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Resumo 

Esta investigação teve como objetivo geral a verificação de uma associação entre a satisfação 

com o suporte social e a função cognitiva, mais especificamente teve como objetivo analisar o 

suporte social e avaliar a função cognitiva. Para isto 50 participantes responderam a um 

Questionário sociodemográfico, ao Montreal Cognitive Assessment, ao Inventário de depressão 

de Beck, à Frontal Assessment Battery, ao questionário de Satisfação com o Suporte Social e 

Questionário de Memória de Trabalho. Foi considerada a população com idade igual ou 

superior a 65 anos, e com ausência de história de perturbação neurológica/psiquiátrica, assim 

como de alterações visuais e auditivas. Os resultados encontrados indicam uma influência do 

suporte social nas queixas subjetivas de memória de trabalho quando a sintomatologia 

depressiva está controlada, isto é, quando a satisfação com o suporte social é deficitário e os 

níveis de depressão são elevados, mais serão as queixas subjetivas de memória de trabalho. 

Indicam, também, uma influência de sentido negativo entre a idade e os scores do MOCA e da 

FAB, e positiva entre a escolaridade e os scores do MOCA e da FAB. Conclui-se a necessidade 

de um trabalho preventivo e de suporte com os idosos, nomeadamente os que se encontram 

institucionalizados, uma vez que, uma estratégia preventiva auxilia na manutenção do 

funcionamento cognitivo. 

 

Palavras-chave: Declínio Cognitivo; Suporte social; Idosos; Queixas subjetivas de memória; 

Sintomatologia depressiva  
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Abstract 

This investigation aimed to verify an association between social support satisfation and 

cognitive function, more specifically it aimed to analyze satisfaction with social support and 

assess cognitive function. For this, 50 participants answered a sociodemographic questionnaire, 

the Montreal Cognitive Assessment, the Beck Depression Inventory, the Frontal Assessment 

Battery, the Social Support questionnaire and Working Memory questionnaire. The population 

aged 65 years or older, with no history of neurological/psychiatric disorders, as well as of 

uncorrected visual and/or motor changes, was considered. The findings indicate an influence of 

social support in working memory subjective complaints when depressive symptoms are 

controlled, that is, when social support satisfaction is deficient and depression levels are high, 

the more subjective complaints of working memory will be. Also, they indicate an influence of 

age and education on the MOCA and FAB scores. It concludes the need for preventive and 

supportive work with the elderly, especially those who are institutionalized, since a preventive 

strategy helps to maintain cognitive functioning. 

 

 

Keywords: Cognitive decline; Social support; Elderly; Subjective memory complaints; 

Depressive symptoms. 
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Introdução 

 
 

Ao longo dos últimos duzentos anos, temos vindo a assistir a um rápido crescimento 

da população mundial, estando este associado às mudanças económicas, à industrialização, à 

urbanização e à globalização (Vincent, 2019). A par desta realidade tem vindo a emergir, na 

última década, uma outra situação: o aumento significativo da faixa etária idosa, sendo esta 

evidente no nosso paradigma sociodemográfico e pautada pelos avanços significativos dos 

cuidados de saúde. Assim, o aumento significativo da faixa etária idosa é cada vez mais 

evidenciado na nossa população. Em 1910, a expectativa de vida de um homem era de 48 anos 

e uma mulher de 52 anos. Em 2010, a mesma aumentou para 76 anos para homens e 81 para 

mulheres (Murman, 2015). A nível mundial, a percentagem de indivíduos acima de 60 anos 

aumentou de 9,2% no ano de 1990 para 11,7% em 2013, sendo projetado que em 2050 esta 

percentagem chegue aos 21,1%, o que se traduz numa população de 2 biliões de idosos (Sander 

et al., 2015). 

Em Portugal, dados da Pordata (2020) confirmam esta situação: a população 

portuguesa não só está envelhecida mas o ritmo de envelhecimento é cada vez maior. Em 1981 

havia 45,4 idosos por cada 100 jovens em Portugal. Em 2001, o número praticamente igualou, 

e em 2019 já são 161 idosos por cada 100 jovens. Outro dado da Pordata (2020) é que as pessoas 

estão a viver mais tempo: de 2011 para 2019, o número de pessoas idosas, por cada escalão de 

idades, iniciando nos 65 e terminando nos 100 ou mais anos, regra geral, subiu em quase todos 

os escalões etários. Isto reflete-se nas previsões de esperança de vida aos 65 anos: em 1970 as 

pessoas com mais de 65 anos esperava-se que vivessem mais 13,5 anos, ao passo que em 2019 

o valor subiu para quase 20. 

O panorama de envelhecimento da população ganha ainda relevância devido à 

continua diminuição da mortalidade prematura e da taxa de fertilidade (Vincent, 2019). A 

diminuição da taxa de fertilidade impacta negativamente na renovação da população, 

contribuindo assim para um panorama demográfico de envelhecimento. Adicionalmente, a 

faixa etária acima dos 60 anos não está apenas a aumentar em termos absolutos, mas também a 

tornar-se mais saudável, dando aso a uma “compressão da morbilidade”. A compressão da 

morbilidade ocorre quando a idade de aparição das manifestações de envelhecimento e doenças 

crónicas aumenta mais rapidamente do que a expectativa de vida. Assim, assumindo que a 
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esperança média de vida está a aumentar, e que os efeitos da velhice estão a ser atrasados a um 

ritmo mais rápido do que este aumento, a compressão da morbilidade ocorre, isto é, o tempo de 

vida em que a pessoa idosa experiencia manifestações nefastas de saúde é compactado (Fries, 

2005). Ainda que este seja um fenómeno do presente e do futuro, a sua operacionalização 

permanece pouco clara dada a ausência de sistematização de marcadores de morbidade e da sua 

aferição. 

A nível sociodemográfico, as pessoas idosas têm necessidades e comportamentos 

diferentes dos indivíduos mais jovens, tendendo a trabalhar e economizar menos e a exigir mais 

recursos no âmbito familiar e da saúde (Bloom, Canning, & Fink, 2010). A realidade, assim 

como as projeções apontadas, trazem a debate uma série de questões pertinentes sobre as 

implicações individuais, sociais e económicas do aumento da idade média de vida e da 

população envelhecida.  

O Comité de Política Económica da União Europeia (Bloom et al., 2010) reflete a 

importância económica desta temática, apontando que: 

“O envelhecimento da população está a tornar-se um crescente desafio à 

sustentabilidade das finanças públicas nos Estados-Membros da UE. O aumento da 

proporção entre o número de aposentados e o número de trabalhadores ampliará as despesas 

com pensões públicas, saúde e assistência de longo prazo e, portanto, sobrecarregará a 

manutenção de um equilíbrio sólido entre as despesas públicas futuras e as receitas fiscais.” 

De forma complementar, em 2004, o The World Economic Forum (Bloom et al., 2010) 

já havia referido a possibilidade de as melhorias de qualidade de vida até à data registadas 

venham a ser comprometidas, abrandando ou até invertendo a tendência. Dado que o ambiente 

político desempenha um papel crucial na determinação do efeito do envelhecimento no 

crescimento económico, importa repensar as políticas implementadas e obsoletas face a estas 

mudanças (Bloom et al., 2010). Para que tal reformulação e reinvenção seja possível, o 

investimento conceptual e empírico sobre o tópico deve ser reforçado. 

