referido estudo qualitativo (Cap. 3). 
4 A literatura e o próprio estudo qualitativo indiciam porém também algumas limitações esta medida. Algumas são 
inerentes à sua subjectividade - incluindo a susceptibilidade, quer a expectativas e normas culturais (e.g., o que é 
normal “para a idade”), quer a entendimentos idiossincráticos (e.g., o que são “doenças graves”), quer ainda a 
processos adaptativos de (re)construção de identidade pessoal e social e salvaguarda de bem-estar subjectivo que 
subjazem a apreciações desta natureza (e.g. ser ainda “uma pessoa saudável" vs. “eu já não posso"/ “não presto para 
nada”). Outras remetem para a sua generalidade, não facilitando a identificação dos aspectos específicos que mais 
condicionam a saúde positiva ou negativa e, porventura, dificultando, como parecia suceder entre a generalidade dos 
entrevistados, a síntese dos complexos juízos envolvidos num simples “grau” de saúde. 
5 Os valores apresentados na Caixa são do ESS3-2006 e 4º INS-2005/06; dados do SILC de 2006 são, como se viu 
no Cap. 5, ainda mais negativos. 
6 Excerto de entrevista realizada no âmbito do estudo qualitativo (Cap. 3) – como outros que, com formato idêntico e 
não identificados, se incluirão, ao longo do capítulo. 

Só uma pequena minoria (14 a 16%) de pessoas considera a sua 
saúde “boa/muito boa” e a prevalência de saúde “má/muito má”, 
afectando talvez mais de um terço da população idosa (32% a 42%), 
é quase o dobro da média em países da Europa dos Quinze (18%).  



Promoção da Saúde 65+   

Cap. 6 353

 

6.2.2. Funcionalidade/Incapacidade 

Os elementos convergem para considerar esta uma vertente particularmente pertinente na avaliação do 

estado de saúde dos mais velhos, com múltiplas implicações, a nível pessoal, familiar e societal, e 

destacada valorização pelas próprias pessoas idosas. Nas palavras de alguns entrevistados, a saúde 

(também) é “uma pessoa se poder mexer à vontade”, “fazer as suas coisas”, “dar resposta ao seu dia a dia” – 

surgindo como especial receio o “cair numa cama” ou deixar de “ser capaz de se orientar na vida”. E embora 

essas situações mais extremas sejam minoritárias nos idosos portugueses (por exemplo, eram menos de 

2% os acamados de modo permanente, de acordo com o INS 1998/99), é muito frequente a ocorrência de 

pelo menos algum tipo de limitação crónica de actividade nesta fase da vida. Diferenças nos indicadores 

que operacionalizam estes aspectos e, logo, nos resultados obtidos em diferentes inquéritos, dificultam 

uma avaliação absoluta da prevalência da limitação de actividades em Portugal, variando os valores entre 

os 41% encontrados no ESS3-2006 e os 76% obtidos no EB 58.2-2002, com os do SILC-2006 numa 

posição intermédia. Estes dois últimos inquéritos são sugestivos, porém, de que também nesta vertente os 

resultados de saúde dos portugueses mais velhos poderão ser piores do que os de outros países europeus. 

Falta informação mais discriminada sobre o âmbito concreto (e nível) de limitações observados, assim 

como descritores específicos dos tipos de perdas de capacidade funcional subjacentes. Neste último plano 

porém, a informação disponível é sugestiva de que serão as incapacidades motoras que de sobremodo 

penalizam os idosos em Portugal, ao passo que a frequência de problemas sensoriais, embora não 

negligenciável, pode até nalguns aspectos (cf. visão) ser favorável no plano internacional (EB.58.2-2002). 

Por outro lado, a formulação dos mais habituais indicadores genéricos de (in)capacidade não abarcará 

dimensões de actividade/participação que não façam parte das (expectativas de) “actividades diárias” das 

pessoas mais velhas - mas que podem, no entanto, ser pertinentes para a sua plena integração e 

cidadania. E é a valorização dessa visão mais abrangente que estará implicada na meta de “continuing 

participation in social, economic, cultural, spiritual and civic affairs” subjacente à proposta de envelhecimento 

activo da OMS (WHO, 2002a, p. 13), bem como na mais recente classificação internacional de 

funcionalidade e saúde/CIF (OMS, 2004). Ora também em muitas dessas vertentes de actividade/ 

participação – da aprendizagem às actividades produtivas, da participação política e cívica à participação 

social, recreação e lazer – ampla parece ser a margem de intervenção no que toca aos idosos 

portugueses, quer pelas dificuldades detectadas, quer também nalguns casos (e.g., relacionamentos 

interpessoais) por se observarem situações favoráveis que importa estimular e manter7.  

 

6.2.3. Doenças e Problemáticas específicas 

Mesmo quando, como é o caso na abordagem PromS adoptada, se entende a saúde como mais do que a 

mera referência a doenças e se centra a intervenção nos determinantes/ causas e não nos problemas/ 

patologias, estas constituem ainda assim indicador conveniente para um acompanhamento mais imediato 

dos resultados de saúde. Dão também pistas quanto a factores subjacentes relevantes – para além de 

poderem ser tomadas em si mesmas como elementos numa cadeia causal mais ampla de 

desenvolvimento de incapacidade e de perda de qualidade de vida. Doenças e sintomas são, além disso, 

aspectos de inegável pregnância no entendimento leigo de saúde, como o estudo qualitativo efectuado e 

outras investigações indicam – i.e., as pessoas dão, e esperam, uma atenção directa aos problemas que 

mais as afligem (apesar da sua visão sobre serem ou não saudáveis não se esgotar, em geral, aí). E, no 

caso dos idosos portugueses, o seu nível de morbilidade crónica aparenta ser, como se viu, superior ao de 

outros países da EU15. Assinale-se, por outro lado, que embora o PNS dê ênfase a uma “abordagem à 

gestão integrada da doença”, esta nem sempre dará a melhor atenção às problemáticas relevantes entre 

os mais velhos (Caixa 2). 

                                                      
7 A discussão de vários dos domínios que na CIF (OMS, 2004) são englobados na funcionalidade, na componente de 
actividade/ participação, é feita em diversos pontos deste trabalho, em reconhecimento do seu importante papel como 
determinantes da saúde e bem-estar (ver adiante: 6.5) – o que não deve, porém, fazer esquecer o facto de serem em 
si mesmo válidos objectivos finais de PromS65+. 
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“Há certas doenças que 

são piores do que outras” 

“Eu felizmente!, doenças graves 

nunca tive – tenho problemas de…” 

“(Ter saúde) era não ter os trabalhos 

que tenho na minha cabecinha” 

Algumas das que se destacam no Perfil de saúde dos idosos 

portugueses são as doenças cardiovasculares – principal causa de morte 

– mas em particular as cerebrovasculares/DVC, cuja taxa de mortalidade 

neste grupo etário no nosso país, embora com uma redução acentuada nas últimas décadas, é ainda 

quase o dobro da da EU15 (HFA-MDB-2004), representando, além disso, um risco importante (ainda que 

não mensurado) de incapacidade, tanto física como mental. A hipertensão, com provável implicação de 

peso neste problema, parece ser em Portugal mais frequente do que no resto da EU15 (EB. 58.2-2002), 

afectando mais de metade das pessoas entre os 65 e 84 anos (4ºINS-2005/06) e com significativo 

agravamento desde 1999. Entre os vários tipos de cancro – que no seu conjunto constituem a 2ª causa de 

morte dos mais velhos em Portugal – alguns poderão merecer especial atenção por estarem a aumentar 

(e.g., cólon) e/ou serem mais frequentes no nosso país (e.g., estômago) e/ou ainda pelo número total de 

mortes que causam (e.g., pulmão, próstata) (HFA-MDB-2004).  

A diabetes, com múltiplas repercussões em termos de 

morbilidade e incapacidade, apresenta também para os idosos 

portugueses quase o dobro de taxa de mortalidade de outros 

países europeus, contando-se entre os problemas crónicos mais habituais neste grupo (18% até aos 84 anos -

4ºINS-2005/06) e com possível tendência a aumentar. Mais frequentes ainda são as doenças reumáticas 

(aumentando com a idade e chegando a atingir 54% das mulheres de mais de 84 anos - 4ºINS-2005/06) – 

de que os portugueses parecem sofrer muito mais do que o resto dos europeus (EB. 58.2-2002) -, e que, 

tal como a osteoporose (auto-reportada por mais de um quarto das idosas - 4ºINS-2005/06), representam 

um importante risco de perda de mobilidade/incapacidade. De assinalar ainda a dor crónica, um problema 

sério para a qualidade de vida, que tende a aumentar com a idade e afectará pelo menos um terço dos 

idosos nacionais (alguns estudos chegam a apontar valores superiores a 60% nalguns subgrupos). 

Igualmente penalizador do bem-estar de muitos idosos (e.g., talvez mais de um quarto das mulheres até 

aos 80 anos), e a requerer melhor caracterização, será o problema da incontinência urinária. A obesidade, 

com possível tendência para agravamento, atinge já cerca de um quinto dos idosos nacionais. 

Para além das doenças crónicas, outras situações requerem igualmente consideração. Por exemplo, as 

taxas de mortalidade por pneumonia e tuberculose, comparativamente elevadas no quadro europeu, tal 

como o excesso de mortalidade no Inverno, problema grave a nível nacional mas pouco estudado, 

desconhecendo-se informação para idosos. Ou as mortes por causas externas, proeminentes sobretudo 

entre os homens mais velhos e, genericamente, os acidentes rodoviários ou domésticos, podendo-se 

destacar as quedas (47.000, só em casa, entre idosos portugueses, em 2005 - IDB), uma situação com 

potenciais consequências graves a nível de funcionalidade.  

Desconhecem-se dados nacionais sobre a saúde cognitiva dos 

idosos, ou, sequer, sobre a prevalência de deficiência cognitiva – 

um dos maiores factores de risco para a perda de funcionalidade –, 

excepto no que toca à demência, que atingia mais de 114 mil portugueses de 65+ anos em 2005 

(Alzheimer Europe, 2006). Outro problema que a literatura internacional sublinha como fortemente 

incapacitante é a depressão, cuja prevalência entre os idosos nacionais não foi possível, porém, avaliar 

com precisão. Mas, mais genericamente, e ainda que na ausência de uma avaliação global da saúde mental 

(numa definição mais abrangente que a de ocorrência de perturbações psiquiátricas), alguns indicadores 

destacam-na como área de importante fragilidade neste grupo: não só por ser grande a proporção de 

idosos afectados, como porque esta parece também injustificadamente maior do que a encontrada noutros 

países e entre os demais portugueses. Há indicações, aliás, de que Portugal sobressai, no quadro 

europeu, pelo risco acrescido que acarreta ser idoso (OR 2,45) - e/ou ser mulher e/ou ter baixo ESE - em 

termos de sofrimento psicológico (EB. 58.2-2002; 4º INS-2005/06), ou noutros indicadores, como 

“energia/vitalidade” (EB. 58.2-2002) e índices de afectos negativos e positivos. Ou ainda em vertentes de 

bem-estar psicológico/funcionamento positivo (ESS3-2006), em que se observam padrões de 

desvantagem globalmente idênticos e acentuados (Caixa 3).  

No que toca à caracterização da ocorrência de condições específicas de saúde entre os idosos este é, 

aliás, um aspecto a salientar: a consistência com que, para grande parte delas, se tendem a encontrar 
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“O pensamento também 

dá muito cabo da saúde 

da gente” 

internacionalmente desigualdades importantes entre grupos sociais (e.g., AVC, diabetes, dor, depressão) 

e a escassez de dados sistemáticos a esse nível nos sistemas de informação nacional.  

 

Caixa 2 

Na política nacional de saúde as doenças cardiovasculares são “encaradas como um dos mais 
importantes problemas de saúde pública, se não o mais importante”, reconhecendo-se “o seu carácter 
multidimensional e as suas graves consequências, negativas e directas, para o cidadão, para a 
sociedade e para o sistema de saúde”, com tradução na existência de um Programa Nacional de 

Prevenção e Controlo das Doenças Cardiovasculares (PNPCDCV) (CN-DGS nº 3, 2006). Este, no 
entanto, estabelece objectivos finais que de modo explícito se centram nas situações “particularmente 
abaixo dos 65 anos”. Situação paralela se observa no que toca ao Programa de Prevenção e Controlo 

das Doenças Oncológicas e às metas estabelecidas neste âmbito no PNS, com indicadores que só 
acompanham taxas de mortalidade até aos 65 anos – embora neste caso algumas recomendações de 
rastreio se estendam até aos 69 anos (cancro da mama) ou 74 anos (cancro colo-rectal) (M. Saúde, 2007). 
Doenças Reumáticas e Diabetes não estão, como acontece com as duas anteriores, entre as 
principais prioridades do PNS, mas têm também Programas Nacionais – que, neste caso, não 
excluem de modo explícito os mais velhos. O PN Contra as Doenças Reumáticas (CN-DGS nº 12, 2004), 
destaca inclusive este como um dos grupos de risco acrescido, incluindo estratégias de intervenção 
que lhes são particularmente dirigidas (orientações técnicas sobre prevenção de quedas e para a 
suplementação dietética com vitamina D e cálcio). Também o Programa Nacional de Controlo da Dor 
(CN-DGS nº 11, 2008) prevê a “criação e divulgação junto dos profissionais de saúde de orientações 
técnicas sobre abordagem da dor na pessoa idosa”. O Programa Nacional para a Saúde da Visão 
(CN-DGS nº 2, 2005) inclui, por sua vez, atenção específica a vários problemas reconhecidamente 
associados com a idade, contemplando nos seus objectivos gerais “reduzir a proporção de problemas 
de saúde da visão determinantes de perda de funcionalidade e independência nas pessoas com 55 e 
mais anos”, bem como referência à necessidade de articulação com o PNSPI.  
Exemplos de outros Programas Nacionais verticais centrados em problemáticas de potencial relevância 
para as pessoas mais velhas são os relativos à Depressão, Prevenção Acidentes, Tuberculose, Doenças 
Pulmonares Obstrutivas Crónicas (alguns deles ainda em fase de elaboração à presente data/ 2009). 
Por sua vez o PNSPI, em termos de estratégias face a condições de saúde particulares, refere a 
orientação técnica a prestadores e cuidados sobre a “abordagem da patologia incapacitante mais 
frequente nas pessoas idosas, nomeadamente fracturas, incontinência, perturbações do sono, 
perturbações ligadas à sexualidade, perturbações da memória, demências, nomeadamente doença de 
Alzheimer, doença de Parkinson, problemas auditivos, visuais, de comunicação e da fala” e a 
informação às pessoas idosas relativa a problemáticas como a dependência e défices subjacentes, a 
incontinência, a demência e “a prevenção da depressão e do luto patológico”. 

 

Caixa 3 

Os baixos níveis de saúde mental dos portugueses mais velhos devem 
merecer especial atenção - não só pelo que implicam de perda de bem-estar 

/qualidade de vida, mas também pelas possíveis repercussões na saúde 
e funcionalidade em geral. Os dados do ESS3 corroboram aliás esta ideia, 

revelando associações particularmente fortes dos indicadores de afectos negativos e positivos (e de 
outros que poderão ser relevantes para uma avaliação de funcionamento psicológico positivo) com os 
resultados de saúde, limitação de actividade e bem-estar global. Uma vez que são muitos os idosos 
afectados, tenderia também a ser importante o impacte teórico da melhoria da saúde mental nesses 
resultados (e.g., uma generalização de afectos positivos elevados corresponderia a um aumento 
hipotético de mais de 90% de “saúde boa” na população). Naturalmente, como a literatura sugere, é de 
supor contudo aqui uma influência bidireccional, em que não só a vivência emocional penaliza a saúde 
global, como o mau estado de saúde, experimentado por uma grande parte dos idosos portugueses, 
afectará também o seu bem-estar subjectivo.  
A implicação de outros factores explicativos da fragilidade da situação de saúde mental dos idosos 
nacionais é provável, porém, com destaque para as (precárias) condições objectivas de vida dos indivíduos 
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“Graças a Deus não estou muito mal, mas…” 

“Tenho que tentar viver isso que tenho da 
melhor maneira possível” 

“Tenho para mim que o 

stress mata – com o tempo” 

e os recursos (internos e externos) a que têm acesso para lidar com obstáculos e perdas crescentes, 
bem como factores do contexto mais vasto associados ao nível global de desenvolvimento do país8.  

As entrevistas realizadas ilustram parcialmente a expressão desta 
situação no quotidiano das pessoas, nomeadamente através das inúmeras 
referências aos “nervos”, “pensamentos maus” e “preocupações” – bem 

como aos esforços para os combater! – e às suas ligações com a saúde e bem-estar. Nas palavras dos 
entrevistados transparecem algumas das circunstâncias e acontecimentos que mais sofrimento 
emocional lhes causam, sugestivas de factores que a literatura corrobora poderem estar implicados: 
- “Com a doença da minha mulher fui muito abaixo! Quando ela morreu, nem saía de casa. [] Tinha morrido o meu 
filho. A minha mãe” 
- “Eu o meu mal de há muitos anos é os nervos. Desde que eu fiquei sozinha”  
- “Só tenho medo se eu estiver numa cama e depois: como é que me vão lá tratar? E ter dinheiro... chega?, não chega?” 
-“Era bom era uma pessoa poder - sem esbanjar, sem fazer disparates – poder governar o mês inteiro sem a 
preocupação “Chegará ou não chegará ao fim do mês?” 
-”Tenho muita tristeza às vezes. Porque tenho pena também da minha mulher: ver que ela está a fazer sacrifício 
para conseguir (que o dinheiro chegue)” 
- “Eu não posso mais nada... Já não posso pôr um cortinado, nem lavá-lo, nem passá-lo a ferro. Ai!, mas não 
aceito que ele esteja amarrotado! Mas com a minha reforma já não posso pagar a ninguém, não é?” 
- “Quando me vou deitar, penso assim: ‘Qual será a noite, que eu me vejo aqui aflita, sozinha?’” 
- “Tornei-me pessimista depois deste problema (de visão). (Com dificuldade em conduzir) sujeito-me mais a estar 
em casa. E estou em casa, estou mais a pensar na vida” 
- “Rezo para o meu marido - quando ele chega assim mais tarde - não me apoquente” 
- “Não há razão para que um indivíduo esteja assim tão isolado ou tão... A maior parte das pessoas assim já de idade 
resignam-se a estar em casa... dormir em frente à televisão… É uma vida sórdida! E eu não quero passar por esses...”  
- “Ah, se eu pudesse ainda ser útil!” 
Mas também os recursos psicológicos /comportamentais disponíveis serão relevantes - e, em parte, passíveis 
de valorização/modificação - como se discute a propósito dos determinantes individuais (6.5). 