No entanto, o estudo de Chang, Skirbekk, Tyrovolas, Kassebaum e Dieleman (2019) 

que procurou avaliar o peso que as doenças associadas à idade têm para as sociedades, parece 

trazer boas notícias neste domínio. Começam por destacar a urgência dos governos mundiais 

em introduzir políticas que melhor respondam ao desafio do envelhecimento populacional e 

questionam se o envelhecimento é uma oportunidade ou uma ameaça à estabilidade das 
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sociedades e que a resposta a essa questão dependerá da compreensão do impacto que as 

doenças associadas à idade poderão estar a ter. A principal descoberta de Chang et al. (2019) é 

que, de uma forma global, o peso das doenças associadas ao envelhecimento parece estar a 

diminuir a nível mundial e que os países que têm verificado maior aumento na média de idade 

populacional estão, também, a reduzir o respetivo peso atribuído a este tipo de doenças. 

Sublinham, ainda assim, que as políticas governamentais nesta matéria terão que ter em conta 

o peso destas doenças, que vão desde as doenças cardiovasculares, respiratórias, digestivas, 

neurológicas etc.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) no seu Relatório Mundial sobre 

Envelhecimento e Saúde (2015) também salienta que o envelhecimento da população irá 

aumentar os custos de saúde mas de uma forma mais controlada do que o esperado. Neste 

relatório, a OMS introduz o conceito de Envelhecimento Saudável que define como o processo 

de desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional que permite o bem-estar em idade 

avançada. Para a OMS, o envelhecimento saudável é uma experiência de envelhecimento que 

se pode tornar mais ou menos positiva em função da forma como o indivíduo (por exemplo, 

com demência) é acompanhado pelo meio de apoio e pelos cuidados de saúde.  

Embora no que respeite aos custos globais com envelhecimento a OMS seja otimista, 

no caso particular do declínio cognitivo e das demências, este organismo já apresenta algumas 

preocupações. Assim, nas mais recentes guidelines para redução de risco de declínio cognitivo 

(DC) e demência (2019), a OMS refere a demência como um problema de saúde pública em 

rápido crescimento, existido a nível mundial 50 milhões de pessoas com demência e que todos 

os anos têm havido 10 milhões de novos casos. As estimativas para 2030 são já de 82 milhões 

de pessoas com demência no mundo e que os custos governamentais, familiares e comunitários 

são cada vez mais elevados. De acordo com Livingston et al. (2017), a demência vai ser o maior 

desafio para os cuidados de saúde e sociais a nível mundial durante o século XXI e que a sua 

prevalência, principalmente em pessoas com mais de 65 anos, irá traduzir-se em elevados 

custos: só em 2015 o custo com as demência estimou-se em cerca de 818 biliões de dólares, 

sendo 85% destes custos suportados pela comunidade e família, e que este número irá aumentar. 

A OMS reconhece, efetivamente, a relação entre o DC e a demência e que o controlo 

dos fatores de risco associados ao DC poderá ser chave para travar o ritmo de expansão das 

demências. Esses fatores vão desde alterações de estilos de vida, melhorias das condições 

médicas e promoção de fatores modificáveis como o suporte social. A demência não se 
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apresenta como uma inevitabilidade da idade avançada, ela pode ser controlada e há já 

populações nas quais a possibilidade de demência já se encontra adiada por anos, ao passo que 

noutras o número de pessoas em quadro demencial tem aumentado (Livingston et al., 2017).  

Face a esta conjetura, foi investigado o papel que a satisfação com o suporte social 

pudesse  ter com o declínio cognitivo em idosos.  
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1.1. Senescência 

 

Segundo Cantele, Araújo, Pellizzari e Bidel (2017), os organismos multicelulares têm 

um tempo de vida limitado que decorre de acordo com mudanças fisiológicas graduais. Nesse 

sentido, existe uma fase de crescimento, de reprodução e, finalmente, de envelhecimento. O 

envelhecimento compreende a passagem do tempo e o decorrente declínio funcional do 

organismo, sendo pautado pela perda progressiva da função dos tecidos e órgãos ao longo do 

tempo (Childs et al., 2012). A nível celular, a senescência envolve, por um lado, perda da 

capacidade reparadora das células e, por outro, produção de moléculas pró-inflamatórias e 

degradantes da matriz (Childs et al., 2015). Segundo Cristofalo, Tresini, Francis e Volker 

(1999), os organismos sofrem uma deterioração progressiva ao longo do tempo e vão sofrer 

maior vulnerabilidade ao stress e maior probabilidade de morte. Este processo é chamado de 

envelhecimento, mas como o envelhecimento pode ser atribuído a qualquer processo 

relacionado com o passar do tempo, um termo mais correto é a senescência.  

Ainda que a literatura apresente diferentes perspetivas sobre este conceito, é 

commumente aceite que o mesmo é caracterizado por uma acumulação de subprodutos 

metabólicos, uma probabilidade reduzida de reprodução e sobrevivência e uma expressão 

multifatorial e individualizada (Crews, 2003, 2007). Assim, Schmeer, Kretz, Wengerodt, 

Stojiljkovic e Witte (2019) apontam que, apesar de existir um consenso acerca da determinação 

molecular programada subjacente à senescência, a importância biológica dos fatores genéticos 

envolvidos ainda é vaga quanto à especificidade de células, tecidos e órgãos. Tal contrasta com 

a caracterização detalhada de outros processos, como desenvolvimento e apoptose (Schmeer et 

al., 2019). 

Fries (2005) aponta que muitos dos aspetos do processo de envelhecimento parecem 

não modificáveis, estando associados à acumulação de tecido fibroso. Por sua vez, esta gera 

rigidez da parede arterial, formação de cataratas, perda gradual de glomérulos nos rins, queda 

de cabelo e perda de elasticidade da pele. Assim, ainda que o estilo de vida ou as intervenções 

terapêuticas não consigam reverter os decréscimos nessas áreas, existem outras em que atuar 

pode ser promissor. Aspetos como a reserva cardíaca e pulmonar, as cáries dentárias, a 

tolerância à glicose, o desempenho da memória, a osteoporose, a força e resistência física, o 

tempo de reação, entre outros, são considerados modificáveis, estando associadas à 

“plasticidade do envelhecimento” (Baltes, 1980). A modificação subjacente ao princípio de 
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plasticidade pode ser alcançada com a prática e pelo treino, assim como pela mudança de 

hábitos. 

 

1.2. Declínio cognitivo 

 

A par com o envelhecimento biológico, ocorre também o envelhecimento cognitivo. 