 

 

6.3. Bem-estar e Qualidade de Vida 

A PromS toma a saúde não como um fim em si mesmo 

mas como um recurso para o quotidiano, remetendo os 

seus objectivos finais para a noção de bem-estar e de qualidade de vida. E entre as áreas que contribuem 

para o bem-estar e qualidade de vida – ou para ”envelhecer bem” –, os aspectos de saúde, ainda que 

mereçam em geral um lugar de destaque, não são os únicos relevantes, seja numa perspectiva técnica ou 

académica, seja na visão dos próprios interessados. Isso mesmo confirma o estudo qualitativo realizado, 

onde os entrevistados revelaram que a saúde ganha significado no contexto do seu quadro de vida e que 

a sua noção do que é importante para uma “vida boa” é bastante diversificada e pessoal, envolvendo em 

geral referência a uma multiplicidade de dimensões e factores, tanto positivos como negativos. Relações 

interpessoais, condições económicas e materiais de subsistência, espaço de vida/habitação e ocupação 

do tempo/actividade são, a par da saúde, alguns dos domínios valorizados nos depoimentos, tal como na 

investigação internacional. Ora os dados objectivos e subjectivos obtidos sobre várias destas dimensões 

sugerem inúmeras vertentes de precariedade afectando grande parte da população portuguesa de 65+ 

anos (e.g. dificuldades financeiras, más condições habitacionais, problemas de saúde, pouca diversidade de 

actividades de lazer) – a par, muito embora, de alguns recursos positivos (e.g., casa própria, diversidade/ 

extensão de redes relacionais, valorização das tarefas diárias). No seu conjunto, traça-se pois um panorama 

de condições pouco favoráveis para a qualidade de vida deste grupo. Esse mesmo balanço parecem fazer 

as pessoas idosas, que expressam apreciações globais bem menos positivas do que os seus congéneres 

                                                      
8 Relembre-se que Portugal se destacou aliás já, noutro estudo (Lima, Novo, 2006), como o país europeu em que as 
variáveis objectivas (e.g., idade, rendimento, estado civil) mais contavam, e as subjectivas (incluindo saúde auto-
avaliada) menos pesavam, para o Bem-Estar Subjectivo/BES; aí se observou também que o fenómeno de redução do 
BES entre os mais velhos é característico só dos países com mais baixo nível de desenvolvimento no quadro europeu. 
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de outros países da Europa dos 15. São em minoria os idosos portugueses que manifestam satisfação 

com a vida – uma proporção que de resto, segundo o Eurobarómetro, em 2005 era a menor da região –, 

sendo os níveis de felicidade também notoriamente baixos no quadro europeu (ESS3-2006). Acresce que, 

em qualquer dos casos, há um agravamento nestes índices face à população nacional total que não é 

comum à generalidade dos outros países. Sendo o bem-estar e qualidade de vida os critérios últimos de 

sucesso da promoção da saúde – assim como em si mesmos influentes no estado de saúde dos idosos -, há 

pois, também aqui, importante margem para melhoria (ver Caixa 4 quanto ao lugar destas dimensões no PNS). 

 

Âmbito do PNS E PNSPI  - Caixa 4 

Embora o PNSPI inclua no seu enquadramento diversas referências à qualidade de vida e sua 
interligação com a saúde, adopta como finalidade a “generalização e prática do conceito de 
envelhecimento activo nas pessoas com 65 e mais anos de idade” e a “actuação sobre os determinantes 
da perda de autonomia e de independência” – que se concretiza, porém, depois, mais limitadamente, 
no objectivo geral de “obter ganhos em anos de vida com independência” (remetendo esta última para 
a capacidade de viver na comunidade sem ou com pequena ajuda de outrem). Parece assim ocorrer uma 
restrição das “ambições” do programa, que o preâmbulo e conceitos evocados faziam antever mais 
amplas, ao foro mais estrito da saúde e (algumas esferas da) funcionalidade, com objectivos que não 
encontram expressão para além da mortalidade e (in)capacidade funcional /actividades da vida diária.  
Também o PNS se revela essencialmente consentâneo com um entendimento da saúde em sentido 
bastante limitado, já que apesar de menções pontuais a perspectivas mais abrangentes, o Plano se 
estrutura a partir de uma visão de “saúde potencial” em que à noção de “ausência de doença”, 
acrescenta unicamente as de “aptidão funcional” (orientada para a população idosa e a incapacidade/ 
necessidade de ajuda nas AVDs) e de “bem-estar” (que se traduz porém simplesmente na auto-
avaliação global do estado de saúde). As próprias metas prioritárias para “Envelhecer activamente” focam 
somente a esperança de vida, a auto-avaliação da saúde, a incapacidade de longa duração e factores 
de risco bio-comportamentais (peso/obesidade, tabaco, álcool, actividade física/ sedentarismo).  

 

 

6.4. Diferenças - e Iniquidade 

A discussão dos resultados globais de saúde, funcionalidade e bem-estar/qualidade de vida do conjunto 

dos portugueses de 65+ anos é sobretudo elucidativa para avaliação da existência de margem para 

ganhos potenciais de fundo (confirmada nomeadamente pela observação de que pessoas da mesma 

idade noutros países europeus obtêm resultados mais favoráveis na maior parte dos indicadores) e útil 

para o acompanhamento, a médio/longo prazo, da evolução geral da situação. No entanto, tende a ser 

pouco sugestiva no que toca aos factores implicados nessas situações. E, mais ainda, encobre 
diferenças, por vezes profundas, entre (subgrupos de) idosos – variações que importa destacar, quer 

pelas pistas essenciais que podem fornecer para a intervenção, quer com vista à vigilância e promoção da 

equidade em saúde, princípio central em PromS. A importância de discriminar subgrupos, estratificando 

metas, diagnósticos e monitorização de resultados em função não só da idade e sexo mas também do 

rendimento, escolaridade e local de residência, entre outras possíveis variáveis, é uma das conclusões 

fortes do presente trabalho. 

De facto, tal como a revisão de literatura antecipava e os dados quantitativos e qualitativos sublinham, a 

heterogeneidade é a regra no que toca à população mais velha. A riqueza de situações, posturas, 

entendimentos, práticas observadas, mesmo no limitado universo das entrevistas efectuadas, é disso breve 

ilustração. Muitos serão os factores implicados nessa diversidade, alimentada por diferenças pessoais e 

circunstâncias particulares ao longo de extensas e únicas histórias de vida. No entanto, e apesar do 

carácter idiossincrático de parte dessas diferenças, outra componente delas associa-se a factores que 

podem ser convocados como explicativos – ou, pelo menos, úteis preditores – de variações 

sistemáticas. E na medida em que tais factores envolvam processos/dinâmicas sociais, modificáveis, 

estaremos a falar não de simples variabilidade mas de desigualdades sociais em saúde – as quais, 

contrariando os valores aceites de equidade, são tomadas como iniquidades, injustas e inaceitáveis.  
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6.4.1. ● Desde logo, a própria idade
9 associa-se com frequência a variações muito significativas nos 

resultados de saúde (bem como em alguns dos seus determinantes), com alguns tipos de problemas a 

aumentarem acentuadamente quando se passa do grupo dos “jovens idosos” para os mais velhos. Para 

dar um exemplo, a prevalência de limitações de actividade graves (SILC-2006), que entre os 65 e 74 anos 

é de 24,5%, subirá para 42% depois dessa idade. Um dado interessante, porém, é que quando se 

discriminam mais subgrupos etários, os muito idosos (85 e + anos, na maioria das análises efectuadas) 

revelam por vezes melhores resultados do que o grupo intermédio. A título ilustrativo, 41% dos 

portugueses de 75-84 queixa-se de saúde má, mas entre os mais velhos essa proporção baixa para 29%, 

voltando a ser idêntica à observada entre os “jovens idosos” de 65-74 anos (ESS3-2006), uma situação de 

decréscimo que se observa igualmente em várias doenças crónicas estudadas no 4º INS -2005/06. Tal 

fenómeno pode ser explicado por inúmeros factores: desde a maior probabilidade de internamento dos 

mais velhos com pior saúde (que se vêem assim excluídos da generalidade dos inquéritos, que não 

abrangem essa população), aos efeitos de mortalidade diferencial, passando também pela possibilidade 

de ajustamento nas apreciações subjectivas em função de mais baixas expectativas.  

No que toca à comparação do grupo etário de 65 e mais anos com a população em geral, um aspecto a 

merecer atenção é a indicação de que, face a vários indicadores de resultados e determinantes de saúde, 

ser idoso em Portugal poderá ser mais penalizador do que sucede noutros países da Europa (e.g., 

doenças crónicas – EB 2002; indicadores de bem-estar, saúde mental e factores psicológicos; problemas 

de habitação; pobreza).  

 

6.4.2. ● Outra distinção fundamental, é a que se associa ao sexo/género, com resultados de saúde muitas 

vezes significativamente diferentes entre homens e mulheres. De um modo geral – e embora a situação 

possa variar quando se focam aspectos mais específicos –, as idosas portuguesas, à semelhança do que 

sucede noutros países, tendem a ter pior saúde, incluindo maior incapacidade, mas, em contrapartida, 

maior esperança de vida do que os homens da mesma idade. Entre os múltiplos exemplos que sublinham 

a relevância de proceder a uma análise separada por sexos das várias temáticas pertinentes para a saúde 

pode-se mencionar a observação, da componente do estudo aprofundando as desigualdades em saúde 

(Cap. 4), de que o impacte potencial nos principais resultados de saúde da correcção de desigualdades 

socioeconómicas é tendencialmente mais forte para as mulheres idosas (e.g., a generalização de um nível 

de escolaridade superior a 6 anos resultaria hipoteticamente num aumento na prevalência de “saúde boa” 

de 144% nas idosas portuguesas mas só de 33% nos homens). Já, por exemplo, a universalização dos 

benefícios de viver em cidades grandes, por oposição a aldeias, poderia ter maior impacte entre os homens 

idosos (um aumento de 52% na frequência de “saúde boa”, face a 38% nas mulheres). 

 

6.4.3. ● Particular atenção merece a análise das desigualdades em saúde associadas a uma diferente 

posição socioeconómica –tema que tem sido escassamente estudado no que toca aos idosos 

portugueses e cuja consideração é crucial para assegurar o princípio da equidade em saúde. Os 

resultados do ESS3-2006 examinados no Cap. 4, dedicado a esta questão, bem como outros dados sobre 

dimensões e determinantes de saúde que foi possível analisar com base numa estratificação 

socioeconómica, são consistentemente indicativos de que também no nosso país (e talvez mais 
acentuadamente ainda que noutros membros da UE 15) existirão importantes iniquidades na saúde da 
população mais velha – isto é, diferenças sistemáticas relevantes e evitáveis na saúde (e em vários dos 

seus determinantes) entre as pessoas de diferentes grupos sociais, definidos nomeadamente em termos 

de níveis de escolaridade e de rendimento10.  

                                                      
9 Convém lembrar que tratando-se, como é geralmente o caso, de estudos transversais não é possível distinguir as 
variações que se associam efectivamente à idade dos indivíduos das que resultam de diferenças geracionais. 
10 Esta vertente de desigualdades de base socioeconómica foi a mais consistentemente observada – e a que mais 
directamente remete para uma interpretação em termos de iniquidade social. No entanto, são ainda de considerar as 
desigualdades de base geográfica (tipo de localidade de residência ou ainda diferenças inter-regionais), identificadas 
para vários dos indicadores analisados, que, podendo-se supor influenciadas, pelo menos em parte, por diferenças no 
contexto de vida (e.g. acesso a serviços, transportes, etc.) reflectirão também o carácter sistemático, socialmente 
determinado e injusto, que as torna iniquidades e não simples “variações” em saúde (cf. Cap. 2-B.1.2). As próprias 
diferenças na saúde associadas ao género devem ser também parcialmente consideradas como uma questão de 
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“os pobres, coitados…” 

“… se estiver ali 

assim pelo meio…” 

Tais diferenças são particularmente 

marcadas quando se contrastam grupos 

“extremos”. Porém, e em sintonia com a 

evidência internacional (v.g, CSDH, 

2008), os dados são sugestivos de um 

gradiente, ou seja, de um padrão de desigualdades na saúde ao longo de toda a escala social, 

penalizando portanto não só os mais desprivilegiados mas também os que têm posições intermédias – e 

remetendo para um problema estrutural que respeita não só aos grupos desfavorecidos (ainda que estes 

sejam de sobremodo afectados) mas ao conjunto da sociedade (Caixa 5).  

 

  Caixa 5 

Muito embora grande parte da informação de saúde disponível em Portugal não permita ainda uma 
análise desagregada para os vários grupos socioeconómicos, geográficos e outros, os dados para os 
quais foi possível fazer uma tal análise de equidade/desigualdades sociais, revelam, quase sem 
excepção, diferenças significativas nos resultados de saúde dos idosos portugueses em função de 
factores como o nível de escolaridade ou o rendimento11, à semelhança (mas, porventura, de modo 
mais acentuado) do que tem sido constatado para outros países europeus. Vários dos factores que 
influenciam a saúde mostram também uma distribuição desigual em função da posição social. 

● E não são só as situações de maior desfavorecimento que tendem a ter um 
pior estado de saúde/funcionalidade/bem-estar e piores oportunidades/riscos de 

saúde - o que, em si mesmo, afectaria grande número de pessoas idosas no nosso país, com inevitável 
peso no nível médio de saúde da população nacional de 65+ anos, dado que reduzida escolaridade e 
escassos rendimentos, abaixo inclusive dos limiares de pobreza, são situações frequentes neste grupo. 

● Mas, ao contrário do que será talvez mais evidente para a opinião pública 
(incluindo os próprios idosos – cf. entrevistas), verifica-se, em muitos casos, que 
mesmo as posições sociais intermédias estão em assinalável desvantagem face 

aos níveis de saúde (e seus determinantes) observados nas posições mais elevadas da hierarquia 
social – fenómeno que se designa por gradiente social.  
Vejam-se alguns exemplos de iniquidades observadas: 
- do primeiro para o último escalão de rendimento, nos portugueses de 65-74 anos observa-se 
agravamento da prevalência de limitações de actividades de 45% para 62%; mas mesmo os que estão no 
meio da escala social (3º quintil) têm maior incapacidade - 58% - que os mais privilegiados (SILC-2006); 
- a saúde “boa ou muito boa”, que só se ocorre em 12,5% dos idosos nacionais sem escolaridade, é 
conseguida por 30% das pessoas com mais de 6 anos de escolaridade, ficando por cerca de metade 
dessa proporção - 16,5% - entre os que têm o ensino básico (ESS3-2006); 
- no conjunto dos adultos portugueses, a osteoartrite que afecta 8% da população no quintil de mais 
alto rendimento, atingirá 33% dos que se situam no quintil mais baixo (WHS-2002/2003); 
- quase metade (48%) dos idosos com sérias dificuldades de rendimento sofre níveis elevados de 
afectos negativos, ao passo que tal só sucede entre 12% dos sem problemas financeiros e 26% dos 
com algumas dificuldades nesse plano (ESS3-2006); 
- a inexistência de confidente é cerca 5 vezes mais frequente entre os idosos não escolarizados e 3 
vezes mais frequente entre os que completaram o ensino básico/ISCED 1, por comparação com os que 
têm maior escolaridade (ESS3-2006); 

                                                                                                                                                                              
equidade, pois se incluirão alguma influência biológica (de peso relativo indeterminado), resultam igualmente das 
diferenças nas oportunidades e riscos que homens e mulheres experimentam em resultado da organização social 
vigente. Igual raciocínio, pode, aplicar-se ainda às diferenças de saúde associadas à idade: se é certo que factores 
não modificáveis estarão aqui implicados, afigura-se provável que alguma parte dos problemas acrescidos dos mais 
velhos reflicta uma desigualdade na distribuição dos determinantes sociais da saúde entre grupos etários (incluindo os 
efeitos da discriminação/ preconceito etário).  
Embora os dados empíricos obtidos pouco permitam acrescentar a esse respeito, importa ainda não esquecer outras 
fontes de desigual posição social, discriminação e consequente iniquidade de saúde – e.g., etnia, nacionalidade, etc. – 
já que, embora (ainda) com pouca expressão populacional em Portugal nesta faixa etária, podem associar-se a fortes 
desvantagens de saúde (a título ilustrativo veja-se a expressiva associação da “pertença a grupo discriminado” com 
maus resultados de saúde – ESS3-2006).  
11 Assinale-se que, para os dados analisados (nomeadamente em Cap.4-C4), o rendimento tende a associar-se a 
mais consistentes e fortes desigualdades na saúde dos idosos portugueses do que o nível de escolaridade.  

…por exemplo, a prevalência da “saúde má" entre idosos de 
agregados com rendimento mensal inferior a 300€ é mais do 
quíntuplo da observada nos que auferem mais de 1000€. 
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- a indicação de que quase um terço de idosos tem auto-estima e resiliência elevadas a nível nacional, 
encobre uma variação que vai dos 11% de pessoas com estes recursos psicológicos entre os que têm 
grandes dificuldades de rendimento e os 43% encontrados nos que têm rendimento que pelo menos 
“dá para viver” (ESS3-2006); 
- 99% dos portugueses de 65+ anos com uma situação financeira satisfatória fazem uma avaliação 
positiva da sua habitação, o que só acontece com 60% dos que têm problemas financeiros (EB.62.2-2004) 
 
Assinala-se que se encontram também nos idosos em Portugal sinais de desigualdades na saúde de 
base social associadas a outro tipo de aspectos – como o local de residência (ver 6.4.4): por exemplo, 
os afectos negativos elevados têm quase o dobro da prevalência (RF 1,8) entre os idosos portugueses 
que habitam em meio rural (31%), por comparação com o observado nos que vivem em grandes 
cidades ou seus arredores (17%) (ESS3-2006). 
 
Uma assinalável limitação da análise de iniquidades efectuada é não poder ser estendida a indicadores 
objectivos, como as taxas de mortalidade ou a esperança de vida, por falta de acesso aos necessários 
dados estratificados no nosso país. No entanto, a utilidade, atestada noutras investigações, de 
indicadores como os de saúde subjectiva; a consistência genérica dos resultados obtidos a nível 
nacional, para vários indicadores, temáticas e fontes de dados; e, naturalmente, a congruência destas 
conclusões com as obtidas a nível internacional (cf. Cap. 2-B.2.3.1)12, convergem para reforçar a ideia 
de que existem relevantes desigualdades sociais na saúde dos idosos portugueses. Ainda que o 
conhecimento da sua mais precisa dimensão, facetas e mecanismos explicativos requeira investigação 
adicional, esta apresenta-se pois, desde já, como uma questão incontornável no entendimento da 
situação de saúde desta população. Tais desigualdades não só demonstram o afastamento do princípio 
de equidade, constituindo um impulso ético e legal para uma acção correctora, como são útil sinalizador 
de margens de ganhos em saúde e bem estar comprovadamente acessíveis - para mais, com provável 
impacte de peso no nível global de saúde/bem-estar desta população. Salienta-se que, a par da mais 
imediata correcção/ compensação das desiguais oportunidades de saúde associadas às diferenças de 
PSE, o carácter transversal e estrutural das iniquidades observadas – e os sinais de que poderão estar 
a tornar-se mais extremadas nas sociedades europeias – reclamam atenção simultânea aos factores e 
dinâmicas de organização social geradores de tais clivagens sociais.  