A cognição é essencial para a independência funcional à medida que as pessoas vão 

envelhecendo, pois permite assegurar autonomia nas atividades diárias. No entanto as 

habilidades cognitivas vão diminuindo à medida que a população envelhece, particularmente 

as tarefas cognitivas que exigem rapidez no processamento de informação, como é o caso da 

velocidade de processamento, a memória de trabalho e a função cognitiva executiva, ao passo 

que o conhecimento acumulado durante a vida se mantém (Murman, 2015). Tendencialmente, 

a memória e a atenção tendem a ser comprometidas com a idade, dificultando a gestão, por 

exemplo, financeira e medicamentosa que asseguram a subsistência independente do indivíduo 

(Cantele et al., 2017).  

Segundo Yang et al. (2017) o DC e a demência são duas doenças associadas ao 

envelhecimento, uma vez que o processo de envelhecimento induz alterações neurovasculares 

que levam, por um lado, a uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral e, por outro, a lesões 

isquémicas que conduzem a declínio cognitivo vascular e às demências. Uma função 

cerebrovascular saudável é definida como a regulação coordenada do fluxo sanguíneo cerebral 

de forma a proporcionar os requisitos neuronais. O envelhecimento leva à ocorrência de um 

conjunto de processos fisiopatológicos que tornam o cérebro permeável às doenças 

particularmente o declínio cognitivo vascular e as demências. Esses mecanismos de 

envelhecimento vascular vão desde o aumento da rigidez arterial, senescência replicativa 

endotelial, rarefação microvascular, diminuição do lúmen vascular e stress oxidativo na 

inflamação que promovem variados processos que alteram as dinâmicas sanguíneas cerebrais 

levando ao remodeling vascular, a processos inflamatórios e aterogénicos. As demências 

associadas ao envelhecimento são condições de declínio cognitivo progressivo e um grande 

problema de saúde pública a nível mundial.  

Assim, a adoção de estilos de vida saudáveis, como o exercício físico e o controlo do 

stress e depressão, associado ao controlo de condições médicas poderá atrasar a progressão do 



Sarah Goulart Farias de Almeida Campos – Influência do Suporte Social no Funcionamento Cognitivo em 
Idosos Portugueses 

16	

declínio para um quadro demencial (Murman, 2015). Também a par com esta evidência, 

Plassman, Williams, Burke, Holsinger e Benjamin, em 2010, apontaram fatores como o 

tabagismo, a diabetes e o genótipo APOEe4 a um elevado risco de declínio cognitivo e 

identificaram o exercício físico e alguns exercícios cognitivos como protetores.  

Contudo, as deteriorações funcionais e estruturais referidas evoluem no sentido do 

comprometimento do funcionamento e capacidade adaptativa do organismo, pelo que, 

infelizmente, o envelhecimento tende a ser patologizado e estigmatizado, associando-se a 

termos depreciativos como exclusão, solidão e improdutividade e podendo potenciar o 

surgimento de, por exemplo, condições crónicas (Cantele et al., 2017).   

 

1.3. Memória de trabalho no envelhecimento 

 

A memória de trabalho (MT) constitui um sistema mnésico de capacidade limitada que 

tem como finalidade o armazenamento temporário da informação relevante para a execução de 

uma tarefa em curso, sendo, ao mesmo tempo, o suporte das manipulações dessa informação 

necessárias para a execução da tarefa. Existem vários modelos que explicam, inclusivé, os 

efeitos cognitivos do envelhecimento como resultantes de alterações de um subsistema 

cognitivo ao nível da MT e de outros processos. As explicações do envelhecimento cognitivo 

centradas nas alterações na MT referem que o envelhecimento reduz a capacidade de 

armazenamento e a eficiência de processamento o que, por sua vez, irá afetar a execução de um 

variado número de tarefas cognitivas. Este comprometimento da capacidade de armazenamento 

da MT irá ter consequências no processamento linguístico nas pessoas mais velhas.  

A memória de trabalho é muito similar à memória a curto prazo (MCP) tendo ambas 

em comum o armazenamento limitado e temporário de informação, sendo que a MT engloba, 

ainda, a capacidade de controlo e regulação de operações cognitivas.  

No processo de envelhecimento a MT não é, no entanto, o primeiro tipo de memória a 

entrar em declínio, mas sim a memória episódica (que é uma MLP). Há autores que associam 

a MT como fazendo parte da MLP, outros defendem que a MT constitui um sistema 

diferenciado da MLP como é o caso do Modelo dos Componentes múltiplos.  

Em termos de medidas comportamentais por parte dos idosos no desempenho de 
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tarefas ligadas à MT, poderão ser a diminuição na capacidade de armazenamento ou 

manutenção de informação (embora alguns autores refiram que só no caso da cor), a diminuição 

na intervenção dos processos executivos (que muitas vezes actuam para compensar a 

diminuição na capacidade de armazenamento) e diminuição da atenção selectiva e no controlo 

inibitório. No caso dos últimos, poderá resultar em défices no desempenho provocados pela 

interferência de informação distrativa. O declínio em termos de funcionamento executivo leva 

a que o idoso ao procurar compensar a diminuição no armazenamento em tarefas mais simples, 

deixe de ter capacidade para tarefas mais complexas o que o coloca em desvantagem face aos 

adultos mais jovens (Firmino, Horácio e Simões, 2016). 

 

1.4. Suporte social 

 

O Suporte social é uma das variáveis que tem surgido em inúmeros estudos sobre o 

declínio cognitivo que procuram encontrar uma relação entre a componente mais social da vida 

do indivíduo e se esta pode impactar quer o seu funcionamento cognitivo quer o seu ajustamento 

emocional. Existem inúmeros estudos que estabelecem estas associações.  

É já consensual que o suporte e as atividades sociais ajudam a melhorar o ajustamento 

emocional em situações de adversidade (Sullivan & Infurna, 2020).  Sullivan e Infurna (2020) 

procuraram estudar essa associação na situação adversa da perda de um cônjuge. A grande 

conclusão foi a de que maior suporte traduziu-se em menor intensidade de sintomatologia 

depressiva tendo em linha de conta essa situação específica. 

Um estudo de Triolo et al. (2020) investigou o efeito das atividades sociais nos 

sintomas depressivos em idosos (associados a situações de pobreza quando crianças) durante o 

envelhecimento e concluíu que a participação em atividades sociais ajudou a mitigar esta 

situação. Também Zhou, Mao, Han, Fu e Fang (2019) num estudo em idosos chegaram à 

conclusão de que maior interação social resultou em menor risco de declínio cognitivo, e que 

este efeito foi ainda mais substancial quando mediado pelo bem estar psicológico (ajustamento 

emocional).  
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Adicionalmente, a investigação aponta que o suporte social ao ser assegurado 

idealmente por familiares e amigos, o risco de sentimentos de isolamento e solidão são 

diminuídos (Liu, Gou, & Zuo, 2016). 

Em termos de associação entre suporte social e funcionamento cognitivo, vários 

estudos demonstram esta ligação.  

Dickinson, Potter, Hybels, McQuoid e Steffens (2011) encontraram, num estudo com 

idosos, que o declínio na interação social e suporte social instrumental, assim como o aumento 

do stress ao longo de um período de um ano estão associados a um pior desempenho cognitivo 

durante o ano seguinte. Estes autores concluíram ainda que o suporte social instrumental 

diminuído teve efeitos cognitivos mais negativos na área da memória de trabalho verbal, na 

velocidade de processamento e funções executivas do que na função cognitiva global.  

Paralelamente, Yeh e Liu (2003) e Pillemer e Holtzer (2016) associaram a existência 

de maior suporte social informacional e interação social positiva a níveis mais altos de função 

cognitiva, em idosos residentes na comunidade e relativamente saudáveis. Estas conclusões 

convergem com as de Bassuk, Glass e Berkman (1999) e Seeman, Lusignolo, Albert e Berkman 

(2001), que já haviam identificado uma ligação entre suporte emocional e cognição. 

Zamora-Macorra et al. (2017) procuraram, também, perceber se existia relação entre 

o suporte social e o declínio cognitivo em adultos com mais de 50 anos. As conclusões foram 

a de que o suporte social pode melhorar a função cognitiva, sugerindo uma janela de 

oportunidade para melhorias desta função. Outro estudo, desta vez no Japão, de Hikichi, Kondo, 

Takeda e Kawachi (2017) com idosos participantes de salões sociais também obteve resultados 

sugestivos de que o convívio social nestas instituições, associado a atividade cognitiva e física 

parece ser eficaz na prevenção do declínio cognitivo. 

O estudo de Oremus et al. (2020) procurou examinar a associação entre o suporte 

social e o domínio da memória associada à função cognitiva em pessoas dos 45 aos 85 anos. 

Ficou demonstrado que quanto maior for o nível de suporte social, também melhor vai ser a 

performace na memória. Já um estudo de Kuiper et al. (2020) procurou analisar a associação 

entre o tamanho das redes sociais e o isolamento com a performace cognitiva, tendo encontrado 

uma associação entre o isolamento e o declínio na memória de trabalho. Zuelsdorff et al. (2019), 

num estudo com idosos, estabeleceu, com sucesso, uma associação entre suporte social e 

interação verbal com seis domínios executivos da função cognitiva e a memória, mais 

especificamente o suporte social foi positivamente associado à flexibilidade cognitiva. 
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Também, Ihle et al. (2020) comprovou a associação entre suporte social (pelo conceito de 

reserva social ou a proximidade de amigos) com a função cognitiva, mais especificamente as 

suas componentes executivas. Segundo este estudo, através do engajamento em atividades de 

lazer associadas à proximidade de círculos de amigos, vai existir um estímulo da reserva 

cognitiva com a subsequente redução no declínio das funções executivas em idosos.  

A posição da OMS (2019) nesta matéria é, no entanto, um pouco mais reservada e 

cautelosa. Ao analisar o suporte social na redução de declínio cognitivo e demência, este 

organismo parte de revisões sistemáticas de Fratiglioni, Paillard-Borg e Winblad (2004) e 

Kuiper et al. (2015), um artigo da Lancet (cit in Livingston et al., 2017) e um estudo de Kelly 

et al. (2017). Os resultados obtidos por Fratiglioni et al. (2004) apontam para a hipótese de que 

um estilo de vida ativo e socialmente integrado possa proteger contra a demência e a Doença 

de Alzheimer, embora com possíveis influências de outros fatores, nomeadamente biológicos, 

ambientais e de estilos de vida, reconhecendo, no entanto, a necessidade de mais pesquisa para 

melhor compreensão destas associações.  

Já Kuiper et al. (2015), na sua revisão, parte de 19 estudos longitudinais que avaliaram 

a associação entre vários fatores de relacionamento social e o risco de demência na população 

em geral, tendo concluído que todas as variáveis que representam a falta de interação social 

correlacionaram-se com o risco demencial. No entanto, reconhece que a magnitude destas 

associações é comparável com outros fatores de risco para a demência, como a depressão, 

inatividade física, hipertensão entre outras. 

O Estudo publicado na Lancet (cit in Livingston et al., 2017), por sua vez, fornece uma 

descrição exaustiva de todos os fatores de risco que poderão condicionar o declínio cognitivo e 

a demência, a forma como afetam o cérebro, bem como a sua prevenção e dá toda uma série de 

recomendações. Nesse estudo, é apresentada evidência de que um terço dos casos de demência 

poderá, teoricamente, ser prevenido pela melhoria na educação escolar e promoção do exercício 

físico, pelo maior suporte social, controlo da depressão, diabetes, hipertensão, entre outras.  

Finalmente, a análise sistemática de Kelly et al. (2017) incluiu 39 estudos que 

avaliaram o efeito do suporte e da atividade social (dado quer pela comunidade quer pela 

família) no funcionamento cognitivo em adultos com cognição normal ou com DCL, na redução 

de risco de declínio cognitivo e demência. Para Kelly et al. (2017), embora os resultados 

demonstrem associações entre variáveis das atividades sociais com a função cognitiva, os 

autores reconhecem que não é conhecida a natureza dessas associações.  
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Tendo em conta, particularmente, esta última análise, as guidelines da OMS (2019) 

concluem que a evidência nesta matéria é limitada e inconclusiva e não faz recomendações para 

a atividade social e risco de DCL ou demência, embora reconheça o papel fundamental que a 

participação e o suporte social têm para o bem-estar e promoção da boa saúde ao longo da vida.  

As guidelines da OMS (2019) reconhecem a necessidade de uma gestão proativa dos 

fatores de risco modificáveis que podem atrasar ou retardar a progressão das demências, dada 

a inexistência de tratamentos curativos. Assim, a par do fator suporte social, numerosos outros 

fatores são analisados tendo como base as literaturas existentes sobre cada um deles. Estes vão 

desde atividade física, cessação tabágica, intervenções nutricionais e cognitivas, atividade 

social, controlo do peso, gestão da hipertensão, diabetes, depressão e perda auditiva. Foi 

elaborado um Plano de Ação Global de Saúde Pública de combate à Demência e passado aos 

vários estados-membro para que possam desenvolver respostas nacionais a este desafio de 

saúde pública. Portanto, estas diretrizes da OMS fornecem a base de conhecimento aos vários 

profissionais de saúde e governos para reduzirem os riscos de declínio cognitivo por meio de 

uma abordagem de saúde pública. Assim, dado que os fatores de risco mencionados 

anteriormente são comuns a outras patologias, as recomendações da OMS podem ser também 

integradas com esses programas já implementados para essas doenças. 

Finalmente, novos estudos continuam a surgir o sobre Suporte Social. Sung et al. 

(2020), num estudo com 200 participantes (com DCL ou início de DA) e com recurso a uma 

avaliação clínica e neuropsicológica por meio de uma bateria de testes neuropsicológicos da 

DA e de neuroimagem (incluindo ressonância magnética), mediram a espessura cortical das 

zonas habitualmente afetadas pela DA e cruzaram com as medidas dos testes. A sua 

conclusão foi que o suporte social parece atrasar o ritmo de declínio cognitivo pelo facto de 

ter um papel moderador sobre a neurodegeneração relacionada com a DA. 