 

A importância, para o entendimento da 

situação dos idosos portugueses, destas 

associações da saúde e bem-estar com 

factores socioeconómicos, é tanto maior 

quanto é grande a proporção da 

população que enfrenta sérias limitações 

nesses planos, com baixa escolaridade, 

fracos rendimentos médios e, mesmo, 

significativas taxas de pobreza - a que 

acrescem os níveis particularmente elevados de disparidade de rendimento na sociedade portuguesa (ver 

Caixa 6 e Determinantes/ 6.5). 

Melhorias nesses factores poderão 

pois ter forte impacte potencial na 

saúde e bem-estar da população 

idosa:  

Para além desta relação avaliada directamente face aos principais resultados e saúde e bem-estar, 

importa ainda acentuar que muitos dos determinantes de saúde estudados confirmam uma distribuição 

diferenciada em função do nível de escolaridade e/ou rendimento dos indivíduos.   
 

                                                      
12 Relembre-se que o carácter transversal dos dados, nesta como nas demais temáticas abordadas, não permite 
também conclusões quanto à direcção causal nas associações identificadas entre PSE e saúde (e/ou seus 
determinantes) - sendo até provável que em boa parte dos casos haja influência em ambos os sentidos. É pois o 
recurso à evidência teórica e empírica (estudos longitudinais) de outros países que suporta a suposição de que parte 
importante dessa associação traduz uma influência das condições sociais sobre a saúde. 

      Caixa 6 

Portugal era, em 2006, o país da UE15 com maior 
desigualdade na distribuição do rendimento (o rendimento 
dos 20% de portugueses mais ricos era 6,8 vezes superior 
ao dos 20% da população mais pobre, sendo a média 
europeia 4,7 - S80/S20, Eurostat), estando a aumentar a 
“concentração de riqueza” nacional num menor número de 
pessoas (o coeficiente de Gini aumentou de 36 para 38 entre 
1996 e 2006 - Eurostat)  

…por exemplo, o cálculo da PA, aponta ganhos na ordem dos 40% 
na limitação de actividades associados a uma generalização de 
escolaridade que ultrapasse o ensino básico ou de rendimentos 
adequados (i.e. que no mínimo “dêem para viver”) (ESS3-2006). 
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Assim, as desigualdades sociais na saúde dos portugueses mais velhos, para além das questões fundamentais 
de equidade e justiça social que convocam, afiguram-se um tema incontornável para a obtenção de ganhos 
significativos de saúde nesta faixa da população. Importa ter presente que, recebendo a nível internacional 
um ímpeto maior só em anos recentes, esta é uma área que tende a ser negligenciada, requerendo mais 
investigação mas, sobretudo, mais intervenção e atenção política (cf. Cap. 2-B.1.2). No quadro nacional, tal 
transparece no PNS, que, revela claras insuficiências na conceptualização e ênfase do tema, e mais ainda 
no Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas, onde não se encontra sequer reflectido (Caixa 7). 

Caixa 7 

A equidade no PNS O documento base do Plano Nacional de Saúde, não contendo mais do que 
referências genéricas a este tema, deixa mesmo assim antever consideráveis fragilidades quer na 
conceptualização, quer na fundamentação (com total ausência de elementos de diagnóstico), quer 
ainda nas linhas de actuação propostas face às desigualdades sociais em saúde em Portugal. Se por 
um lado, o PNS assenta numa clara explicitação de valores e princípios em que se incluem “a justiça 
social, a universalidade, a equidade” (vol. 1, p. 3), as (escassas) referências ao tema no conjunto do 
documento fazem supor que: 
a) – São porventura valorizadas, sobretudo, desigualdades de género e de base territorial/geográfica, 
sendo que as menções a desigualdades de natureza socioeconómica parecem equacionar-se 
unicamente com uma atenção a grupos específicos em situação de pobreza e exclusão social – com 
destaque para uma estratégia geral de “Prioridade aos mais pobres” (mas existindo ainda referências a 
”outras situações de desigualdade social com influência no estado de saúde, nomeadamente quanto aos 
idosos que vivem isolados” e outros grupos desfavorecidos - vol. 2, p. 49). Não parece pois contemplar-
-se o preconizado enfrentar das desigualdades de saúde ao longo do gradiente social, ou sequer, 
claramente, uma “redução do fosso” entre os excluídos e a restante população (cf. Cap. 2-B.1.2). 
b) - Apesar do que a definição de “estratégia geral” pressuporia, não se encontram indicações de que 
mesmo essa atenção específica aos mais vulneráveis se veja efectivamente reflectida de forma 
transversal em todos os programas, dada nomeadamente a ausência de referências relevantes nas 
metas/ indicadores e estratégias da generalidade dos programas13 - incluindo o Programa Nacional 
para a Saúde das Pessoas Idosas, onde o tema das desigualdades ou mesmo da pobreza está, dir-
se-ia, conspicuamente ausente14. A intenção de estabelecer um Programa Nacional de Luta contra 
as Desigualdades em Saúde parece confirmar, quando muito (já que não há qualquer indicação da 
sua real implementação15), a pretensão de adoptar uma estratégia separada, não se prevendo 
“mainstreaming” de uma política para redução das iniquidades;  
d) – Para as situações contempladas, as explicações das desigualdades em saúde tendem a cingir-se 
a factores comportamentais e acesso diferencial aos cuidados de saúde, conjugados com os efeitos da 
selecção social16, pelo que as medidas antevistas parecem centrar-se na discriminação positiva face 
aos mais desfavorecidos, sem indicações de uma actuação dirigida às causas mais profundas das 
iniquidades em saúde, como sejam acções visando os (restantes) determinantes sociais da saúde, ou, 
menos ainda, os factores condicionantes das desigualdades na sua distribuição. 

                                                      
13 Com excepções pontuais, como é o caso da área de Saúde Mental. 
14 Aqui a única referência às questões da equidade surge na introdução com uma referência à Rede de Cuidados 
Continuados de Saúde, que se propõe “melhorar a equidade do acesso daquelas pessoas a cuidados de qualidade, 
flexíveis, transitórios ou de longa duração” (DGS, 2006, p. 12). No que toca a subgrupos específicos o único aspecto 
destacado é a “atenção especial às pessoas idosas mais frágeis e vulneráveis” (definidas em termos de critérios de 
idade e uma longa lista de outros, essencialmente, biomédicos, em que se incluem também “problemas socioeconómicos 
e familiares” - idem, p. 13), não existindo qualquer menção à relevância da estratificação socioeconómica, minorias, 
etc. Surgem, sim, referências à necessidade de levar em conta questões de género - embora mesmo essas sem 
reflexo, por exemplo, na generalidade dos indicadores propostos para este Programa (idem, p. 18), onde não é feita 
desagregação por sexo, sendo-o só em parte das Metas prioritárias para “Envelhecer activamente” incluídas no PNS.  
15 Em listagem do Alto Comissariado da Saúde datada de 12/06/2006 não existia qualquer coordenador ou instituição 
responsável indigitados e, no início de 2009, de acordo com a documentação disponível no respectivo site 
(www.acs.min-saude.pt) o Programa não havia ainda sido elaborado (incluindo-se somente referência a legislação de 
2003 sobre Planos Nacionais para a Igualdade e contra a Violência doméstica).  
16 Veja-se, por exemplo, no PNS: “por conotação a uma maior falta de recursos e condições de vida mais difíceis, a pobreza 
e a exclusão social estão também associadas a uma maior prevalência de estilos de vida menos saudáveis, com um acesso 
mais difícil a cuidados de saúde e a medicamentos. Por outro lado, estes problemas relacionados com a saúde tendem a 
agravar situações socioeconómicas de carência, acentuando a pobreza e a exclusão social” (vol. 1, p. 9). Ou ainda, no 
Estado de Saúde dos Portugueses, no mesmo documento, a observação de que “a existência de assimetrias regionais 
no estado de saúde (...) reflecte, por um lado, diferentes costumes regionais, associados, nomeadamente, aos estilos de 
vida, mas pode, por outro lado, ser reveladora de iniquidades de acesso das populações aos cuidados de saúde" (p.4). 
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Por sua vez, as entrevistas sugerem ainda a pouca consciência que as próprias pessoas idosas terão 

sobre as questões das desigualdades em saúde – para além de algum reconhecimento do potencial 

impacte da pobreza na saúde. Não se conhece pesquisa nacional quanto às perspectivas do conjunto da 

população sobre estes assuntos, ou à informação que sobre eles recebem nas mensagens veiculadas 

pelos profissionais de saúde e pelos media – mas afigura-se provável, que à semelhança do que acontece 

noutros países, também entre nós os determinantes sociais da saúde e, mais ainda, a sua desigual 

distribuição, mereçam reduzido lugar no discurso das autoridades e opinion makers. 

Importa finalmente salientar que os níveis e implicações das desigualdades observadas fundamentam o 

imperativo de uma intervenção com vista a melhorar as condições socioeconómicas dos idosos 

portugueses - e, com maior urgência, a minorar as situações de maior precariedade e seu impacte na saúde. 

Mas sugerem também a necessidade de atentar aos factores de fundo – no contexto macroeconómico, 

político, social, cultural – que geram e/ou sustentam as acentuadas (e porventura crescentes) clivagens 

existentes, na sociedade portuguesa em geral, entre idosos e demais grupos etários e entre diferentes 

subgrupos da população mais velha. Note-se aliás que políticas governamentais visando a redução das 

desigualdades de rendimento em Portugal tenderão a contar com extenso apoio da opinião pública de todas 

as idades (86%), de forma aliás ainda mais massiva do que noutros países europeus (68% - ESS3-2006). 

 

6.4.4. ● O estado de saúde dos idosos portugueses e factores que o determinam apresenta também 

variações entre grupos definidos com critérios geográficos, para diversas das variáveis em que tal análise 

foi efectuada.  

Algumas dessas diferenças associam-se ao tipo de aglomerado de residência – traduzindo-se muitas 

vezes (embora nem sempre) em vantagem para os idosos que vivem em grandes cidades ou seus 

arredores, por contraponto sobretudo aos que vivem em aldeias/meio rural. Embora se desconheçam os 

factores subjacentes – e algumas dessas diferenças possam até reflectir somente desigualdades 

socioeconómicas entre habitantes dos diferentes tipos de aglomerados17 – é possível também que, em 

parte, resultem de disparidades nas respectivas condições / contextos de vida.  

Mais impraticável é ainda, no quadro de uma análise global, discriminar mecanismos subjacentes à 

heterogeneidade de resultados de base regional – de que são exemplo os padrões bem distintos de 

mortalidade observados nas 5 regiões do território continental para suicídio, tuberculose, pneumonia e 

outras causas18. Tal disparidade vem, em qualquer caso, corroborar a importância de uma análise 

contextualizada das questões de saúde dos mais velhos. Reforça pois a noção, que subjaz ao referencial 

teórico desenvolvido, de que a promoção da saúde é mais solidamente alicerçada quando assente numa 

abordagem territorial. De facto, e embora o presente estudo se tenha cingido sobretudo a uma abordagem 

à escala nacional, o referencial teórico desenvolvido, tal como muitos dos dados analisados, sublinham 

que factores “de proximidade”, que vão das características do ambiente físico a aspectos culturais e 

sociais, passando pelos recursos organizacionais /institucionais disponíveis, tendem a ser fundamentais 

para as questões em análise, recomendando que a caracterização dos fenómenos em causa, como 

suporte para a intervenção em PromS65+, seja feita à escala local (do município, localidade e até bairro).  

 

 

                                                      
17 As desigualdades associadas a este indicador observadas nos principais resultados de saúde/bem-estar do ESS3-
2006, perderam significado quando ajustadas para outras variáveis sociodemográficas (Cap. 4-C4). 
18 Ainda que se tenham incluído no estudo dados estratificados por região para outros resultados e determinantes de 
saúde, este tipo análise foi pouco aprofundado, quer por as amostras de vários dos inquéritos não se adequarem a 
esta estratificação adicional do subgrupo de inquiridos idosos, quer pela dificuldade de interpretar de modo proveitoso 
as eventuais diferenças encontradas. 
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“…conta tudo, 

conta tudo …” 

6.5. Multideterminação19 

Muitos factores, de natureza diversa, terão papel relevante na saúde e bem-estar dos idosos em Portugal. 

No referencial PromS65+ identificou-se, a partir da literatura internacional, uma série de determinantes 

potenciais da saúde dos mais velhos, a nível individual (biológicos, psicológicos, comportamentais) mas 

também ambiental (ambiente físico e social, incluindo factores socioeconómicos, serviços/ sistemas de 

saúde e sociais e outros aspectos do contexto socioeconómico, político e cultural, do nível local à escala 

global). Ainda que sem possibilidade de abordar, e menos ainda aprofundar, todos os factores relevantes - e 

cingindo-se muitas vezes a um plano descritivo e, nalgumas vertentes, exploratório -, o “Perfil de saúde” 

esboçado traz mesmo assim amplo suporte, ao que é uma das questões de fundo do presente trabalho: a 

de que uma efectiva promoção da saúde dos idosos em Portugal exige a consideração de determinantes 

que estão além dos sistemas de cuidados (ainda que estes sejam fundamentais) e que de modo algum se 

esgotam na atenção a comportamentos individuais (e.g., actividade física ou alimentação), como tende a 

ser enfatizado em abordagens mais tradicionais (Caixa 8). 
 

Caixa 8 

A literatura, que serve de base ao referencial PromS65+, clarifica que a saúde é a resultante de 
processos complexos, num equilíbrio de crescimento, declínio e manutenção, envolvendo múltiplos 
factores causais, patogénicos/riscos e salutogénicos/recursos, tanto individuais como ambientais, 
actuando em vários níveis sistémicos, com frequência de forma interactiva e influência ao longo do 
tempo, numa cadeia de mecanismos do plano mais distal ao mais proximal.  
Visando ir além das mais habituais abordagens biomédicas e comportamentais, os dados analisados 
exploraram uma parte desse leque de factores20, permitindo apontar como potencialmente relevantes 
para a situação actual de saúde da população idosa portuguesa determinantes como:  
rendimento e educação (entre outros estratificadores/factores de posição social); condições de 
habitação; suporte e relações interpessoais; actividade/participação de diversos tipos; características e 
estratégias psicológicas; empowerment e literacia em saúde - para além de outros comportamentos, 
acontecimentos e vertentes do ambiente físico (e.g., características da zona de residência, transportes, 
tecnologia), sociocultural (e.g., coesão social, preconceito etário) e político/institucional (e.g., cuidados/ 
serviços, relação entre cidadãos e instituições, demais determinantes das iniquidades de saúde).  

O estudo qualitativo, explorando concepções das pessoas idosas, observou que 
também estas tendem para uma visão multideterminada e complexa da saúde, 

reconhecendo a influência de factores que vão além dos “estilos de vida” e 
cuidados de saúde, para abarcar também outras características e estratégias pessoais e aspectos do 
ambiente físico, social e económico. Tal não implica que as explicações leigas abranjam todo o 
espectro de determinantes relevantes ou coincidam com o entendimento científico. Observa-se ainda 
tendência para valorizar certo tipo de causas em detrimento de outras. Apesar das variações, detectou-se 
alguma tendência para enfatizar factores de risco, individuais e actuais (por contraponto aos recursos de 
saúde, aos determinantes ambientais ou às influências passadas), com muito escasso reconhecimento 
de causas mais distais (em especial macro-estruturais).  
 
E qual a perspectiva adoptada nos documentos-base da política de saúde para idosos? O PNS não 
detalha a concepção de saúde perfilhada, mas a discussão dos determinantes apresentada no 
diagnóstico do Estado de Saúde cinge-se sobretudo a factores comportamentais, biológicos e a 
cuidados de saúde. Nas metas traçadas transparece em geral também uma visão - consentânea com 
uma perspectiva biomédica - predominantemente restrita e negativa da saúde, centrada na doença (e 
incapacidade), sendo que, no caso específico das metas para “Envelhecer activamente” se enfatizam 
indicadores de riscos individuais comportamentais.  

                                                      
19 Não se incluirão nesta secção referência a todos os factores explorados na Parte II – somente os mais destacáveis. 
20 O “Perfil” traçado viu-se, mesmo assim, limitado pelos dados disponíveis (e opções efectuadas), sendo sobretudo 
de destacar: a quase exclusiva centração numa abordagem aos nível dos indivíduos, em prejuízo de uma análise 
ecológica; a não consideração de determinantes contextuais mais amplos; e ainda o pendor para indicadores 
centrados na patologia e no “risco”, não suficientemente equilibrados com equivalente atenção à saúde positiva e a 
factores protectores e promotores da saúde. 
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“Eu não estudei foi nada! tive que 

ficar a cuidar dos meus irmãos, 

não pude ir para a escola” 

“sem dinheiro não pode fazer 

frente a certos casos, não é?” 

Já o PNSPI faz no Enquadramento referências que poderiam indiciar uma perspectiva multiníveis, de 
causalidade complexa -“determinantes, que envolvem não apenas os indivíduos, como as famílias e as 
próprias nações (...) todos estes factores, bem como os que resultam da sua interacção”. Porém, 
mesmo ainda na introdução, o ênfase acaba por se situar claramente no plano do indivíduo, com 
consideração dos seus contextos mais imediatos (incluindo os serviços/cuidados de saúde e sociais) 
mas não de determinantes estruturais, mais distais, sendo que depois, ao nível das finalidades e 
estratégias, nem sequer os factores e dimensões antes contempladas encontram igual expressão. Por 
outro lado, parece estar implícita no documento sobretudo uma visão de processos de perda (se bem 
que não tida como inevitável), a que se contrapõe um esforço no sentido da manutenção (através da 
prevenção, recuperação precoce, redução de incapacidades e ajustamento do ambiente às fragilidades 
e resposta dos serviços às necessidades). É quase nula a consideração de recursos ou processos 
positivos de “crescimento”, exceptuando-se pontual menção a “capacitação” ou a estímulo de 
capacidades das pessoas idosas.  (ver também Caixas 4-Âmbito do PNS e 7-Equidade) 

 
 

6.5.1. Rendimento e Educação Desde logo, factores, como o 

nível do rendimento e educação, que determinam a posição 

socioeconómica dos indivíduos, revelaram, como se viu (cf. 6.4.3): 

- ser uma área de acentuada fragilidade, com grande prevalência no nosso país de situações de 

significativa precariedade (Caixa 9);  

- ter forte associação com a saúde dos portugueses mais velhos (expressa na relação tanto com 

resultados globais de saúde e bem-estar, como com diversos outros determinantes);  

- receber, até à data, escassa atenção nas políticas de saúde. 