Outro estudo, na China (Fan & LV, 2020), com um total de 3314 idosos, analisou 

dados de um rastreio de longevidade. Recorrendo a três subdomínios da conexão social, 

incluindo atividades sociais, redes sociais e suporte social, verificou-se a sua associação com 

o declínio cognitivo, ajustando para variáveis como o sexo, idade, educação, exercício físico, 

consumo de álcool, hábitos tabágicos, atividades da vida diária, doenças crónicas, 

sintomatologia depressiva e função cognitiva basal e recorrendo a modelos de regressão línear 

e regressão logística binária. Do grupo total, cerca de 700 indivíduos entraram em rápido 

declínio cognitivo. Os resultados obtidos demonstraram que a conexão social, as atividades 

sociais e as redes sociais ficaram associadas à diminuição do declínio cognitivo. O suporte 
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social não demonstrou significância. A associação entre a conexão social e o declínio 

cognitivo foi mais forte entre os indivíduos com função cognitiva normal e nos idosos com 

educação.  

O apoio social é habitualmente definido como a existência ou disponibilidade de 

pessoas, grupos, comunidades e/ou sistemas que prestem apoio e/ou cuidados (Liu et al, 2016; 

Şahin, Özer, & Yanardağ, 2019). Este conceito ganha relevância na velhice, uma vez que, 

aliado à maior dependência no envelhecimento, à perda de papéis sociais e ao decorrente 

afunilamento dos círculos sociais em que o individuo participa, emerge a necessidade de auxílio 

nas mais diversas áreas da vida (Şahin et al., 2019). House (1981, citado por Glanz, Rimer, & 

Viswanath, 2008) aponta que o suporte social pode ter diferentes efeitos, nomeadamente o 

emocional, de promover empatia, amor, confiança e carinho; o instrumental, que envolve a 

prestação de ajuda e serviços tangíveis; o informativo, de fornecimento de conselhos, sugestões 

e informações; e o avaliativo, que integra feedback construtivo. Embora estes quatro tipos de 

suporte possam ser diferenciados conceptualmente, na prática, são bastante interdependentes e 

frequentemente emergem de uma mesma rede de relações. Assim, consistem em formas 

intencionais de proporcionar ajuda num contexto interpessoal de carinho, confiança e respeito 

(Glanz et al., 2008).  

 

1.5. Objetivos de investigação e hipóteses a verificar 

 

Esta investigação teve como objetivo geral a verificação de uma associação entre o 

suporte social e o funcionamento cognitivo e, como objetivos específicos:  

Objetivo específico 1: estudar o impacto da idade e escolaridade no funcionamento 

cognitivo; 

Objetivo especifico 2: estudar o impacto do suporte social no funcionamento 

cognitivo, controlando o nível de depressão. 

Procurou-se verificar as seguintes hipóteses: 

Hipótese 1: espera-se que pessoas com idade superior apresentem um rendimento 

cognitivo inferior; 

Hipótese 2: espera-se que pessoas com escolaridade superior apresentem um 

rendimento cognitivo superior; 

Hipótese 3: espera-se que o suporte social apresente uma influência no rendimento 

cognitivo, com controlo dos níveis de sintomatologia depressiva. 
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2. Metodologia.  

2.1 Amostra 

 A amostra total foi composta por 50 participantes, dos quais 30 eram mulheres 

correspondendo a uma percentagem de 60% e 20 homens o que corresponde a uma percentagem 

de 40%. Apresentam uma média de idades de 79.28 anos; já em relação ao nível da 

escolaridade, 18 dos participantes têm o ensino superior (36%), 13 participantes têm o 2º/3º 

ciclo (26%), 10 têm o 1º ciclo (20%), e nove têm o ensino secundário (18%). Relativamente à 

variável do agregado familiar, 58% (29) dos participantes vivem numa Estrutura Residencial 

para Idosos (ERPI), 22% (11) vivem com a família, 14% (7) vivem sozinhos, e apenas 6% (3) 

vivem com um familiar não direto. A generalidade dos participantes é viúvo/a (62%), 36% são 

casados/as e apenas 2% são divorciados. Dos 50 participantes apenas 16% (8) refere não ter 

filhos. 

Desta amostra, 98% dos participantes afirma ter contactos sociais e 100% tem visitas, 

dos quais 44 (88%) alegam que esse contacto é diário, apenas 6 (12%) alega um contacto 

semanal. No que se refere à periodicidade das visitas 66% (33) afirma a presença de visitas 

semanalmente, 32% (16) relata visitas diárias, e apenas 2% (1) relata visitas quinzenais. 

No que diz respeito a doenças diagnosticadas, a generalidade dos participantes (84%) 

refere não ter doenças diagnosticadas, 14% afirma ter doenças psiquiátricas diagnosticadas e 

apenas 2% afirma ter doenças neurológicas diagnosticadas. 

Nas restantes variáveis, 64% dos participantes alega ter tido uma infância em meio 

urbano, 54% afirmam não ter nenhuma familiarização com a tecnologia, somente 4% refere 

uma elevada familiarização com tecnologia, 70% afirmam não ter acesso à tecnologia. Já no 

que diz respeito ao acesso a telemóvel, 98% afirmam ter acesso a telemóvel, meramente 20% 

tem acesso ao telemóvel e à internet, reportando a generalidade dos participantes (82%) que 

não utiliza a internet. Em relação às redes sociais, 88% dos participantes afirma não ter redes 

sociais, nem as utilizar. A maior parte dos participantes (64%) habita em estrutura residencial 

para pessoas idosas. 
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2.2. Critérios de inclusão/exclusão 

 

 Como critérios de inclusão, foi considerada a população com idade igual ou 

superior a 65 anos. Como critérios de exclusão foram consideradas a presença de condições 

clínicas que afetassem a realização dos testes, nomeadamente de perturbações neurológicas e 

psiquiátricas, assim como de alterações visuais, auditivas e motoras não corrigidas, uma vez 

que a presença destas condições clínicas iria impedir a execução da tarefa. 

 

 2.3. Materiais 

 

 Os testes foram realizados em local próprio dentro da ERPI e, no caso dos 

participantes com residência própria, os mesmos foram efetuados no seu domicílio em local 

apropriado. Os instrumentos utilizados foram: Questionário sociodemográfico (cf. Apêndice 

II), Montreal Cognitive Assessment- MOCA (Freitas, Simões, Martins, Vilar & Santana, 2010), 

Inventário de Depressão de Beck - BDI (Beck, Ward, Mendelson, Mock, & Erbaugh, 1961),	

Frontal Assessment Battery - FAB (Espirito-Santo, et. al, 2015), Escala de Satisfação com o 

Suporte Social - ESSS (Ribeiro, 1999) e Questionário de Memória de Trabalho – QMT (Vallat-

Azouvi, Pradat-Diehl & Azouvi, 2012).  

• Montreal Cognitive Assessment (MOCA) – avalia domínios cognitivos como as 

funções executivas, capacidade visuo-espacial, memória, atenção, concentração e memória de 

trabalho, linguagem e orientação temporal e espacial. A sua pontuação máxima é de 30 pontos, 

sendo que os pontos de corte os seguintes: DCL<22 pontos; DA, demência vasculare demência 

frontotemporal<17 pontos.  