São pois excelentes candidatos para uma acção conducente a ganhos significativos na saúde, para além 

de alvos imperativos do ponto de vista ético21. 
 

A relevância para a saúde de um nível minimamente adequado de rendimento foi, também, em geral 

reconhecida pelas pessoas idosas entrevistadas (embora com proeminência muito variável), apoiada em 

explicações que atentam às condições materiais objectivas que proporciona (e.g., acesso aos cuidados de 

saúde, alimentação, condições na habitação, etc.), mas, também, a efeitos psicológicos (“o stress”, 

causado pelo “que passa durante o dia: não poder ter o que precisa”, “estar preocupada: como é que eu 

vou arranjar o dinheiro para ir agora ali à farmácia”). A prioridade que uma intervenção nesta frente poderá 

merecer na perspectiva dos principais interessados é para além disso reforçada por se tratar também de 

um domínio frequentemente destacado como pré-requisito para a qualidade de vida/bem-estar (sobretudo 

por parte daqueles que directamente as experienciam – e do ponto de vista da supressão de carências 

básicas e insegurança). Já o potencial benefício para a saúde de um rendimento acima “daquela média” 

não foi reconhecido por nenhum dos entrevistados, como não o foi também a influência da educação. 
 

Caixa 9 

A ausência de qualificações escolares é ainda maioritária nesta 
geração (54% - subindo para 62% entre as idosas) e os que 

obtiveram um diploma em geral não foram além do 1º ciclo (cerca de 
um terço dos com 65+ anos) – sendo, segundo os (escassos) dados 

sugerem, residual a participação em actividades de aprendizagem ao longo da vida. Assinale-se que as 
próximas gerações de idosos em Portugal terão níveis de escolaridade mais favoráveis – mas, ainda 
assim, muito baixos para as exigências da sociedade actual (não mais do que o 1º ciclo, para a maioria 
dos que estavam entre os 40 e os 64 anos em 2001), sendo que as competências de literacia a nível 
nacional serão em geral também extremamente reduzidas.    “Fiz a 4ª classe – porque eu 
não tinha vagar, tinha que ir para a costura. Aos 5 anos! foi logo começar a chulear e a guarnecer os casacos!” 

                                                      
21 O que não pode ser esclarecido pelos dados obtidos é o peso relativo da influência cumulativa/histórica vs. actual 
dos factores socioeconómicos (cf. Cap. 2-B.2.3.1/PSE). Porém, a investigação internacional, embora ainda escassa, é 
sugestiva de que uma parte dos efeitos encontrados depende dos níveis presentes de rendimento, sendo também de 
admitir que o aumento pelo menos do nível de literacia, senão de escolaridade, poderá igualmente ter repercussões 
positivas na saúde dos idosos, justificando pois o interesse da intervenção nestes planos junto das actuais gerações mais 
velhas – como em todas as idade, com ênfase para a 1ª infância, com vista à promoção da saúde dos futuros idosos. 
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“Pagavam-me mais dinheiro de ordenado 

mas não punham lá o meu dinheiro todo - 

e depois vim para a reforma mínima” 

“Como não chove lá dentro, eu 

tenho-me deixado estar ali e 

continuarei até (morrer)” 

“Estou na minha casa, estou bem. 

Tenho as minhas vizinhas ali ao pé” 

Por sua vez, o rendimento dos mais velhos depende 
fortemente de pensões que, no nosso país, têm valores 

médios bastante baixos, sendo que mesmo uma carreira 
contributiva de mais de 31 anos pode traduzir-se numa 

pensão inferior a 400€/mês (2008). Não é pois de estranhar que, apesar da evolução positiva da 
situação ao longo da última década, os idosos sejam ainda dos grupos da população portuguesa mais 
atingidos pela pobreza: mais de um quarto das pessoas com 65+ anos vivia em 2006 abaixo do limiar da 
pobreza, subindo essa proporção para cerca de um terço nos com 75+ anos e 40% nos que vivem sós. 
Por outro lado, Portugal tem um elevado nível de desigualdade de rendimentos – o pior da EU15 em 
2006, um factor que em si mesmo tem sido associado a mais graves iniquidades de saúde. Para além 
das privações imediatas, não se pode ainda esquecer a insegurança gerada por tal situação financeira 
– traduzida, por exemplo, em níveis elevados de preocupação com a possível insuficiência de 
rendimento nos últimos anos de vida (que só 10% dos idosos portugueses não expressam, contra 42% 
de outros europeus).  
As extensas implicações do rendimento (e, em particular, das dificuldades a este nível) para inúmeros 
aspectos da vida das pessoas relevantes para a saúde são também, aliás, expressivamente ilustradas 
nas entrevistas. Os depoimentos tocam tanto as restrições que impõe - desde a alimentação saudável 
até às oportunidades de participação social, passando pelas condições de habitação, aquecimento, 
aquisição de medicamentos, acesso a cuidados e apoios - como o sentimento de insegurança que 
inspira, no dia-a-dia e face ao futuro.  

 

 

6.5.2. Habitação e Zona de Residência    

As condições de habitação são outro factor cuja melhoria teria 

provável impacte de peso na saúde e bem-estar da população idosa portuguesa. A literatura internacional 

tem acentuado a importância acrescida deste - que é considerado um dos determinantes sociais básicos -, 

na saúde, independência e qualidade de vida das pessoas mais velhas e, embora não tenha sido possível 

analisar dados que confirmem tal influência à escala nacional, nada sugere que ela não se verifique em 

Portugal nas mesmas linhas gerais que se observam noutros contextos. Existem inclusive indicações de 

eventuais efeitos agravados entre nós – como é o caso do estudo europeu que aponta Portugal como o 

país da EU-14 com maior excesso de óbitos no inverno (8800 mortes prematuras em cada ano, no conjunto 

da população, entre 1988 a 1997), um fenómeno que se poderá relacionar com as más condições de 

isolamento térmico das habitações e falta de meios adequados de aquecimento (Healy, 2003). Possivelmente 

atingirá de forma mais expressiva a população idosa, mais susceptível a estes riscos.  

O que tem sido reconhecido noutros trabalhos – e inclusive em medidas 

legislativas, como o PCHI (Caixa 10) –, e a informação obtida corrobora, é 
que o parque habitacional português apresenta fortes problemas, 

alguns dos quais atingindo especialmente as faixas etárias mais velhas. 

Para além da insuficiência de aquecimento (atingindo 60% dos idosos portugueses segundo o EQLS-

2003), humidade, bolores, apodrecimento de madeiramentos e falta de luz são exemplos de outros 

problemas habitacionais que inquéritos transnacionais revelam afectar de modo desproporcionado os 

portugueses mais velhos (nalguns casos, os com pior situação na UE alargada!). Embora os dados 

indiquem que a sua prevalência é muito mais elevada entre agregados de baixos rendimentos, alguns 

destes problemas persistem em proporções não negligenciáveis mesmo entre os idosos nos escalões 

mais favorecidas (e.g. humidade, bolor, etc. nas casas de 61% dos idosos vivendo sós, com rendimentos 

abaixo de 60% da mediana e em 39% entre aqueles com rendimentos superiores a 140% da mediana – 

Eurostat-2001). Tal será coerente com a hipótese de uma associação destes fenómenos com um parque 

habitacional envelhecido (em 1995 a maioria dos idosos portugueses habitava edifícios com 50 ou mais 

anos – INE, 1999), com insuficiente manutenção/conservação. Outro aspecto em que a situação 

habitacional dos idosos apresenta graves carências (em proporção muito superior à de outros grupos 

etários, ou de congéneres doutros países europeus) diz respeito às infra-estruturas mais básicas, como 

água quente, banho/duche ou sanitários interiores – estas sim deficiências cuja persistência parece 

depender basicamente da falta de capacidade económica. 
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Para os idosos estas e outras características das habitações (pequenos desníveis, escadas sem corrimão, 

inexistência de anti-deslizantes, etc.) podem constituir ainda problemas de segurança – contribuindo, por 

exemplo, para acidentes domésticos e, em particular as quedas, que com a idade aumentam de incidência 

(26%o na população 65+ anos em Portugal, em 2005 -IDB) e de gravidade potencial. 

Há ainda a destacar os obstáculos à acessibilidade, quer no acesso externo aos edifícios (e.g. degraus) e, 

dentro deles, ao alojamento familiar (e.g., inexistência de elevador), quer na circulação e uso dos espaços 

e equipamentos no interior da própria habitação (e.g., largura de portas, utilização de casa de banho ou 

cozinha). Trata-se de um domínio ainda mal caracterizado em Portugal, como transparece do próprio 

PAIPDI e PNPA (Caixa 10), mas os escassos dados disponíveis - a par da própria falta de atenção que o 

tema tem recebido – indiciam problemas importantes a este nível. Estudos com amostras restritas 

(realizados também em Portugal), têm encontrado elevada prevalência de necessidade de obras de 

adaptação na habitação, nomeadamente onde habitem pessoas dependentes ou com limitações de 

mobilidade (este último um problema frequente nos idosos portugueses). Uma dessas pesquisas é aliás 

sugestiva do peso de uma das consequências mais extremas dos problemas habitacionais - apontados 

como um dos motivos implicados na necessidade de institucionalização de familiares dependentes em 

40% dos casos observados (estudo ECOS-Branco, Paixão, 2008).  

 

  Caixa 10 

● No PNS assinala-se a intenção de “Criar um contexto ambiental conducente à saúde”, prevendo-se 
um Programa Nacional de Saúde Ambiental – para o qual não se conhece documentação específica. A 
avaliação da situação feita incluía, em todo o caso, o reconhecimento de que “os problemas 
relacionados com a qualidade da habitação não têm recebido, por parte das autoridades de saúde, a 
atenção que lhe é devida” sendo necessário “investir na divulgação da associação entre Habitação e 
Saúde”; salienta-se ainda nesse diagnóstico que “as habitações mais antigas e degradadas são 
principalmente habitadas pelas gerações mais velhas, tanto nos centros urbanos como no interior. A 
falta de condições de qualidade e adequação destas habitações é uma das razões para a maior 
institucionalização dos idosos” (vol. 2, p. 72).    
● O enquadramento do PNSPI, por sua vez, menciona a habitação (bem como outros aspectos 
relativos à “segurança e inadaptação dos ambientes urbanos ou rurais”) como um dos factores 
determinantes da saúde, referindo o propósito de contribuir para “a manutenção das pessoas idosas no 
seu meio habitual de vida”. “Promover o desenvolvimento de ambientes capacitadores” surge, aliás, 
como uma das três grandes estratégias do programa – mas as acções relativas ao ambiente físico, 
para além de valorizarem somente riscos e obstáculos, resumem-se, mais uma vez, à orientação 
técnica dos “prestadores de cuidados sobre: prevenção de acidentes domésticos, de lazer e 
rodoviários”, a par da informação às pessoas idosas sobre “detecção e eliminação de barreiras 
arquitectónicas, assim como sobre tecnologias e serviços disponíveis favorecedores da sua segurança 
e independência, como, por exemplo, o serviço de telealarme; prevenção de acidentes domésticos e de 
lazer; utilização, em segurança, dos transportes rodoviários”. 
● Fora do sector da saúde, como medida de combate à pobreza e à exclusão, foi recentemente criado o 
Programa Conforto Habitacional para Pessoas Idosas/PCHI (Desp. nº 6716-A/2007) “um programa 
de qualificação habitacional, com o objectivo de prevenir a dependência e a institucionalização dos 
cidadãos mais idosos”, a implementar prioritariamente nos distritos do interior. Prevê intervenções “de 
qualificação habitacional com o objectivo de melhorar as condições básicas de habitabilidade e 
mobilidade” a que se podem candidatar pessoas com 65 ou mais anos, com baixos rendimentos, que 
usufruam de serviços de apoio domiciliário e que residam em habitação própria, sozinhas ou com 
outras pessoas idosas, menores ou familiares com deficiência, sendo priorizadas as que não 
disponham de rede familiar de apoio e habitem em locais isolados. A execução é, em parceria, do 
Instituto da Segurança Social e dos municípios.  
● A legislação e políticas relativas às pessoas com deficiência ou incapacidade serão instrumentos 
a ter em conta para as abordagens relativas ao meio físico (e outras áreas – como a participação). 
Refira-se a Lei de Bases do Regime da Prevenção, Habilitação, Reabilitação e Participação das 
Pessoas com Deficiência (Lei n.º 38/2004), que enquadra as políticas de promoção da igualdade de 
oportunidades das pessoas com deficiências ou incapacidade, e o 1º Plano de Acção para a Integração 
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das Pessoas com Deficiências ou Incapacidade/PAIPDI (2006/2009)22, nomeadamente no que 
concerne às Acessibilidades e Informação (Eixo 1) e às comparticipações nas obras de adaptação de 
habitações (Linha de acção 3.1.4). 
● O Plano Nacional de Promoção da Acessibilidade/PNPA 2006-2015 (Resolução CM n.º 9/2007), 
inclui entre os objectivos para o período até 2010, ao nível da Habitação (n.º 2.2.2 do Anexo): “Garantir, 
em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto23, um nível mínimo de 
acessibilidade em todos os novos edifícios habitacionais e fogos, que permita o acesso e a visita de 
pessoas com necessidades especiais e a habitabilidade após a realização de alterações de carácter 
não estrutural; Apoiar a adaptação de habitações e edifícios existentes cujos moradores tenham 
necessidades especiais de acessibilidade”. A correspondente Medida 2.2., prevê como acções: a) 
“implementar e acompanhar o disposto no Decreto-Lei n.º 163/2006”; b) “estudar um programa de 
apoio à adaptação de habitações”; c) “revisão do regime jurídico da propriedade horizontal” de modo a 
flexibilizar as necessárias adaptações às partes comuns dos prédios. 
O PNPA contempla naturalmente outras áreas, ocupando-se da “acessibilidade ao meio físico 
edificado, aos transportes e às tecnologias da informação e das comunicações, a par da mudança de 
atitudes da população em geral face às pessoas com deficiência”, incluindo objectivos de planos e 
acções nessas várias vertentes. 
● O apoio à aquisição de ajudas técnicas/tecnologias de apoio é objecto de normativos que 
determinam os montantes e produtos envolvidos, bem como quem os pode prescrever, atribuir e 
financiar, já que para além do Sistema Nacional de Saúde estão também envolvidas outras entidades 
(Sistema Supletivo de Prescrição e Financiamento de Ajudas Técnicas)24. 
● No que toca em particular às tecnologias de informação e comunicação têm vindo a ser promovidas 
iniciativas que atendem também às necessidades das pessoas idosos – designadamente no quadro do 
“Programa Nacional para a Participação dos Cidadãos com Necessidades Especiais na 
Sociedade da Informação” (Resolução CM n.º 110/2003). 

 

Naturalmente o papel central que as condições de habitação podem desempenhar na manutenção da 

independência/ autonomia e, ao limite, na viabilização ou não da permanência no domicílio/na comunidade, 

não se esgotam nas características do edificado sendo de destacar em particular as potencialidades 

crescentes da tecnologia em aspectos como a segurança, conforto, apoio à realização das tarefas diárias 

e até cuidados de saúde. Não se dispondo de dados nacionais sobre estes temas, a genérica debilidade 

de recursos dos mais velhos, concretizando-se inclusive num menor acesso ao mais básico equipamento 

de apoio ao trabalho doméstico (e.g., 47% de idosos a viver sós não tinha máquina de lavar em 2000-IOF) 

leva a supor um muito insuficiente aproveitamento deste tipo de potencialidades. 

Outra vertente de interesse na questão habitacional é a da sobrecarga económica que pode comportar 

para as famílias – um problema que efectivamente afecta grande parte da população idosa (70% ou mais 

dos agregados de 1 ou 2 idosos, um valor mesmo assim tendencialmente inferior ao da generalidade dos 

portugueses - Eurostat-2001). É que, mesmo habitando com frequência em casa própria já paga ou com 

rendas baixas, os reduzidos rendimentos dos mais velhos tornam proporcionalmente mais pesadas as 

despesas com a habitação – as quais, quando se inclui água, electricidade, etc., se revelam, aliás, o 

principal tipo de despesa nos agregados com representante de 60+ anos (31%, IDEF-2005/06), tendo para 

mais sofrido um agravamento face a anos anteriores. 

Dadas todas as dificuldades constatadas, é interessante notar que a maioria dos portugueses mais velhos 

(77%) se revelam mesmo assim satisfeitos com a sua casa (ainda que numa proporção muito inferior aos 

94% observados na EU15 – EB.62.2-2004). 

Será talvez relevante evocar a enorme importância de que a casa se pode revestir para as pessoas 

idosas, não só em termos práticos, enquanto contexto principal e às vezes único, ou quase, de vida 

quotidiana, mas também subjectivos – como tão bem ilustram vários dos depoimentos recolhidos entre 

                                                      
22 O PAIPDI foi criado pela Resolução CM n.º 120/2006 e revisto na Resolução CM n.º 88/2008.  
23 O Decreto-Lei n.º 163/2006, que vem substituir o Decreto-Lei n.º 123/97, “tem por objecto a definição das condições 
de acessibilidade a satisfazer no projecto e na construção de espaços públicos, equipamentos colectivos e edifícios 
públicos e habitacionais”, incluindo a determinação das “normas técnicas a que devem obedecer os edifícios, 
equipamentos e infra-estruturas abrangidos”. 
24 Informação do Instituto Nacional para a Reabilitação (http://www.inr.pt/content/1/59/ajudas-tecnicas/, actualiz. 10-01-2008). 
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“…que me deixem estar na minha casinha” 

“…estamos mais perto [numa] 

emergência para nos socorrer” 

“…um cafezinho ali ao pé…” 

idosos portugueses (“Eu adoro a minha casa”). Aí a casa surgiu aliás, em sintonia com o observado 

noutros países, como um dos principais tópicos valorizados em termos de bem-estar/qualidade de vida, 

em geral com conotações bem positivas, que incluem “o conforto de uma casa” mas também aspectos que 

vão muito além das características materiais objectivas, superando até as suas deficiências (“A casa 

também não é muito capaz, mas...”). Um aspecto curioso que sobressaiu nesse estudo qualitativo é que 

embora os entrevistados tendessem a reconhecer a relevância das condições básicas da habitação 

enquanto determinante da saúde (e.g., “uma casa que é húmida é sempre uma casa doentia”), denotaram 

muito pouca consciência de como os problemas de acessibilidade podem obstar à sua independência e 

qualidade de vida – inclusive em casos em que a sua própria situação é disso ampla prova (“há 2 meses 

que eu não saio de casa, não dou pulado esses (degraus) aí”).  

 

Mas ao limite a importância de permanecer em casa (“uma 

casa minha”), significando porventura a defesa /continuidade da identidade e autonomia, surge por 

oposição ao temor da eventual necessidade de “ir para o lar” (ou de ter que ir viver em casa dos filhos). 

Uma vertente também bem patente nos testemunhos obtidos – nalguns casos até de forma pungente: 

“Eu... sujeito-me a tudo, mas não sair daqui”.  

Também por estas razões é pois de valorizar a relativamente baixa taxa de institucionalização observada 

entre os mais velhos em Portugal, por comparação com alguns países europeus (apesar da subida 

observada entre 1991-2001 - projecto FAMSUP). Possibilitar a permanência das pessoas no seu ambiente 

próprio, com alguma qualidade de vida e o mínimo de riscos de agravamento da situação, exigirá, no entanto, 

não só a disponibilidade dos necessários cuidados continuados ao domicílio mas também eventuais 

adaptações da habitação. Trata-se de evitar situações como a da entrevistada, de escassos recursos 

económicos e vivendo só, que após AVC e alta hospitalar voltou a casa, sem apoios institucionais além da 

fisioterapia: “A casa de banho é no quintal. Sabe o que eu que eu fiz? Pus umas passadeiras no arame que estendia 

a roupa; e então ia na cadeira de rodas, agarrava-me ali – e ia () ... a cair no quintal...”. 

 

Na conceptualização de Habitação perfilhada pela OMS (como também no PNS) inclui-se igualmente a 

esfera mais alargada da zona de residência. Esta – e de modo mais geral as condições ambientais locais –, 

influenciam a saúde e possibilidade de autonomia e permanência dos mais velhos no seu espaço habitual 

de vida, assim como o seu bem-estar e acesso a recursos diversos (incluindo redes interpessoais).   

Múltiplas são as vertentes relevantes e escassa a informação obtida. Quanto às dimensões mais clássicas 

da saúde ambiental, os elementos reunidos apontam problemas nacionais nalguns parâmetros de poluição 

atmosférica (e.g., exposição urbana a PM10 superior em quase 33% à média europeia em 2004 -Eurostat) 

– que, relembre-se, pode ser especialmente nociva para as pessoas mais velhas. Indicam também 

frequentes queixas quanto ao ruído (maioritárias entre os portugueses idosos: 55%, contra os 34% da 

EU15 – EB. 123-2002). E revelam condições de saneamento e, eventualmente acesso/qualidade de água 

canalizada, ainda deficitárias (e.g. mais de um quarto da população nacional não servida por drenagem ou 

tratamento de águas residuais, em 2006-INE) .  

Se, de um modo geral, os factores ambientais parecem ter um lugar marginal nas explicações causais da 

saúde por parte dos idosos entrevistados, este tipo de factores quando ligados à poluição (atmosférica, da 

águas, etc.) recebe, ainda assim, frequente reconhecimento. Associa-se nomeadamente ao enaltecimento 

das vantagens da vida em meio rural, por contraposição às condições urbanas (“Dantes, quando eu vim para 

cá, poucos carros havia e havia ar melhor. Mas o melhor ar é o do campo”). Verificam-se também preocupações 

de alguns a nível de segurança alimentar (“as comidas estão todas envenenadas, praticamente”). 

 

Por outro lado, aspectos como a facilidade de acesso a infra-estruturas 

várias, que certos entrevistados evocam como vantagem relativa dos 

meios urbanos (embora sem necessariamente lhes reconhecerem 

relevância para a saúde), são de difícil caracterização objectiva 

à escala nacional. Importará porém melhor investigar/ monitorizar estas 

questões, já que a existência, numa escala de proximidade, não só de serviços de saúde e sociais, como 

de muitas outras “estruturas de oportunidade”– e.g., comércio, espaços de convivialidade, de actividades/ 
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“Tenho o passe, desço-me onde 

quero, ponho-me a cavalo onde 

quero. Ó! ando satisfeito!” 

“Tenho a minha mini horta e o meu 

mini-jardim! Não faz ideia, para 

mim aquilo é um escape” 

“A minha (distracção) é aquela 

coisa de andar!, andar.” 

“Estar em casa, não ter convívio, 

não contar com pessoas algumas. 

Tudo isso dá em doença!” 

ocupação, aprendizagem, participação comunitária e cívica, etc. – tem grande repercussão potencial na 

saúde, autonomia/ independência, participação e integração social das pessoas mais velhas. Ora há 

estudos que apontam precisamente o risco acrescido da população idosa residir em zonas onde a 

carência de infra-estruturas diversas seja maior – nomeadamente face aos processos de desertificação 

territorial, que em Portugal criaram, por exemplo, em meio rural, regiões que se destacaram na “tipificação 

das situações de exclusão” elaborada pelo ISS (2005), como territórios “envelhecidos e desertificados” ou 

“envelhecidos e economicamente deprimidos”.  

 

Vertente complementar desta questão é a adequação da rede de transportes públicos – tanto mais que 

serão uma minoria os agregados de idosos nacionais a dispor de carro ou outro veículo motorizado próprio 

(IOF, 2000) – necessidade que não estará assegurada, na opinião de mais de um quarto dos portugueses 

de 65+ anos (EB. 62.2-2004). Assinale-se que é aqui de atender aos 

percursos disponíveis, mas também a requisitos de acessibilidade física 

(ao que tudo indica, ainda deficitária) e outros, como horários, custos, etc. 

Alguns destes aspectos foram mencionados nos depoimentos recolhidos 

– que revelam expressivamente, por outro lado, a importância que pode 

assumir o acesso a transporte, em termos pragmáticos (e.g., acesso a serviços de saúde e comércio), 

mas também ao nível da autonomia e bem-estar das pessoas. 

No entanto, estudos europeus indicam que andar a pé é a principal forma de mobilidade dos cidadãos 

mais velhos (Mollenkopf et al., 2004) – de resto de incentivar pelos seus 

benefícios enquanto importante forma de actividade física. Mais uma 

vez, escassos dados quantitativos e qualitativos analisados 

concorrem, ainda assim, para sinalizar alguns obstáculos e facilitadores de 

uma máxima utilização e mobilidade nos espaços públicos. Um clima ameno e percepções de 

insegurança/ criminalidade não particularmente elevadas serão exemplos de aspectos favoráveis no nosso 

país. Já a degradação de edifícios e paisagem, especialmente frequente em Portugal, e a insuficiência de 

zonas verdes e de recreação (entre outros aspectos de planeamento/ 

design urbano e acessibilidade que não foi possível caracterizar) 

poderão desincentivar tais actividades. Merecerá destaque – e 

investigação adicional… – a valorização espontânea, por vários 

entrevistados, das oportunidades de contacto com a natureza como 

importante fonte de bem-estar e até como estratégia de saúde – seja o desfrutar de uma vista 

agradável, um jardim, ou um passeio, ou ainda a satisfação (e utilidade) do cultivo de uma horta/plantas 

(Caixa 17). Outro aspecto comentado nalgumas entrevistas é a relevância da zona de residência e sua 

organização em termos de facilitar (ou não) oportunidades de sociabilidade e relações de vizinhança.  

Aspecto não detectado nos depoimentos mas sugerido por indicadores do EB 62.0-2004 é a massiva 

ligação à localidade de residência e satisfação com o seu bairro expressa pelos portugueses mais velhos. 

Motivo adicional para reforçar a atenção às condições físicas e sociais do ambiente local - não só na 
perspectiva de evitar riscos e obstáculos mas também de compensar dificuldades e promover recursos 
que contribuam para o atingir “do máximo potencial” de saúde e bem-estar. 

 

 

6.5.3. Redes, Suporte, Coesão e Participação Social  

As relações interpessoais são outra área com frequência 

valorizada pelas pessoas mais velhas como elemento de bem-estar 

e qualidade de vida (no estudo qualitativo realizado, como na investigação internacional), ao mesmo 

tempo que constituem um importante determinante da sua saúde. O principal aspecto a sublinhar neste 

domínio é talvez a grande diversidade de factores relevantes, com complexos e interactivos impactes na 

saúde, bem como a importante heterogeneidade nas situações concretas de vida e nas necessidades/ 

preferências individuais – que algumas leituras habituais, mais superficiais (com ênfase muitas vezes na 

“solidão” dos mais velhos ou na inadequação do apoio familiar), tenderão a encobrir.  
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Viver só nesta fase da vida – uma situação minoritária, e menos 

frequente em Portugal do que noutros países da UE, mas que abrange 

ainda assim cerca de um quinto dos idosos, ocorrendo sobretudo entre as mulheres (29%, IE-2006) – 

constitui sem dúvida um potencial sinalizador de risco. Desde logo, de maior precariedade económica 

(com destaque para os 40% de taxa de pobreza neste grupo), com as penalizações que tal pode, como se 

viu, acarretar para a saúde e bem estar. Pressupõe igualmente maiores dificuldades em termos de suporte 

social quotidiano.  

Os dados quantitativos encontraram associações da situação de coabitação sobretudo com o bem-estar. 

No entanto, para antever repercussões na saúde e bem-estar, importará atender à conjugação de um 

leque mais amplo de factores e circunstâncias que podem agravar ou minorar essa situação – incluindo 

padrões diferentes entre homens e mulheres (também observados no presente estudo - dados ESS3-2006) 

ou a posição socioeconómica (que condiciona o acesso a recursos úteis para enfrentar as dificuldades), 

entre muitos outros. A sua adequada exploração quantitativa não foi possível com os dados disponíveis, 

sendo que, da riqueza de circunstâncias – e estratégias pessoais de adaptação – detectadas, mesmo no 

pequeno universo das entrevistas, valerá talvez a pena destacar: 

● as perdas/lutos e, em especial, a viuvez, subjectivamente muito 

sublinhada em várias entrevistas e que a literatura reconhece como um 

dos acontecimentos de vida mais stressantes, poderá constituir um risco acrescido, envolvendo não só a 

adaptação a uma mudança de situação (que não se coloca a quem vive sozinho por opção e/ou há longos 

anos), como ainda a perda de uma relação significativa única; 

● os familiares, com destaque para os filhos, podem, como as 

entrevistas ilustram, constituir uma fonte de suporte muito presente, ainda 

que com padrões diversificados, em termos de frequência e tipo de contacto. 

Variáveis objectivas, como a distância geográfica, serão fundamentais para a disponibilidade desse apoio, 

mas haverá também que atender a outras, remetendo para a qualidade das relações. Dados quantitativos 

nacionais, tanto de natureza demográfica como de avaliação de suporte familiar recebido, são também 

indicativos de que os idosos portugueses têm, de modo geral, acesso a este tipo de recursos, desfrutando 

até de uma situação mais favorável que outros países europeus; 

● nas entrevistas sobressai ainda o muito relevante papel 

complementar que outras relações, nomeadamente de vizinhança, 

podem ter, ganhando especial peso para as pessoas com reduzido apoio familiar. Dados de inquéritos à 

escala nacional sobre a frequência de contacto com os vizinhos (ou ainda os sentimentos de proximidade 

face às pessoas na zona de residência), confirmam aliás este como um dos (poucos) recursos em que os 

mais velhos tendem a ter clara vantagem face a portugueses de outras idades ou idosos de outros países. 

Observe-se, no entanto, que outros dados, detalhando o suporte social percepcionado como disponível (e 

prestado) fora da esfera familiar, não reflectem já situação mais vantajosa do que a de outros europeus – 

sublinhando a complexidade destas temáticas e a necessidade de atentar tanto à existência de relações 

interpessoais como à sua qualidade. 

 

Para lá do ênfase que frequentemente é posto no acesso dos mais velhos a suporte social, importa 

também ter em atenção uma perspectiva de reciprocidade/interdependência nas relações. Embora sejam 

poucos os dados directos obtidos nesse domínio para os idosos em Portugal, a informação quantitativa 

sugere que prestam menos apoio a terceiros (dentro ou fora da família) do que sucede noutros países – 

ao passo que as entrevistas ilustram, por exemplo, o desconforto em receber apoio fora da família (“tudo o 

que fizerem é de esmola”) e, nas relações mais próximas também, a preocupação de “não pesar” aos filhos, e 

mesmo de “ser-lhes útil”. 

 

Ainda na mesma linha da importância de considerar não só a existência de relações mas também a 

qualidade das mesmas, será de atentar ao facto de que a situação de integração familiar (i.e., 

coabitação com outrem), em que vive a grande maioria dos portugueses mais velhos, se é favorável em 

termos de potencial acesso a suporte afectivo e instrumental, não é também isenta de eventuais factores 

de risco para a saúde. Destaquem-se, pela sua gravidade e necessidade de atenção/medidas específicas, 
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fosse para mais velho – mas não” 

”faz-me muito bem conversar” 

os casos de abuso/ violência doméstica, que incluirão situações associadas à maior vulnerabilidade da 

idade avançada/dependência física, etc., mas igualmente, saliente-se, outras que representam a 

continuação de maus tratos conjugais, vitimizando, 

ao que os dados indiciam25, um número não 

negligenciável de (sobretudo) idosas, em Portugal.  

 

Numa perspectiva mais ampla de participação social informal, os dados quantitativos nacionais são 

sugestivos de que a sociabilidade, no âmbito de relações interpessoais dentro ou fora da esfera familiar, 

embora não universal, constitui um recurso presente para muitos idosos portugueses, nalguns aspectos 

inclusive com vantagem frente a congéneres de outros países (quase três quartos convive várias vezes 

por semana, contra 42% noutros países EU15, e 87% tem confidente – ESS3-2006). Tais dados 

confirmam, por outro lado, a forte associação que estes factores podem ter com a saúde e bem-estar 

(observando-se significativamente pior saúde subjectiva, mais 

limitações de actividades e/ou menor prevalência de bem-estar elevado 

em idosos que convivem menos e/ou não têm nenhum confidente). Outro aspecto que os dados salientam 

é que, também nesta vertente, a posição socioeconómica será um factor muito relevante, associado a 

acentuadas desigualdades, assim como o sexo. Por sua vez, as entrevistas revelaram reconhecimento da 

influência deste domínio na saúde, ao mesmo tempo que produziram abundante evidência qualitativa 

quanto à diversidade de expectativas, interesses e padrões relacionais. Salientam assim, por exemplo, 

que se mesmo as mais simples trocas de palavras com vizinhos podem ser valorizadas (“no caminho encontro 

gente para dar à língua um bocado”), certas pessoas atribuem apreço sobretudo às relações afectivas mais 

próximas (“há amigos e há conhecimentos”), em geral antigas (“amigos são aqueles que já tinha”), enquanto 

outras ainda, podem sentir falta de oportunidades de convívio baseadas em similitudes de interesses e/ou 

participação em actividades comuns (“não há aí grupos sociais em que o indivíduo se possa associar”).    

Em suma, diversas vertentes das redes/relações interpessoais (com familiares, amigos, vizinhos, etc.) 

serão importantes para a saúde dos mais velhos – e por eles como tal reconhecidas. Os dados sugerem 
que a maioria dos idosos portugueses tenderá a ter relevantes recursos neste domínio – porventura 
nalguns aspectos até superiores aos de outros grupos/países –, embora a nível de suporte social 

efectivamente disponível talvez contem sobretudo com as relações familiares. A sua distribuição apresenta 

uma acentuada padronização socioeconómica, penalizadora dos idosos portugueses em situação mais 

desfavorecida, bem como em função do género – aspectos a ter pois, em conta, enquanto geradores de 

desigualdades sociais em saúde, atendendo ao papel que tais recursos, tudo indica, terão como 

determinantes da saúde e bem-estar em Portugal. Torna-se por outro lado importante distinguir as 

características estruturais – nº de pessoas, frequência de contactos – da sua qualidade (e.g., relações 

pouco apoiantes ou mesmo fonte de stress e, ao limite, maus tratos), bem como a diversidade de factores 

(e necessidades/apetências/interesses) a contemplar neste domínio. Serão pois de evitar análises 

simplistas, bem como soluções monodimensionais – procurando antes, na medida do possível, levar em conta 

a situação total e a avaliação que a própria pessoa dela faz, criando oportunidades para apoiar e estimular 

diversas facetas da rede social. A minoria de idosos em situação mais desfavorável (rondando os 15% a 

20% em vários indicadores) merecerá naturalmente atenção e apoio prioritários – mas dados os riscos de 

enfraquecimento futuro das redes existentes26, não deverá ser descurado também o incentivo ao reforço e 

eventual diversificação das oportunidades de suporte social (mútuo), interacção e participação social informal.  
 

                                                      
25 Embora sem dados precisos, num tema em que a obtenção de informação é difícil, concorrem, como se viu, 
elementos da literatura internacional (4 e 6% de prevalência de abuso e negligência em contextos domésticos, 
segundo a OMS), e, quanto a Portugal, dados das queixas apresentadas na APAV (e.g., 84% das vítimas 65+ anos 
são mulheres e 79% dos crimes reportados contra idosos são de violência doméstica) e das próprias entrevistas 
realizadas, para sugerir que este será um problema a ter em conta também no contexto nacional. 
26 Refere-se aqui não só a componente de apoio familiar mas também, por exemplo, as relações de vizinhança. Para 
a primeira a evolução global, ressalve-se, apresenta-se difícil de antecipar, dependendo de factores múltiplos com 
tendências possivelmente divergentes (v.g., Felicie, 2006a; Tomassini et al., 2004). Quanto à segunda, poderá ser por 
exemplo afectada por padrões de urbanização e alterações em factores culturais – como sugerem as entrevistas, que 
comentam as implicações de características urbanas para os contactos com vizinhos, ou os dados do ESS3-2006, que 
indiciam mais entreajuda na área de residência em meio rural (RF 2,3) ou entre idosos de mais baixa escolaridade. 
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Finalmente, no que toca à esfera mais ampla do ambiente social, entre as variáveis estudadas refiram-se 

brevemente os dados relativos à dimensão de coesão ou capital social (CS). Esta - ao contrário do 

genericamente observado para o plano mais próximo das relações interpessoais – apresenta-se em 

diversos aspectos como uma área de significativa fragilidade da sociedade portuguesa em geral, com reflexo 

também nas camadas mais velhas. Observaram-se, de facto, valores bastante inferiores a outros países 

europeus no que concerne à confiança interpessoal, à confiança institucional e à satisfação institucional 

(i.e. a componente cognitiva do CS - de normas, atitudes, etc.), bem ainda como em várias práticas de 

participação comunitária e cívica/política (a vertente estrutural). No entanto, esses mesmos dados sugerem 

que, afastando-se do que tem sido observado para muitos outros países (na investigação internacional e, 

de novo, neste estudo com base no ESS3-2006), a associação destas variáveis com a saúde dos 

portugueses idosos se revela, a nível individual, pouco significativa: a participação cívica e comportamento 

pró-social, assim como a confiança interpessoal, tendem a não mostrar relação com a saúde e bem-estar, 

e só a satisfação e confiança institucionais apresentam tais relações como significativas, ainda que 

tendencialmente fracas. Tal poderá hipoteticamente ser sugestivo do especial interesse de atenção no 

plano nacional à dimensão de CS “de ligação” (Szreter, Woolcock, 2004), que enfatiza a qualidade das 

relações verticais entre os cidadãos e as instituições (com destaque para o papel decisivo que aí tem o 

Estado) – e que, de resto, poderá ser um importante determinante também de iniquidades em saúde. O 

que não invalida, naturalmente, o interesse das demais dimensões - tanto mais que todas as variáveis de 

CS cognitivo exploradas se apresentaram fortemente relacionadas com a saúde da população europeia 

mais velha agregada à escala nacional/societal (com os países com valores mais elevados de CS a 

revelar também melhor saúde subjectiva). Outros indicadores considerados sugerem que os níveis de CS 

poderão ser, entre nós, mais favoráveis no plano da comunidade local/ nível “meso” (e.g., sentimentos de 

pertença à localidade, percepção de entreajuda e proximidade face a residentes na mesma zona).  