• Frontal Assessment Battery (FAB) - avalia as funções respeitantes do lobo 

frontal como a conceptualização, a flexibilidade mental, a programação motora, a sensibilidade 

à interferência, controlo inibitório e a autonomia ambiental. Em todos os domínios avaliados 

existe uma pontuação que varia entre 0 e 3 pontos. A pontuação máxima da prova é de 18 

pontos. Sendo que os pontos de corte aferidos para a população portuguesa (desde 2008) são: 

< 12 pontos “demência”, 12-14 “disfunção” e 15-18 “normal”.  
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• Beck Depression Inventory (BDI) - avaliar a sintomatologia depressiva, é um 

questionário de autoavaliação constituído por 21 itens, em formato de resposta de escolha 

forçada de 3 pontos, em que, 0 significa ausência de sintomatologia e 2 sintomatologia extrema. 

A amplitude desta prova varia entre 0 e 42, está aferida para a população portuguesa com os 

seguintes pontos de corte: pontuação inferior a 10 significa “não depressivo”, 10-19 “depressão 

ligeira”, 20-25 “depressão moderada”, 26-40 “depressão severa”, acima de 40 “depressão muito 

severa. 

• Questionário de Memória de Trabalho (QMT) – avalia os défices relacionados 

com a memória de trabalho. Aborda três dimensões da memória de trabalho: armazenamento 

de curto prazo, atenção e controle executivo.  

• Escala de Satisfação com o Suporte Social (ESSS) – avalia a satisfação com o 

suporte social. É constituída por 15 itens que se distribuem por quatro dimensões: satisfação 

com amigos, intimidade, satisfação com a família e atividades sociais. A sua pontuação 

corresponde um total de cinco, ou seja, uma pontuação por cada dimensão mais uma global, 

resultante do agrupamento das outras quatro. Não há pontos de cortes deficitários, considerando 

que todas as pessoas têm uma perceção em relação à satisfação com o suporte social.  

 

2.4. Procedimento 

 

Foi entregue um Consentimento Informado (cf. Apêndice I) a cada participante a 

explicar que os dados reunidos são confidenciais e anónimos, o que indica que não é possível 

identificar os participantes através dos mesmos e que esta informação se destinava unicamente 

a tratamento estatístico, tendo sido atribuído a cada participante um código aleatório. Para a 

realização desta investigação foi realizado um pedido à Comissão de Ética e Deontologia da 

Investigação Científica (CEDIC) da Escola de Psicologia e Ciências da Vida da Universidade 

Lusófona de Humanidades e Tecnologias a qual deu a sua aprovação. 

 Esta investigação apresenta-se como correlacional e transversal na avaliação, sendo 

constituída por um protocolo próprio que contempla uma ficha de dados demográficos e uma 

bateria de avaliação.  

Os dados foram recolhidos em duas sessões, com uma duração média de 50 minutos 

cada. Estas foram marcadas de forma antecipada, existindo um intervalo de uma semana entre 
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cada uma das sessões. Os dados foram recolhidos em gabinete localizado dentro da ERPI ou 

no domicílio, de forma individual, assegurando as condições de privacidade e de concentração. 

 De forma a mitigar questões inerentes à fadiga, os dados foram recolhidos até às 18:00 

horas. Em caso de perceção de sinais de cansaço da parte dos participantes, era efetuada uma 

pausa de 15 minutos e, em caso de necessidade, era reagendada nova sessão. As sessões foram 

conduzidas pelos investigadores, sendo estes os responsáveis pela leitura e clarificação do 

consentimento, bem como do preenchimento dos questionários e provas. 

Toda a informação recolhida, nomeadamente os questionários e as provas, foram 

guardados pelos investigadores para posterior utilização académica. 

 

2.5. Procedimentos estatísticos 

 

Os dados recolhidos foram codificados em Excel e posteriormente exportados para 

SPSS. Para as análises estatísticas foi usado o IBM SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) 26.0. Em primeiro lugar foram realizadas as análises descritivas e de frequências das 

variáveis sociodemográficas e, posteriormente, foram efetuadas análises descritivas das 

variáveis em estudo, nomeadamente  FAB, MoCA, QMT, satisfação com os amigos, satisfação 

com a intimidade, satisfação com a família, satisfação com as atividades sociais e a BDI que se 

apresenta como variável moderadora. Foram também realizadas as correlações bivariadas de 

Pearson entre a idade e escolaridade com as variáveis em estudo. De seguida foram efetuadas 

análises de inferência, nomeadamente regressões lineares tendo sido analisadas quatro variáveis 

do Suporte Social (satisfação com amigos; intimidade; satisfação com a família e as atividades 

sociais) em interação com o MOCA, a FAB e o QMT. Foi ainda acrescentada a BDI em caso 

de regressão significativa. 
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3. Resultados 

 

3.1 Estatística descritiva às variáveis em análise 

 

Os resultados indicam valores médios para a FAB (M=13,34; DP=4,42), para a BDI 

(M=11,32;DP=9,82), para o MOCA (M=21,84;DP=5,96), para o QMT (M=82,02;DP=19,33), 

os valores da satisfação com os amigos (M=18,68;DP=5,02), a intimidade (M=14,96;DP=3,20), 

a satisfação com a família (M=11,68;DP=3,73), as atividades sociais apresentam valores 

(M=9,14;DP=3,21) (cf. Apêndice III). 

 

3.2 Variáveis de Rendimento Cognitivo 

 
Verificou-se um efeito da escolaridade no MOCA (F(3, 46) = 5.22, p=.042). Os 

resultados indicam valores médios para o 1ºciclo (M=17,80; DP=7,48), para o 2º/3º ciclo  

(M=19,69; DP=3,99), para o ensino secundário (M=26,22; DP=4,32) e para o ensino superior 

(M=23,44; DP=5,17). Verificou-se um efeito da escolaridade na FAB (F(3, 46) = 3,77, p=.017). 

Os resultados indicam valores médios para o 1ºciclo (M=10,30; DP=5,40), para o 2º/3º ciclo  

(M=12,54; DP=3,55), para o ensino secundário (M=13,44; DP=5,53) e para o ensino superior 

(M=15,56; DP=4,42). 

Efetuou-se uma correlação para analisar uma possível influência da idade sobre o 

MOCA e a FAB.  Os resultados encontram uma correlação moderada de sentido negativo (r=-

,487) entre a idade e o MOCA. Os resultados encontram uma correlação fraca de sentido 

negativo (r=-,229) entre a idade e a FAB. A relação entre a idade e o MOCA, apresenta-se 

como mais intensa do que a relação entre a idade e a FAB. 

No que diz respeito às correlações entre a idade e a escolaridade com as variáveis 

relacionadas com a satisfação de suporte social, foi possível constatar que estas correlações não 

foram significativas (p > 0,05). 
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3.3 Análise Correlacional de variáveis 

 

Estimou-se uma regressão linear hierárquica para aferir se as quatro variáveis da 

satisfação com o suporte social (satisfação com amigos, intimidade, satisfação com a família e 

as atividades sociais) são preditoras dos resultados encontrados na FAB, no MOCA e no QMT. 