Em qualquer caso, a adequada exploração de todo este tipo de dimensões ambientais apela a 
metodologias de natureza distinta das que foi possível aplicar no presente estudo, nomeadamente à 

utilização abordagens ecológicas e estudos multiníveis, contemplando não só informação a nível individual 

mas também propriedades contextuais/colectivas, do nível local ao macro social. 
 

Uma menção ainda para as questões do preconceito etário/ageism, ainda que sejam parcos os dados 

analisados a este respeito. A reduzida frequência com que os portugueses mais velhos percepcionam 

tensão entre idosos e jovens (9%, uma das mais baixas na EU15 - EQLS, 2003) ou se consideram 

discriminados em função da idade (2%), e porventura também os níveis positivos de respeito/ 

reconhecimento que sentem receber (ESS3-2006), atestam a favor de uma situação nacional favorável em 

termos de não conflitualidade face a esta geração – que será talvez reforçada pela atenção prioritária que 

grande parte dos portugueses (45%) considera que o Estado devia prestar a este grupo (Cabral et al., 2002). 

No entanto, tais elementos não invalidam a eventual prevalência de preconceito com outro tipo de 

contornos, até aparentemente “benévolos” – como sejam estereótipos e práticas infantilizantes ou outros 

modos de desvalorização e discriminação mais insidiosos (que, de resto, quando internalizados pelos 

próprios visados, não serão como tal ressentidos). Sem dados nacionais representativos a esse respeito, 

são sugestivas de uma situação desse tipo – e do interesse de aprofundar o estudo dessa questão - as 

generalizadas (e “excessivas”) referências dos entrevistados à idade como explicativa de problemas e 

limitações e as (muito) negativas expectativas e imagem que genericamente parecem associar a esta etapa 

da vida. Velhice e envelhecimento, dir-se-iam essencialmente conotados com perdas e morte: “eu já tenho 

76 anos, agora é só descer! Mas que futuro é que eu vou pensar ou desejar daqui para frente?!” … e com surpresa 

quando assim não é “nunca pensei chegar a esta idade que tenho e 

ainda fazer a minha vida normal!”. 
 

Por seu lado, as questões da criminalidade e insegurança envolvem a necessidade de uma leitura 
complexa, já que mesmo com experiência próxima de crime ou sentimento de insegurança no bairro, igual 
ou inferior à de outros europeus idosos, os portugueses que têm esse tipo de preocupação tendem a 
reportar um maior efeito desse medo na sua qualidade de vida. Tais variações no medo do crime, entre 
idosos, têm sido explicadas na literatura com base em factores diversos, remetendo tanto para 
características individuais e sociodemográficas, como da zona de residência. 
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6.5.4. Factores psicológicos As significativas fragilidades na 

saúde mental dos idosos em Portugal identificadas pelos dados quantitativos (Caixa 3), mas também os 

testemunhos dos entrevistados no estudo qualitativo, nomeadamente em termos do seu entendimento e 

estratégias de saúde e bem-estar, concorrem para realçar a potencial centralidade de factores psicológicos 

no quadro da saúde global e qualidade de vida desta população – mesmo em contra-corrente à orientação 

inicial deste trabalho, que privilegiava a atenção a determinantes sociais e ambientais em desfavor dos 

factores individuais mais habitualmente estudados… O 

facto de tantos idosos portugueses experimentarem 

emoções/ afectos negativos, sendo também uma minoria 

os que vivenciam níveis elevados de afectos positivos – 

este último um fenómeno talvez ainda mais específico dos portugueses mais velhos – são sinais de uma 

saúde mental longe do estado de “florescimento”/flourishing almejável. Um problema que requer atenção 

urgente, dadas não só as suas implicações directas para o bem-estar e qualidade de vida, como os riscos 

que acarreta para a saúde física e funcionalidade, que a literatura evidencia e as associações encontradas 

no presente estudo suportam.  

Os testemunhos directamente recolhidos ilustram bem quer a 

pouco expressiva vivência de satisfação/ felicidade, quer os 

frequentes sentimentos de tristeza e ansiedade/ preocupação que os 

dados quantitativos convocam. Constituem, aliás, os “pensamentos maus/ preocupações/ nervos” um 

determinante da saúde frequentemente reconhecido pelos entrevistados, sendo o “pessimismo” um factor 

evocado por estes inclusive como explicativo da pior saúde dos portugueses. Se o cansaço, sensação de 

esforço e aborrecimento que os inquéritos revelam ainda mais prevalentes não são captados de forma 

evidente pelas entrevistas, estas falam em contrapartida do risco de se “deixar cair/ir” e enaltecem a 

“energia/força (de vontade)/coragem” como factores essenciais para a luta constante que o dia a dia envolve.  

 

A procura das causas subjacentes a este reduzido bem estar subjectivo dos idosos portugueses, apontou, 

como hipóteses a merecer destaque, a (precariedade) das condições de vida deste grupo e os problemas/ 

limitações de recursos e oportunidades com que se deparam – incluindo também a influência, num processo 

recíproco, do próprio estado de saúde e funcionalidade, bem como a provável implicação de outros factores 

pessoais não modificáveis. Mas características e estratégias psicológicas desempenharão também lugar 

de relevo na percepção e reacção às situações objectivas e, consequentemente, na tradução que estas 

terão nos afectos, nos comportamentos e finalmente na saúde/ bem-estar global. É aliás essa uma perspectiva 

que se destacou em várias entrevistas: a vida como uma série de dificuldades e a reacção de cada um, 

idealmente impulsionada pela coragem e força de vontade, como (o principal) recurso para as enfrentar e 

logo determinar a saúde/BE (um tipo de explicação “voluntarista” que se designou “força da mente"). 

Os dados quantitativos analisados são manifestamente insuficientes para a caracterização adequada do 

funcionamento psicológico dos idosos nacionais, mas permitem mesmo assim uma superficial exploração de 

alguns factores27. A (percepção de) controle, o optimismo/pessimismo, e, mais genericamente, uma 

estratégia associada ao que se designou como “actividade significativa” destacam-se como candidatos a 

um papel importante na saúde e bem-estar desta população. Todos eles revelam, no presente estudo, 

significativas e, em geral, fortes associações com os resultados de saúde, funcionalidade e bem-estar 

(ESS3-2006)28, como a revisão de literatura globalmente fazia antecipar, e parecem interligar-se com 

temáticas que têm também destaque no modo como as pessoas idosas entrevistadas pensam essas 

questões (Caixas 11 e 12). Ora apesar de, pelo que se pôde avaliar, tais recursos até estarem actualmente 

presentes, em níveis médios positivos, entre os portugueses 65+ (excepto no tocante ao “optimismo face 

ao futuro”), serão mesmo assim aspectos a visar para possível melhoria, atendendo aos piores resultados 

                                                      
27 Sublinhe-se que os itens que foi possível utilizar no corrente estudo para esse fim não estão cabalmente 
documentados como adequada operacionalização dos conceitos em causa – sendo aliás, nalguns casos, claramente 
insuficientes para captar a complexidade dos mesmos (e.g., controle percebido). 
28 A excepção, ao nível destas associações generalizadas é o item “livre de decidir como viver a sua vida” – tomado 
como operacionalização de autonomia/controle – cujos Odds Ratios, quanto ajustados para as variáveis demográficas 
só se mantêm significativos no que toca à relação com a Saúde má. 

Mais de 40% da população de 65+ anos 
tem resultados, na escala MHI-5, que 
se equacionam com sofrimento psicológico 
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correrem, andarem, fazerem tudo – 

porque assim não pensam na vida” 

comparativos face a outros países europeus e ao notório agravamento com a idade constatado a nível 

nacional. Essa mesma desvantagem se observa ainda com outros recursos psicológicos, ligados à auto-

estima e resiliência (ESS3-2006), merecendo pois igualmente atenção. A acentuar a margem para ganhos 

nestas áreas – e o imperativo de os procurar - estão as assinaláveis desigualdades socioeconómicas e 

outras iniquidades que, de um modo geral, se associam a estes indicadores e sugerem que tais 

fragilidades psicológicas podem ser, também elas, sensíveis às condições de vida experimentadas.  
 
 

   Caixa 11 

A temática do controle parece incontornável em saúde: vital, por definição, para a 
promoção da saúde e no quadro dos processos de empowerment (onde é 

aprofundada); acumula-se, além disso, evidência da relação de conceitos que lhe são próximos, com a 
morbilidade, mortalidade, (in)capacidade, bem-estar subjectivo e múltiplos aspectos do funcionamento 
das pessoas idosas. Mais recentemente é também evocada como via para desigualdades sociais em 
saúde. A informação extensiva obtida na presente investigação quanto à vertente psicológica/ subjectiva 
do conceito - o “controle percebido”, ou conceitos próximos, como autonomia -, foi escassa mas sugestiva 
de um possível défice da população portuguesa mais velha neste plano (31% com falta de “autonomia/ 
liberdade de decisão” - subindo para  47% entre os com mais dificuldades económicas - por comparação 
com os 19% noutros países - ESS3-2006). Por sua vez as entrevistas realizadas alimentaram a 
hipótese de que este seja um tema central, estruturante, a um nível implícito, de vários aspectos do 
pensamento dos idosos sobre a sua saúde. Destaca-se aí a importância que parece assumir para as 
pessoas o poderem reter algum grau de controle sobre a sua saúde (e, através desta, sobre a sua vida) - 
mas também a diversidade de maneiras pelas quais poderão tentar salvaguardar a (percepção de) 
controle, incluindo a (sobre)valorização do papel dos factores pessoais, ou mesmo, ao invés da acção 
directa sobre o meio, reavaliações, modificação de aspirações e outros ajustamentos do próprio 
indivíduo às circunstâncias29. É assim que, ao limite, se já não se controla a saúde e factores que a 
condicionam, resta ainda uma área de influência/”agência”: a “coragem! para cada um levar a sua cruz”.   

 
 

 Caixa 12 

O optimismo e o pessimismo (possivelmente dimensões distintas), 
cuja associação com inúmeros resultados de saúde (mortalidade, 

imunidade, sintomatologia, funcionalidade, etc.) tem sido assinalada pela investigação internacional, 
receberam inicialmente atenção neste estudo a partir do destaque que os entrevistados deram aos 
pensamentos negativos/preocupações e à importância de “não se deixar abater”, ”reagir sempre”, ”lutar” e 
“ir para a frente”, fazendo uso de “coragem/força (de vontade)” – aspectos que terão eco na “atitude positiva” 
valorizada também por idosos em estudos qualitativos noutros países. Os dados do ESS3-2006, ainda 
que unicamente através de um item, em que um pouco menos de metade dos portugueses mais velhos 
se mostra “optimista quanto ao seu futuro” (por contraste com quase 2/3 de outros europeus), 
concorrem para a ideia de que seja uma área problemática para esta população.  

Interessante foi a identificação estatística de um factor em que esse 
item se conjuga com outros que, embora aparentemente algo 
heterogéneos, remetem, dir-se-ia, para um investimento positivo e 
activo no futuro e no presente. O índice “actividade significativa" 

assim criado, com importante correlação com o de Bem-estar global e 
associações vincadas com os principais resultados de saúde, dá força à hipótese, formulada nos 
próprios testemunhos de idosos, de que o envolvimento em actividades/ocupação, com estreita 
interligação com manter uma atitude positiva, será um recurso de saúde /bem-estar de relevo para os 
portugueses mais velhos. Tendo também neste indicador resultados aquém dos de outros europeus 
(embora mais próximos do que noutros recursos exploradas), valerá a pena atentar aos itens que 
parecem congregar mais desvantagem nacional: precisamente o “optimismo”, o sentimento de 
realização com o que se faz e as oportunidades de aprendizagem. Estes últimos evocam de modo 

                                                      
29 Estes são o que a literatura designa como processos de acomodação ou “controle secundário”, podendo servir, por exemplo, 
para proteger o “self” em situações em que o “controle primário”/acção directa sobre o meio é vista como impraticável. 
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“A saúde é também cautela que a gente tenha” 

“A minha mulher todos os dias: ‘Eu não sei o que 

coma, eu não sei o que faça’ Pois se ela (que é 

diabética) pudesse comer tudo, era uma panela 

de grão com massa, pronto, já estávamos 

governados. Assim não pode, tem de comer 

outras coisas. E todas essas coisas são caras” 

mais óbvio a provável implicação neste domínio de factores contextuais e da própria natureza das 
actividades em causa (aspectos a retomar em 6.5.6). A importância de dinâmicas externas/sociais 
mesmo nestes factores “pessoais” é apoiada também pela forte relação do “optimismo”, bem como do 
índice no seu conjunto, com a posição social (ou o local de residência) – um gradiente socioeconómico 
de resto consistentemente observado para a generalidade das variáveis psicológicas estudadas. 

 

Os factores focados não esgotam evidentemente as variáveis psicológicas potencialmente relevantes – 

sendo pois este um domínio que merecerá mais extensa investigação, não só na mais tradicional lógica de 

identificação de factores de risco mas também de recursos para uma optimização da saúde/bem-estar dos 

portugueses mais velhos. 

 

 

6.5.5. Comportamentos/práticas de saúde 

Os hábitos tabágicos são relativamente raros entre os idosos portugueses (5% - INS-2005/06), e os 

alimentares, embora partilhando possivelmente problemas nacionais, como o excesso calórico, parecem 

ter o mérito de, nesta geração, conservar ainda traços positivos da dieta mediterrânica, como a maior 

quantidade de legumes, fruta e peixe. Os níveis de actividade física afiguram-se insuficientes para uma 

proporção importante dos mais velhos e, de um modo geral, o seu envolvimento em actividades com esse 

fito específico é muito reduzido – mas é possível que, mesmo assim, talvez metade, pelo menos, cumpra 

os mínimos recomendados, através das suas ocupações e deslocações quotidianas. Assim, embora estas 

áreas comportamentais sejam com frequência as mais valorizadas em acções de promoção da saúde 

(Caixa 14) – com lugar destacado (em especial a alimentação) também nas explicações leigas analisadas 

no estudo qualitativo (Caixa 13) –, os dados obtidos não são sugestivos de níveis de risco compatíveis 

com a gravidade dos problemas de saúde que se constataram entre os idosos portugueses. Assim, e 

embora justificando certamente atenção e intervenção – até porque há sinais que alertam para possível 

agravamento futuro da situação – este domínio dos estilos de vida, não se destaca, de acordo com os dados 

disponíveis30, como o mais promissor para grande margem de ganhos de saúde neste grupo da população. 

 

 Caixa 13 

A alimentação é dos factores mais consistentemente reconhecido pelos entrevistados como 
determinante - em geral “risco” - da saúde. Mas mesmo dentro desse pequeno grupo, sobressai a 
diversidade nos conteúdos específicos dos conhecimentos e perspectivas das pessoas – enfatizando a 
importância de evitar abordagens didácticas estereotipadas e de aplicar antes os princípios da educação 
de adultos na informação/educação para a saúde (v.g. Imel, 1998). Apontam-se, por outro lado, vários 
factores que podem influenciar a qualidade da 
alimentação, para além da informação disponível – 
com destaque, mas não exclusividade, para as 
limitações económicas. Assinale-se, por outro 
lado, os sentimentos de culpa e até ansiedade 
que alguns testemunhos ilustram poder 
associar-se a estas questões.  
Também o interesse do exercício físico para a saúde é conhecido de boa parte dos entrevistados – 
aparentemente associado sobretudo a actividades específicas para esse fim –, os quais comentam em 
vários casos a influência das circunstâncias nestas práticas: sobretudo a oferta existente (crescente) 
mas também limitações financeiras ou de saúde, por exemplo. Dados quantitativos disponíveis (EB. 
58.2-2002) sugerem, por seu lado, que a actividade física dos portugueses mais velhos poderá estar, 
na prática, essencialmente ligada ao trabalho doméstico e a deslocações, sendo pouco mais de um 
décimo os que praticam desporto ou actividades recreativas / de lazer com esta componente – para o 
que efectivamente poderá contribuir a falta de oportunidades locais (mencionadas por mais de 40%). 

                                                      
30 A informação explorada não é, no entanto, suficiente para decisões conclusivas - em especial nas áreas mais complexas 
dos comportamentos alimentares e actividade física. Sublinhe-se ainda a insuficiência dos dados analisados relativos ao 
álcool, que não permitem excluir níveis problemáticos de consumo, nomeadamente entre os homens idosos. Outro tipo 
de comportamentos possivelmente relevantes para esta população – e.g., segurança rodoviária – não foi sequer abordado. 
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“Agora já levo mais cuidado, 

que tenho muito medo!” 

“E o dinheiro que eu ganho tenho que fazer um 

grande sacrifício para conseguir chegar para 

os medicamentos – e às vezes nem chega” 

 Caixa 14 

De valorizar que o Programa Nacional de Intervenção Integrada sobre Determinantes da Saúde 

Relacionados com os Estilos de Vida (Desp. nº 1916/2004), uma “abordagem integrada de factores 
de risco” “com enfoque prioritário no tabaco, álcool, alimentação, actividade física e gestão do stresse”, 
embora centrado nas “opções individuais” como “questão fulcral na génese da saúde individual e 
colectiva”, reconhece também a relevância de “criar condições ambientais, económicas e sociais mais 
favoráveis à saúde e à realização de escolhas comportamentais saudáveis”. Propõe-se pois avançar 
com base numa “análise dos determinantes comportamentais e ambientais de cada um dos factores”, 
atendendo na sua caracterização – e na intervenção – a aspectos como o grupo etário, género, classe 
socioprofissional, etc. Cria-se assim expectativa de que possa enquadrar estas questões comportamentais 
num entendimento adequado das circunstâncias específicas dos mais velhos que as condicionam. 
Já o PNSPI, contempla a acção face às questões da “actividade física moderada e regular e as 
melhores formas de a praticar” ou a “nutrição, hidratação, alimentação e eliminação”, entre outras, 
simplesmente em termos de “Informar e formar as pessoas idosas”. 

 

As práticas de saúde, em termos de autocuidados mais directamente relacionados com a saúde/ doença - 

área chave numa perspectiva biomédica – foram pouco abordadas neste trabalho. A informação analisada 

sugere que nos portugueses mais velhos se tenderá a acentuar a atenção a cuidados de vigilância/ 

prevenção/ promoção da saúde – mas que estes, mesmo assim, ficarão bastante aquém do desejável, 

estando longe de ser universais e adequados e revelando, além disso, significativas desigualdades entre 

grupos sociodemográficos (Caixa 15). Por outro lado, as entrevistas sugerem que as pessoas têm as suas 

próprias noções sobre os cuidados necessários e que a sua atenção às questões de saúde não se esgota, 

nem coincide necessariamente, com a perspectiva médica. Esse parece pois um dos muitos aspectos a 

ter em conta quanto à adesão à terapêutica, um problema habitual nesta população, não explorado no 

estudo mas provavelmente crítico também entre os portugueses - com factores como o baixo nível de 

literacia e as dificuldades económicas deste grupo, a constituir obstáculos agravados. A medicação é, em 

qualquer caso, uma área a justificar destaque – recebendo aliás várias referências no PNSPI (Caixa 16). 

Mas se aí a atenção parece centrar-se nos potenciais efeitos iatrogénicos e na adequada informação 

quanto à prescrição e uso da medicação – perfeitamente justificada pela elevada prevalência de consumo 

de vários medicamentos, provável polimedicação, e longo tempo de utilização, entre outros factores - 

outros aspectos merecerão ser contemplados, como a articulação com as dificuldades económicas de 

muitos idosos portugueses 65+ anos. Esta será aliás mais uma via - “dupla” - potencialmente geradora de 

iniquidades na saúde dos idosos: tanto através do risco de não seguir prescrições médicas por limitações 

financeiras (referido nas entrevistas e suportado pelos 

dados de Cabral et al., 2002), como no aumento da 

precariedade económica resultante dos custos com a 

saúde (que são 10% das despesas anuais em agregados 

com idosos, em Portugal, não passando dos 4% na EU15 – Eurostat-2005).  
 

 Caixa 15 

Metade dos idosos portugueses (mais do que a média nacional) adoptava 
algumas das acções de “melhoria ou manutenção” da saúde contempladas 

no inquérito de Cabral et al. (2001) – sobretudo o controle da tensão arterial e/ou do peso –, mas 
mesmo essas práticas de saúde se reduzem, por exemplo, para 41% entre os homens e nas pessoas 
das regiões suburbanas. Mais baixa ainda na população idosa em geral é a prática da vacinação 
antigripe (menos de 1/5 fê-la em 2005 - 4º INS). Parece igualmente deficiente o acesso a cuidados 
profissionais de saúde oral – uma área com possíveis consequências múltiplas na saúde e bem-estar 
dos mais velhos –, já que menos de 1/3 foi ao dentista no ano de referência, havendo inclusive uma 
proporção não negligenciável que nunca recorreu a estes serviços durante toda a vida (4º INS-2005/06).  
Quer os dados de Cabral et al., quer das entrevistas sugerem que mesmos os cuidados de tipo 
preventivo tenderão a merecer mais atenção de forma ‘reactiva’, face ao aparecimento de problemas 
de saúde. Alguns entrevistados apontam, no entanto, também uma maior informação geral sobre estes 
temas – “E é toda a gente a avisar, é a televisão a avisar, é os médicos a avisar” -, bem como 
oportunidades acrescidas, por exemplo para actividade física “Onde é que [antigamente] uma pessoa 
tinha a possibilidade, uma pessoa nesta idade, de poder pensar em fazer exercício físico?” 
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“Parar é morrer!” 

Caixa 16 

Uma das 3 estratégias do PNSPI – “Adequar os cuidados às necessidades das pessoas idosas” – inclui 
recomendações para a acção relativas à medicação: “prevenção dos efeitos adversos da 
automedicação e polimedicação”; “melhoria da acessibilidade à informação sobre medicamentos; 
adequação da prescrição medicamentosa às pessoas idosas”. As duas últimas acções concretizar-se-ão 
através da orientação técnica aos prestadores de cuidados e a primeira pela informação às pessoas 
idosas/ famílias – igualmente a estratégia prevista para dois outros aspectos relevantes para o presente 
tópico: “promoção e recuperação da saúde oral” e “utilização correcta dos recursos de saúde”31.  
Mas se tal abordagem informativa é sem dúvida importante, é também insuficiente para fazer face a 
problemas de causas multidimensionais.  
De valorizar, nesse sentido, medidas complementares como os “Benefícios Adicionais de Saúde” (DL 
nº 252/2007) associados ao Complemento Solidário para Idosos, que estipulam, para os beneficiários 
deste subsídio, uma participação financeira adicional, por reembolso, em despesas de saúde com 
medicamentos (50% do valor não comparticipado) mas também com óculos e próteses dentárias (75%). 

 

6.5.6. Actividade/Participação  A “Actividade” é uma lema muito repetido 

quanto toca às questões do envelhecimento - ainda que nem sempre com o 

mesmo significado subjacente. Na acepção do “envelhecimento activo” da OMS, e na perspectiva aqui adoptada, 

conota-se com o sentido mais amplo de Participação. Contempla muitas frentes da plena realização do 

potencial individual, através do envolvimento nas diversas esferas da vida, enquadrando-se na componente 

mais complexa da Funcionalidade, tal como é abordada na Classificação de CIF (OMS, 2004). Traduz-se 

pois na consideração de um vasto leque de comportamentos/ acções - e condições contextuais que os 

influenciam - que, são tomados quer como determinantes da saúde/ bem-estar, quer como expressão dela.  

Poder continuar ainda a “fazer as suas coisas”, surgiu aliás no estudo qualitativo como essência da própria 

saúde – o “Indo e Fazendo/going and doing”, também observado noutros países. Paralelamente, a 

actividade é valorizada pelos idosos entrevistados no quadro de uma lógica de ocupação do tempo, 

tributária do bem-estar, e, como se viu, em termos de determinante da saúde, enquanto “antídoto” para as 

preocupações/”pensamentos maus” (Caixa 12- Optimismo e “Actividade Significativa”). Os dados qualitativos 

sugeriram assim relevante relação recíproca entre actividade, recursos psicológicos e saúde mental/ bem-

estar; e ainda o importante papel potencial deste conjunto de factores na saúde global dos idosos. 

Relação com a saúde e bem-estar que os dados quantitativos em parte corroboram, atendendo às fortes 

associações encontradas entre resultados globais de saúde e o índice “Actividade Significativa”.  

Dois aspectos se poderão ainda realçar, com base nos testemunhos recolhidos, que parecem ecoar a 

argumentação empírica e teórica existente para atentar tanto ao nível, como ao tipo de actividade/ 

participação dos portugueses mais velhos: 

- o valor intrínseco da actividade (e ”ocupação”), independentemente quase, dir-se-ia, da natureza 

concreta desta – importa sobretudo “Fazer qualquer coisa!”, “Eu nunca estou parada, nunca, nunca - a cabeça 

tem que fazer, eu tenho que estar a fazer /mexer”, ”parar é morrer! se uma pessoa se estiver a mexer vai escapando.” 

- mas, simultaneamente, a expressão de apetências específicas por certas actividades (com potenciais 

repercussões também distintas, segundo a literatura), observando-se interesses e necessidades bastante 

diversificados, consoante os indivíduos, e possivelmente também o seu nível educativo, experiências socio-

culturais, etc. – desde ”governar aqui o meu ambiente”, “as voltinhas da casa” até “jogar mão das coisas que nos dão 

algum prazer” e “poder ajudar” ou, “conviver” e, simplesmente, “estando aqui assim aborrecido pego em mim, vou por aí”. 

 

E em ambas as vertentes, mas talvez sobretudo na segunda, parece haver margem para melhoria – 

embora seja uma área a requerer mais sistemática e actualizada caracterização. Com base nos dados 

qualitativos e quantitativos/extensivos de natureza mais descritiva (ocupação de tempo e lazer, itens de 

“actividade significativa”, etc.), pode-se avançar a hipótese de que os idosos portugueses até mantenham 

um importante nível de actividade: trabalham até idade mais tardia do que noutros países europeus, 

dedicam bastante tempo diário a tarefas domésticas e deslocações, apresentam níveis razoáveis de 

                                                      
31 O PNS, no que toca a esta “fase do ciclo de vida”, contempla ainda o aumento da cobertura da vacinação contra a 
gripe, não especificando porém o tipo de intervenção envolvida. 
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sociabilidade e, sobretudo entre as idosas, de participação social (em práticas ligadas à igreja). Mas, em 

contrapartida, têm poucos interesses ou actividades de um outro tipo, que se poderá talvez considerar de 

natureza “hierarquicamente” mais complexa: educativas, culturais, recreativas ou ainda associativas/ 

comunitárias, cívicas, políticas (embora variando também conforme os conteúdos específicos). Hipotetiza-se 

que um tal padrão de ocupação poderá implicar que, mesmo assegurando níveis razoáveis de actividade – 

por exemplo, nas rotinas diárias e interacção social –, a natureza destas não propicie tão facilmente 

sentimentos de realização (item em que os portugueses eram comparativamente “deficitários” no índice de 

“actividade significativa”) e/ou “afectos positivos” e florescimento psicológico (em conformidade, por exemplo, 

com os conceitos de Actividade Intencional ou de Envolvimento Vital e Significado)32. O não “exercício” de 

determinadas vertentes de participação implica, para além disso, o inevitável coarctar de benefícios 

específicos dessas actividades – de que pode ser ilustração a estimulação cognitiva decorrente de 

actividades com uma componente intelectual ou a possibilidade de exercer mudanças favoráveis (e 

empoderadoras) em condições externas que afectam a saúde, através de acção comunitária colectiva. 

 

Aumentar e diversificar adequadamente o nível e natureza da participação dos idosos portugueses, 

maximizando ganhos para a saúde, bem-estar e empowerment, requer certamente uma abordagem 

multifacetada, sem qualquer receita universal, mas os dados analisados sugerem algumas pistas:   

- não haverá um tipo único de actividade que sirva todas as pessoas, todos os interesses e necessidades; 

- as oportunidades oferecidas no plano local (e a sua visibilidade e acessibilidade), desempenham, tudo 

indica, papel importante para a concretização de vários tipos de actividades (ver exemplos em Caixa 17), 

nomeadamente para as de natureza colectiva (tanto mais que os fracos hábitos nacionais de associativismo/ 

acção comunitária não favorecerão a priori a auto-organização dos interessados para as criar); 

- características/estados psicológicos, como o “défice de optimismo” ou falta de energia, aparentemente 

frequentes em muitos portugueses mais velhos, bem como outros factores pessoais como problemas de 

saúde e incapacidade ou a baixa escolaridade/literacia e fraco rendimento, podem constituir obstáculos 

individuais à participação;  

- existirão ainda obstáculos de outro tipo, que fazem apelo à criação de condições que constituam um 

apoio específico e incentivo à participação, contornando/compensado as dificuldades existentes: e.g., 

transportes (podendo ter de incluir acompanhamento); características de planeamento/ordenamento 

urbano que propiciem actividades exteriores e interacção social; redução/eliminação de custos financeiros; 

divulgação e/ou funcionamento em moldes adequados aos baixos níveis de literacia de boa parte desta 

população; modificação progressiva de exemplos e normas culturais; oportunidades de desenvolvimento de 

auto-confiança e/ou competências que são pré-requisito para algumas formas de participação; intervenção 

prioritária em períodos que podem ser críticos para a criação/alteração de hábitos (e.g., viuvez, reforma).  

  Caixa 17 

Os dados sugerem algumas áreas de Actividade/Participação com potencial para desenvolvimento: 
● Actividades educativas: Se o envolvimento actual dos mais velhos em acções educativas/ 
formativas parece ser muito baixo (pelo menos para as actividade formais, mais documentadas), os 
dados qualitativos e quantitativos convergem para sugerir um significativo interesse (59% “adora 
aprender” - ESS3-2006, sendo a “aprendizagem ao longo da vida” a 4ª área específica num ranking de 
possibilidades de envolvimento/lazer - EB 60.1-2003), que as estruturas existentes não conseguirão 
satisfazer (só cerca de um terço reconhece ter oportunidades de aprendizagem - ESS3-2006). As muito 
acentuadas desigualdades socioeconómicas (mas também geográficas, de género e etárias) observadas, 
quer para o interesse, quer, mais ainda, para as oportunidades de aprendizagem dos idosos 
portugueses (ESS3-2006), relembram as reconhecidas dificuldades acrescidas que as pessoas mais 
desfavorecidas noutros planos (escolar, rendimento, posição social, saúde, etc.) enfrentam também no 
que toca à participação educativa. As significativas associações desses itens com os seus resultados 

                                                      
32 Qualquer destas duas abordagens pressupõe que os benefícios podem advir de diversos tipos de actividades, 
embora algumas características destas sejam relevantes e/ou facilitadoras de resultados positivos. Por exemplo o 
envolver algum grau de desafio face às capacidades actuais do indivíduo é uma das vertentes que promove o estado 
de flow/estar absorvido, ingrediente do envolvimento vital/vital engagement com a actividade e com o mundo 
(Nakamura, Csikszentmihalyi, 2003). Tal como a correspondência com motivos/metas pessoais ou a possibilidade de 
variar/não monotonia nas actividades contribuirão para ganhos sustentados de felicidade (Lyubomirsky et al., 2005). 
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“Eu gostava de ter deslocação boa! (Se tivesse) 

gostava de ir aprender mais, estudar mais” 

“Não posso ir a um café, não posso ir 

a um cinema. Eu não posso ir a lado 

nenhum! porque gasto dinheiro” 

“todas as pessoas deviam de ter um 

bocadinho de terra para se alimen-

tarem, para cultivarem. Andavam 

entretidas, não (pensavam)” 

de saúde e bem-estar, acrescem a importância que ultrapassar tais obstáculos pode ter - até pelo 
potencial da educação/ literacia como recurso para quebrar o ciclo de desvantagem e exclusão.  
Torna-se pois essencial a oferta de oportunidades 
adequadas aos vários públicos – incluindo a enorme 
percentagem de não escolarizados, mas também o 
crescente número de pessoas idosas com nível sociocultural e expectativas mais elevadas. 
Indispensável será atentar em simultâneo às diversas barreiras que se podem colocar ao envolvimento.  
A qualidade dos processos educativos e os conteúdos visados são também de relevância para a 
promoção da saúde – nomeadamente no sentido de aproveitar o interesse que, por exemplo, os 
entrevistados com frequência testemunharam face às questões da saúde, ou o potencial empoderador 
e de desenvolvimento de literacia crítica de métodos adequados de educação de adultos. O contexto 
educativo pode ainda ser o ponto de partida para exposição a novos tipos de experiências, que 
poderão incentivar a diversificação de actividades e interesses – por exemplo, no campo artístico, que 
os dados indiciam praticamente inexplorado pelos portugueses mais velhos, apesar dos testemunhos 
ilustrarem, por exemplo, apreço por trabalho manuais tradicionais e abertura a novas áreas. As 
actividades educativas em grupo têm ainda o mérito mais genérico de proporcionar contactos 
interpessoais e mobilizar/ocupar o dia a dia.  
● Actividades recreativas, culturais, associativas, desportivas existentes: Os dados sugerem que 
os portugueses mais velhos envolvem-se menos em várias destas actividades do que os grupos etários 
mais novos – nalguns casos porque nunca o fizeram, tratando-se de hábitos e interesses não 
desenvolvidos em fases anteriores da vida, mas noutros casos correspondendo a um decréscimo de 
participação por razões diversas. Motivos que, nalguns casos, 
poderão ser superáveis, com os adequados apoios e/ou 
remoção de obstáculos: com destaque para os 
económicos e os problemas de deslocação, mas 
também, por exemplo, a falta de companhia e as limitações de saúde/ funcionalidade. 
● Contacto com a natureza e jardinagem: Um aspecto para que os testemunhos recolhidos 
chamaram a atenção e a investigação internacional – ainda que incipiente – vem confirmando, é o dos 
múltiplos benefícios que os idosos podem retirar de actividades exteriores - “É necessário dar uma volta!”- 
e, em particular, do contacto com a natureza: “(se tivesse transporte) Ia para os jardins, que eu gosto muito 
de flores, de campos”; “vou ali olhar (o mar) à doca e parece que sinto alívio”. Para tal contribui, como 
exemplificam as entrevistas, a possibilidade de acesso a espaços naturais adequados (e o bom clima!), 
mas também a existência de zonas verdes urbanas e ainda a disponibilidade de jardim/quintal ou, mais 
simplesmente, varanda em casa (“metida naquela casinha, eu quase não via sol, não via nada. Não tinha 
varanda, não tinha nada... Eu vim para aqui, vim para o céu!”). 
Mas se nomeadamente as áreas verdes podem ter vantagens 
decorrentes seja do simples apreciar da visão/ proximidade, seja, 
por exemplo, do incentivo à actividade física, há ainda a considerar 
o potencial especial das actividades de jardinagem/ horticultura. 
Para lá dos mais óbvios méritos em termos de exercício, alguns 
depoimentos são eloquentes quanto ao prazer e outros proveitos, inclusive económicos, que se podem 
retirar desta actividade: “Adoro as minhas plantinhas!”. 
● Actividades de utilidade social: Os dados quantitativos sugerem níveis de participação comunitária, 
cívica e política dos idosos portugueses deficitários, por comparação com outros países, e pautados por 
desigualdades sociodemográficas relevantes – mas que, para os indicadores analisados (ESS3-2006), 
não apresentam relações de peso com a saúde a nível individual, ao contrário do que é mais habitual 
constatar-se na literatura sobre capital social. Mesmo os comportamentos de prestação de apoio 
informal poderão ser menos frequentes entre os idosos portugueses do que entre outros europeus.  
É possível que, por razões de ordem cultural e/ou outras, estas várias formas de participação social (do 
voluntariado ao activismo cívico e político, passando pelo apoio prestado informalmente e o envolvimento 
em acções comunitárias e associativismo) sejam menos relevantes para o bem-estar dos idosos em 
Portugal. Em todo o caso, alguns entrevistados expressaram a satisfação em “ajudar”, o desejo de “poder 
ainda ser útil”, ou, mais simplesmente, manifestaram que “interessa-me do bem estar das pessoas: 
mas como é que eu não sei!”, sugerindo que, em parte dos casos, poderá estar em causa falta de 
condições (externas e internas), mais do que a irrelevância pessoal desse tipo de práticas. Por outro lado, 
algumas vertentes de participação são requisito objectivo de acesso a certas formas de poder e meios 
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“Os meus filhos (dizem): ‘Pois, você 

gosta muito de mandar, é por isso que 

não quer sair daqui (de sua casa)’. Pois 

com certeza!, mandar em mim…” 

“ajudar, passar a experiência e 

o conhecimento que eu tenho” 

de influência sobre factores que afectam a qualidade de vida e saúde, constituindo expressão básica 
de cidadania (ver 6.6). Torna-se pois um imperativo de ordem ética a redução de desvantagens dos 
mais velhos neste plano - ainda que sem desrespeitar a diversidade e preferências pessoais e culturais.  
Nesse esforço tenderá a ser um bom ponto de partida valorizar os modos 
de participação em que este(s) grupo(s) se distingue pela positiva. 
Facilitar a continuação, voluntária, de actividade laboral, em moldes 
flexíveis, com e sem retribuição económica, tem sido amplamente 
preconizado noutros contextos e parece poder corresponder aos interesses colectivos e individuais, por 
motivos diversificados. Vejam-se, por exemplo, os dados relativos ao prolongamento do trabalho, em 
Portugal, por razões de ordem económica, bem como os depoimentos coligidos que valorizam a 
actividade profissional. Criar outras oportunidades para as pessoas porem as suas competências ao 
serviço da colectividade – talvez sobretudo de um modo informal, que seja natural extensão das suas 
práticas quotidianas – poderá permitir não só directamente o aproveitamento desses recursos mas 
talvez constituir ainda ponto de partida para formas progressivamente mais diferenciadas de participação. 
Vejam-se, nos escassos depoimentos, os exemplos de solidariedade de vizinhança, o apoio prestado a 
título individual em termos de reparações numa associação ou o “jardim público” mantido por um 
habitante. Em contrapartida, para os casos em que haja já apetência para envolvimento em actividades 
mais exigentes ou afastadas das práticas habituais, pode ser necessário promover contextos mais 
favoráveis para acolher a iniciativa individual: como ilustram os esforços, sem sucesso, de outro 
entrevistado para organizar acções de educação para a saúde ou oferecer a sua competência técnica. 