O modelo de regressão explicou 22,88% da variabilidade da satisfação com o suporte 

social com a variável MOCA tendo sido verificada a sua adequabilidade (F (4,45) =,624 

p=,648), estes resultados sugerem uma regressão não significativa. 

O modelo de regressão explicou 0,75% da variabilidade da satisfação com o suporte 

social com a variável FAB tendo sido verificada a sua adequabilidade (F (4,45) =,927 p=,462), 

estes resultados sugerem uma regressão não significativa. 

 A única variável que comprovou uma regressão significativa com a satisfação com o 

suporte social foi o QMT, relativamente às queixas de memória de trabalho. Os resultados 

encontrados sobre esta variável encontram-se descritos e analisados abaixo. 

 

3.4 Análise Correlacional 

 
 

Estimou-se uma regressão linear hierárquica para aferir se as quatro variáveis da 

satisfação com o suporte social (satisfação com amigos, intimidade, satisfação com a família e 

as atividades sociais) são preditoras das queixas subjetivas de memória de trabalho (QMT). 

Foram encontrados dois modelos. O primeiro modelo de regressão explicou 20,5% da 

variabilidade da satisfação com o suporte social tendo sido verificada a sua adequabilidade (F 

(4,45) = 4,168 p > .001); o segundo modelo de regressão, quando adicionada a BDI, explicou 

36,2% da variabilidade da satisfação com o suporte social tendo sido verificada a sua 

adequabilidade (F (5,44) = 6,560 p < .001). Quando selecionado o modelo 1, sem a 

sintomatologia depressiva controlada, está subjacente que quanto menor for a satisfação com 

as atividades sociais, mais queixas de memória de trabalho (B = 125,71; t = 9,54, p < .001). O 

foco maior será no segundo modelo uma vez que este apresenta uma maior capacidade, assim 

como maior variância explicada. Neste modelo encontra-se agrupada a sintomatologia 

depressiva, isto é, quanto mais elevado for o score de sintomatologia depressiva mais queixas 
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de memória de trabalho (B = 103,33; t = 7,68, p < .001). O que significa que os efeitos da 

satisfação com o suporte social encontrados nas queixas subjetivas da memória de trabalho são, 

em parte, agravados pela sintomatologia depressiva, o que indica que uma menor satisfação 

com o suporte social, aliada a scores mais elevados de sintomatologia depressiva, se traduz em 

mais queixas relativas à memória de trabalho (cf. Apêndice IV). 

 

4. Discussão 

 

Esta investigação teve como objetivo estudar a possibilidade de existência de uma 

relação entre o suporte social e o rendimento cognitivo.  

A literatura existente indica a influência do suporte social como fator protetor contra 

o declínio cognitivo, salientando a importância das redes de suporte social na saúde dos idosos, 

e que um forte suporte social ajuda a manter o funcionamento cognitivo. As pessoas com redes 

de suporte social deficitárias apresentam uma maior probabilidade de sofrer de declínio 

cognitivo assim como, de desenvolver doenças como demência ou Doença de Alzheimer em 

comparação com pessoas com vidas sociais mais ativas (Manrique-Espinoza et al., 2013; 

Zamora-Macorra et al., 2017). 

Os resultados encontrados indicam que a variável suporte social apenas tem influência 

em funções associadas à perceção de dificuldades na memória de trabalho quer esteja, ou não, 

associada à depressão, ou seja, quanto menor for a satisfação com o suporte social, mais serão 

as queixas de memória de trabalho. Quando se associa a depressão, os resultados demonstram 

que quanto maiores forem os scores depressivos, maior são as queixas associadas à memória 

de trabalho.  

De forma global, estes resultados vão ao encontro de diversos estudos como o 

realizado por Dickinson et al., (2011) e, de uma forma específica, confirmam os achados de 

Kelly et al., (2017). Dickinson et al., (2011) recorreu a uma amostra de 112 idosos com 

sintomatologia depressiva e 101 sem sintomatologia depressiva, e avaliou-os clinicamente e 

com recurso a testes neuropsicológicos e a entrevistas baseadas em eventos stressantes e suporte 

social. Mediu a existência do suporte social, interação social diminuída e do suporte social 

instrumental como variáveis preditoras do declínio no desempenho cognitivo. Concluíram que 

os efeitos encontrados eram significativos mesmo após o controlo do estado de sintomatologia 

depressiva, da idade, da educação e género. No caso particular da análise sistemática de Kelly 

et al., (2017) esta parece apontar para uma correlação entre a variável atividades sociais e a 
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memória de trabalho, o que, de certa forma, apoia os resultados desta investigação. Para além 

desta associação, Kelly et al., (2017) afirmou a existência de correlação entre as variáveis de 

suporte social (atividades sociais, redes sociais, suporte social e relações sociais) e vários 

domínios da função cognitiva (memória episódica, memória semântica, capacidade de memória 

geral, memória de trabalho, fluência verbal, razão, atenção, velocidade de processamento, 

habilidades visuoespaciais, funcionamento executivo geral e cognição global).  

Em relação ao efeito da sintomatologia depressiva, da idade e da escolaridade no 

declínio cognitivo encontrado nesta investigação, o mesmo parece estar em linha com o estudo 

de Faramarzi et al. (2018) o qual, com uma amostra de 16 112 idosos iranianos com idade 

superior a 60 anos, indicou a presença de diversos fatores psicossociais associados a um elevado 

risco de declínio cognitivo nomeadamente a idade avançada, baixo nível de escolaridade, viver 

sozinho, hábitos tabágicos, sintomas depressivos e baixo nível de suporte social. Concluíram, 

assim, que os sintomas depressivos assim como a idade avançada são fortes preditores de 

declínio cognitivo, já níveis mais elevados de educação e níveis elevados de suporte social são 

associados a fatores de proteção de declínio cognitivo.  

 

O efeito encontrado da idade e da escolaridade no declínio cognitivo, nomeadamente 

nos scores da FAB e do MOCA, corrobora a investigação realizada por Schneeweis, Skirbekk 

e Winter-Ebmer (2014) e por Rashedi, Rezaei e Gharib (2014). O primeiro verificou a 

existência de relações causais entre a escolaridade, a memória, a fluência e a orientação e, 

encontraram ainda um impacto positivo da escolaridade nas pontuações de memória, mais 

especificamente que, um ano a mais de educação aumentou o score de memória em 0.2 

aproximadamente quatro décadas depois. Concluíram ainda que a escolaridade apresenta um 

efeito protetor no declínio cognitivo em termos de fluência verbal. Já Rashedi et al. (2014) 

identificou que a idade e nível educacional afectaram os scores do Mini Mental State 

Examination (MMSE), com a educação a ter maior influência do que a idade. 

O efeito encontrado da sintomatologia depressiva sobre o desempenho cognitivo ao 

associá-la à satisfação com o suporte social, também se encontra presente em alguns estudos. 