 

  Caixa18 

Políticas promotoras da actividade e participação: Ainda que uma das três estratégias do PNSPI 
seja “Promover um envelhecimento activo”, a vertente de actividade/participação, no sentido amplo que 
lhe é dado no presente trabalho, só é mais directamente contemplada através da recomendação de 
“Informar e formar as pessoas idosas sobre: manutenção de um envelhecimento activo, nomeadamente 
na fase de reforma”33. Para além de excessivamente genérica, parece também, mais uma vez, 
insuficiente a intenção de “informar/formar”, dado o conjunto de factores que se julgam implicados no 
tipo e nível de actividade das pessoas idosas.  
Mais directamente relevantes serão medidas de outros sectores: seja explicitamente visando metas 
deste tipo, como sucede com valências de acção social dirigidas a pessoas idosos (mas que tendem a 
centrar-se nos grupos mais desfavorecidos); seja contemplando algumas áreas/actividades e barreiras/ 
facilitadores, com atenção específica para esta faixa etária (e.g. iniciativas de promovem descontos 
para pessoas 65+ anos), ou outras medidas sectoriais, de foro educativo, cultural, desportivo, cívico, etc., 
não dirigidas especialmente a este grupo (e.g., Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado). 
Para além das políticas públicas, existem naturalmente iniciativas privadas com impacto relevante 
nestes domínios – como é o caso das Universidades da Terceira Idade ou de movimentos sociais que 
promovem a participação dos cidadãos (e.g., associações de reformados, de doentes, de utentes, etc.).  

 

6.6. Empowerment e Literacia de Saúde 

Para além de ser em si mesmo um determinante da saúde 

e de equidade, o empowerment, entendido como visando um 

maior controle das pessoas/comunidades sobre as decisões e 

acções que afectam a sua saúde, é um princípio crucial em PromS. A avaliação dos níveis/condições 

actuais de empowerment (e poder) da população idosa em Portugal é porém particularmente difícil, 

atendendo à complexidade do conceito e simultânea escassez de informação nacional.  

Ainda assim, algumas vertentes foram exploradas no estudo e muitos dos factores analisados como 

relevantes para a saúde (6.5 e 6.4) podem também ser vistos como condições básicas ou expressões 
parciais de empowerment. No seu conjunto tendem a confluir para um perfil de grande fragilidade no 
nosso país a este nível, agravado mesmo face ao genérico risco de desempoderamento que a literatura 

aponta para este grupo etário.  

                                                      
33 Acresce um indicador de avaliação do PNSPI - “proporção de pessoas idosas que mantém contactos sociais, para 
além dos relacionados com a rotina diária” - que poderá remeter para participação social (embora não se veja ligação 
clara com as acções recomendadas…).  
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“A gente não pode fazer nada – o 

que é que a gente pode fazer?...” 

 

Quanto ao controle percebido – um dos mais usuais outcomes de empowerment, ao nível individual, 

psicológico – os dados nacionais disponíveis são, como se viu, sugestivos de significativa margem para 

melhoria, dada a percentagem comparativamente elevada de idosos que sente não ter autonomia/ 

liberdade de decisão (ESS3-2006). Em qualquer caso (Caixa 11), as entrevistas realizadas corroboram a 

importância desta temática - nomeadamente em associação com as questões da saúde -, mas sublinham 

também a relevância de diferenciar controle efectivo (envolvendo a transformação das circunstâncias 

objectivas) e percepção de controle (que, ao limite, pode ser salvaguardada por alteração no modo de 

encarar a situação - e.g., já não se espera melhorar a saúde, mas destaca-se a “coragem” e força de 

vontade para com ela lidar). E embora tal ajustamento interno possa também ser adaptativo, protegendo, 

como propõem alguns autores, o bem-estar e saúde dos idosos, designadamente quando as 

oportunidades objectivas de mudar a situação são escassas, é fundamental em PromS maximizar o 

controle efectivo das pessoas sobre os determinantes da saúde modificáveis.  
 

O que pressupõe, entre outros requisitos, a existência, ao nível individual, de conhecimento, competências 

e confiança para identificar o conjunto (amplo) desses determinantes e decidir/agir sobre eles – i.e., uma 

literacia (crítica) de saúde. Esta questão foi abordada no estudo qualitativo. Os depoimentos são 

sugestivos de que as pessoas têm entendimentos complexos, multicausais da saúde (Caixa 8) – mas 

também de que tais concepções, apesar irem além do mais usual ênfase biomédico e comportamental, são, 

ainda assim, incompletas34. Destaca-se, em particular, um défice de consciência e reflexão sobre as 

“causas das causas” – como sejam os factores do contexto macroeconómico e político, mas também 

alguns determinantes sociais intermédios da saúde (e.g., não reconhecimento da influência da educação). 

Mas, mais ainda, os dados indiciam um importante défice de “literacia dos meios”, traduzido num quase 

nulo reconhecimento (e/ou capacidade/ motivação) no que toca às possibilidades de acção sobre factores 

não individuais. Ou seja, mesmo que as pessoas com frequência reconheçam como relevantes para a sua 

saúde factores supra-individuais (e.g. serviços de saúde/sociais, preços dos alimentos ou condições de 

habitação), já a sua percepção da viabilidade de exercer algum controle sobre determinantes da saúde, 

em geral, não se estende além das práticas de saúde e outras estratégias circunscritas à esfera pessoal – 

sem revelar ter conhecimento e/ou confiança na eficácia e/ou predisposição para envolvimento, por 

exemplo, em acções colectivas ou mecanismos de participação 

comunitária, cívica ou política.  
 

Por seu lado, quanto à efectiva expressão de empowerment dos idosos portugueses, no que toca a 

controle/ acção sobre factores da saúde, os dados quantitativos que foi possível obter, em concordância 

com os depoimentos, sugerem que:  

- tal exercício de ‘controle’ será frequente, mas não universal nem provavelmente suficiente, em termos de 

práticas de saúde (e.g. 50% dos portugueses de 65+ anos toma alguma medida a este nível, mas 

enquanto, por exemplo, a vigilância da pressão arterial é frequente, já os cuidados com a alimentação 

serão minoritários - Cabral et al., 2001); 

- na relação com os profissionais de saúde tenderá a prevalecer uma acentuada assimetria de poder (“faço 

aquilo que os médicos me mandam fazer”), embora com sinais, minoritários, de posicionamento crítico e 

expectativa de maior implicação no processo de decisão;  

- o envolvimento no funcionamento dos serviços de saúde, através de mecanismos de reclamação é raro 

(3% - Cabral et al., 2001) – e objecto até de recusa enfática em alguns entrevistados; 

- há claras debilidades em termos de acção colectiva: o envolvimento associativo em matérias de saúde 

será residual (<1% - Cabral et al., 2001), mas mesmo a pertença a outro tipo de grupos e associações é 

pouco frequente entre os portugueses mais velhos (com excepção das organizações religiosas - ISSP-2004), 

sendo a participação comunitária de outro tipo (e.g., em actividades na zona de residência) e o comportamento 

“pró-social” um pouco mais generalizado, mas mesmo assim minoritário e, em geral, ocasional (ESS3-2006); 

                                                      
34 Para além de, em boa medida, não conscientemente articuladas, idiossincráticas e influenciadas por diversos 
processos e circunstâncias que as afastam de um conhecimento científico ou objectivo – como, de resto, é próprio do 
conhecimento leigo. 
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“Eu acho que sim, que devia de haver 

quem se unisse e fizesse qualquer 

coisa por isso. (Mas eu) não, não me 

metia nisso. Não dou para isso” 

- a participação cívica individual é, como também se referiu, escassa (sendo a acção mais frequente 

contactar um político/ governo: 10% -ESS3-2006), mas a participação eleitoral é elevada (79%-ESS3-

2006), superior até à dos demais portugueses. 

Saliente-se que, com excepção deste último aspecto e da ligação à igreja, em Portugal os idosos tendem 

a revelar menor envolvimento neste tipo de práticas do que o conjunto da população – mas a situação 

nacional no seu todo é em geral pouco favorável, nomeadamente por comparação com a observada 

noutros países europeus. Por outro lado, nos casos em que tal informação está disponível, este género de 

comportamentos/ outcomes de empowerment tende a apresentar clara padronização sociodemográfica 

entre os idosos portugueses – com, por exemplo, o activismo individual a ocorrer com pelo menos o dobro 

da frequência entre os sem dificuldades de rendimento ou mais escolarizados face aos de posição 

socioeconómica mais desfavorável.  

 

O défice tão generalizado, nesta população, de recursos materiais e financeiros (rendimento, condições de 

habitação, bens, etc.) bem como as limitações em “assets” humanos (em termos de nível de literacia ou 

estado de saúde, por exemplo) são de resto falhas nos requisitos básicos para a capacidade individual 

de controle/ decisão de um modo mais amplo. Muitos outros factores 

estarão implicados, a nível individual, no potencial de empowerment 

deste grupo. Factores psicológicos – como a fragilidade detectada 

no self-worth (auto-estima e resiliência - ESS3-2006) – terão 

provavelmente aí um papel. Muito directamente relevante para a 

questão da literacia em saúde, mas também para o empowerment em geral são as questões ligadas à 

informação. O quase universal acesso diário à televisão (98% - ESS3-2006), bem como o interesse 

frequente por temas de saúde que as entrevistas sugerem (“gosto sempre muito de ver quando dá na televisão, 

sobre saúde”), são potenciais recursos positivos neste sentido. Mas, em contrapartida, indicadores mais 

detalhados quanto aos recursos informacionais sugerem possíveis lacunas na qualidade/ diversidade da 

informação acedida (e.g. só cerca de um terço ouve/lê quotidianamente notícias da rádio ou dos jornais – 

quase metade da proporção observada nos idosos de outros países europeus – e são raros os que já 

usam a internet - ESS3-2006). Mesmo existindo algum acompanhamento da actualidade (“Gosto de saber, 

gosto de ouvir”), observa-se, por outro lado, uma massiva expressão de desinteresse (81%) e/ou 

dificuldades (63%) em associação com a “política”, tanto em dados quantitativos (ESS3-2006), como nas 

entrevistas (“Não, eu política não, política não, não me meto”), que constituirão inevitáveis obstáculos à 

consciência crítica da sociedade - outcome de empowerment - e, mais especificamente, à consciência dos 

factores contextuais e estruturais que condicionam a saúde e dos meios de os influenciar. 

 

Mas a estes factores de “desempoderamento” observados a nível individual juntar-se-ão certamente 

outros em termos das condições e oportunidades criadas a nível institucional e societal para facilitar a 

participação na decisão/ controle por parte dos cidadãos mais velhos. A provável desvalorização 

sociocultural dos mais velhos (“Todos eles (filhos) dizem que o velho já está velho, já está antiquado, já...”) não 

promoverá o exercício de controle, na esfera pública como na privada – mesmo quando assuma as formas 

mais benévolas/protectoras (“a minha filha é quem”… “pergunta ao médico/ paga as contas/ …”). Se no nível 

mais próximo, da comunidade local, se observaram alguns sinais positivos de coesão social, serão porém 

indicadores desfavoráveis em termos de empowerment, os baixos níveis de coesão/capital social (CS) à 

escala nacional – em participação comunitária/cívica e confiança interpessoal, mas também em confiança 

e satisfação institucional. Estes últimos aspectos, evocativos do CS de ligação, remetem para as 

componentes organizacionais e políticas do empowerment e para o papel do Estado no criar de condições 

de efectiva participação/mais equitativa distribuição de poder nas relações entre cidadãos e instituições. O 

que, no caso específico das questões da saúde se traduziria, nomeadamente ao nível dos organismos 

públicos (serviços de saúde, entre outros), em medidas para viabilizar e incentivar o envolvimento dos 

utentes nos processos de decisão. Salienta-se que, tratando-se de populações mais desempoderadas, tal 

exige não só a existência de mecanismos de acesso à decisão, mas também de apoios para ultrapassar 

os obstáculos ao seu efectivo uso. Ora os documentos analisados não dão conta da existência de tais 

medidas (Caixa 19), indiciando a quota parte de responsabilidade institucional nos baixos níveis de 
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participação dos idosos nos serviços (e no desequilíbrio na relação com os prestadores de cuidados) 

observados, bem como, mais genericamente, na relativa fragilidade da sociedade civil, cuja vitalidade 

depende também do explícito apoio estatal.  

Parece pois haver ainda um longo caminho a percorrer, em diversas vertentes – que vão da 

consciencialização e capacitação individual quanto aos meios de acção, até aos recursos e condições 

objectivas para exercer poder –, no sentido de promover maior controle dos portugueses mais velhos 

sobre a sua saúde, e, em particular, para viabilizar o seu envolvimento enquanto interlocutores/ 

intervenientes activos em políticas e intervenções participadas de PromS.  

 

  Caixa 19 

Ainda que Participação e Empowerment não sejam explicitados como valores ou princípios subjacentes 
ao PNS, a participação, em especial, merece atenção no documento, sobretudo em termos das 
estratégias para a “mudança centrada no cidadão”. A perspectiva adoptada não é muito clara (incluindo 
várias referências aparentemente sem sequência em termos de estratégia e/ou potencialmente 
contraditórias), mas dir-se-á, mais uma vez, dominantemente centrada na doença e nos cuidados/ 
serviços de saúde (no ”consumo do bem saúde”), remetendo essencialmente para os seguintes 
aspectos: 
● A noção expressa de que há “falta de informação validada, isenta e pertinente ao cidadão” (vol. 2) 
parece centrar-se sobretudo em preocupações com situações como o “monopólio da oferta” e a 
possibilidade de aumentar as escolhas dos utentes em termos de acesso aos serviços;  
● Os “mecanismos formais e informais para encorajar a participação dos cidadãos no sistema de saúde” 
são julgados insuficientes, até porque, estando alguns deles legislados “geralmente não são 
concretizados na prática” (embora noutro ponto se afirme que “estão em franco desenvolvimento em 
Portugal”, dando como um dos exemplos os “conselhos consultivos mistos” de apoio à gestão de serviços 
de saúde). Porém, as orientações para “encorajar experiências múltiplas de empoderamento do cidadão 
vis-à-vis com o sector da saúde”, “através de campanhas e comemoração de eventos correlacionados, 
[…] de uma discussão aberta e da participação dos cidadãos na solução dos problemas de saúde […], 
[e de encorajamento da] capacidade de mobilização social das estruturas comunitárias” (vol. 2) 
afiguram-se talvez excessivamente genéricas para conseguir suprir de forma sistemática tais falhas; 
- A intenção de ”dar voz à cidadania através de organizações da sociedade civil” implicando “esforços 
no sentido de reconhecer a importância das organizações da sociedade civil e de desenvolver 
parcerias, quando consentâneas com as orientações estratégicas contempladas neste Plano” (vol. 1, 2) 
não se apresenta também muito clara em termos dos mecanismos para assegurar a prevista 
participação ou da eventual previsão de apoio para a sua existência e adequado funcionamento. 
De assinalar que embora o PNS enquadre nesta discussão referência “aos socialmente excluídos” e a 
desigualdades em saúde, parecem estar em causa tão somente questões de acesso ao próprios 
cuidados de saúde e não a preocupação de dar mais voz e poder de decisão a esses grupos face ao 
sistema de saúde (em que se centra o PNS) ou naturalmente, menos ainda, ao conjunto das condições 
que afectam a sua situação e saúde. 
Por sua vez no PNSPI, refere-se a “estimulação da participação das pessoas idosas no sistema” - 
ainda que não concretizando como a mesma se fará, o mesmo sucedendo relativamente à afirmação de 
que “a implementação do presente Programa requer a participação activa, [de várias entidades, incluindo] 
associações de cidadãos”. Outras menções ao longo do documento dir-se-iam essencialmente vagas, 
e talvez tributárias sobretudo de uma noção limitada, de responsabilização individual (e.g., “atitude 
mais participativa na promoção do auto-cuidado”), possivelmente ligada essencialmente à relação com 
o prestador de cuidados e até à adesão às recomendações dos técnicos. Pouco contribuirá assim para 
um verdadeiro empowerment dos indivíduos e comunidades.  
Este último conceito está ausente no documento. Refere-se sim “a estimulação da iniciativa pessoal 
das pessoas idosas para a autonomia e a independência” como “imperativo de natureza ética” e a ideia 
de capacitação. Esta entendida, mais uma vez, no quadro restrito dos cuidados/problemas de saúde e, 
porventura, como dependendo essencialmente da informação (“a informação sobre as doenças 
crónicas mais prevalentes e o modo de as controlar, é fundamental à capacitação das pessoas 
idosas”), só concorrerá de forma parcial e limitada para o efectivo aumento do controle que as pessoas 
idosas têm sobre o conjunto alargado dos determinantes da saúde.  

 