Por exemplo, numa meta-análise de Ismail et al. (2017) os resultados indicaram a elevada 

prevalência de depressão em doentes com declínio cognitivo ligeiro. Milán-Calenti, Sanchez, 

Lorenzo-López, Cao e Maseda (2013) avaliaram a influência do suporte social (extensão de 

contato com outros, satisfação com contatos e  disponibilidade de ajuda quando doente) em 

idosos com DCL, sintomatologia depressiva e com co-ocorrência de ambos os sintomas e 
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encontraram que a baixa satisfação com os contatos com os outros foi um importante preditor 

de sintomatologia depressiva e da sua co-ocorrência com o DCL e, portanto, a satisfação com 

o suporte social afetou a sintomatologia depressiva, tanto de forma isolada como quando 

associada ao DCL. 

Finalmente, Thrasher, Power, Morant, Marks, e Dalgleish (2010) investigaram o efeito 

de variáveis como a terapia de exposição e terapia de restruturação cognitiva quando 

comparadas à terapia de relaxamento recorrendo a uma escala de stress pós traumático (SPT), 

em adultos com essa patologia. A conclusão foi de que o melhor suporte social ficou associado 

a maiores ganhos na escala SPT após a terapia de reestruturação cognitiva ou de exposição em 

doentes com stress pós-traumático. 

Portanto, toda esta evidência permite inferir que os resultados obtidos, além de 

expetáveis, são apoiados nestes estudos. 

Em relação aos objetivos traçados inicialmente, estes foram cumpridos, uma vez que 

se estudou quer o impacto da idade e escolaridade no funcionamento cognitivo, e, também, o 

impacto do suporte social no funcionamento cognitivo, controlando o nível da depressão.  

 

No que respeita aos resultados obtidos, os mesmos apoiam as hipóteses, embora de 

forma parcial, como é o caso particular da hipótese 2. 

Em relação à hipótese 1, demonstrou-se que as pessoas de maior idade apresentaram 

um rendimento cognitivo mais baixo, pela correlação moderada de sentido negativo entre a 

idade e o MOCA.  

Em relação à hipótese 2, podemos dizer que os resultados obtidos comprovam, em 

parte, esta hipótese, isto porque, as médias foram sempre crescentes até ao nível secundário e, 

portanto, até a este nível de escolaridade podemos inferir que quanto maior escolaridade, 

melhor o rendimento cognitivo. Para o ensino superior, a média já foi mais baixa do que para o 

ensino secundário o que poderá ser atribuído, potencialmente, ao facto de se encontrarem 

indivíduos já com algum nível de DCL nesse grupo, o que poderá ter interferido com o resultado 

do MOCA. 

Para a hipótese 3, demonstrou-se que a menor satisfação com as atividades sociais, 

aliado a um maior score depressivo, fez aumentar as queixas de memória de trabalho, logo o 

suporte social teve, de facto, influência no rendimento cognitivo com controlo dos níveis de 

sintomatologia depressiva. 
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Os resultados obtidos estão alinhados com os de Kelly et al. (2017) segundo os quais 

a atividade social se correlacionou com a memória de trabalho e não com outros domínios do 

funcionamento executivo pelo facto de a memória de trabalho apresentar uma simbiose com as 

complexidades do mundo social sendo designada por Meyer e Lieberman (2012) por memória 

de trabalho social. Em relação ao facto de o suporte social não ter apresentado uma regressão 

significativa para o MOCA pode ser explicado pelo MOCA ser um instrumento sensível ao 

DCL e a maioria dos participantes não demonstrou DCL.  

No entanto a generalização destes dados deve ser cautelosa, uma vez que, sendo um 

estudo exploratório não é isento de limitações. Uma limitação evidente é o tamanho reduzido 

da amostra que se esperava ser de maior dimensão. Contudo, devido à pandemia de Covid-19 

e à necessidade de proteger a população idosa, levou a que o objetivo amostral inicial não fosse 

cumprido. 

Uma outra limitação prende-se ao facto de não ter sido efetuado um controlo 

farmacológico dos participantes, uma vez que esta é uma variável importante a ter em linha de 

conta quando é feita a conceptualização dos resultados, pois a presença de fármacos pode 

influenciar os resultados encontrados. 

 

5. Conclusão 

 

Esta investigação representa um contributo para a comunidade científica, 

nomeadamente para a prática clínica, pois os resultados demonstraram a importância que a 

promoção de atividades sociais pode ter na melhoria de desempenho na memória de trabalho e, 

por conseguinte, a redução de risco de declínio cognitivo e potenciais quadros pré-demenciais. 

Além disso, ficou demonstrado o efeito negativo na cognição quando associada a depressão.  

A análise do aumento das dificuldades cognitivas com o avançar da idade tem sido 

alvo de inúmeros estudos e investigações, como referido anteriormente. Apesar das limitações 

enunciadas acima, os resultados demonstram-se como impactantes para a temática, vindo 

reforçar a pertinência social e económica da mesma. Ao demonstrar a relação entre o declínio 

cognitivo e diversos fatores preditores, nomeadamente a depressão, a idade, a escolaridade, e a 

insatisfação com o suporte social na população idosa, será possível o desenvolvimento de 

estratégias combinadas que permitam, de forma mais efetiva, o atrasar no surgimento das 

patologias demenciais que tanto têm aumentado nos últimos anos com impacto evidente em 

termos de custos sociais e económicos. 
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Para futuras pesquisas, sugere-se, em primeiro lugar, uma amostragem mais robusta e 

homogénea que permita eliminar potenciais discrepâncias que induzam enviesamento nos 

resultados, como por exemplo, equilibrar o número de participantes institucionalizados e não 

institucionalizados. Outra variável a ter em consideração é o controlo da ingestão de substâncias 

farmacológicas pois tal poderá eliminar possíveis efeitos nos resultados. Tendo em conta que a 

geografia pode influenciar algumas variáveis, nomeadamente intrínsecas ao suporte social, 

sugere-se que a próxima amostra possa abranger várias regiões do país, ou regiões, por 

exemplo, mais costeiras ou mais interiores. Um dado que seria relevante para uma futura 

análise, será o do isolamento social provocado pela pandemia, e comparar com este estudo, o 

qual foi realizado em contexto inicial de pandemia. 

Este estudo fornece um contributo para a Neuropsicologia ao debruçar-se sobre um 

tema atual e cada vez mais importante que é o envelhecimento, uma vez que demonstra que o 

suporte social poderá ser um fator importante para fazer face ao declínio cognitivo, tendo em 

conta o impacto positivo das atividades sociais no funcionamento cognitivo. Assim, poderá ser 

benéfico ao neuropsicólogo incorporar na sua atividade de diagnóstico, intervenção e 

seguimento de idosos os domínios do suporte social e, consequentemente, ter mais sucesso na 

implementação de estratégias que visem maximizar o funcionamento cognitivo e adiar ao 

máximo os processos demenciais. Um dos grandes desafios do neuropsicólogo será o de 

sensibilizar a família e o cuidador para a importância e manutenção do suporte social e que o 

mesmo seja mais alargado, abrangendo atividades sociais e de lazer que sejam, de preferência, 

do interesse do idoso e que o estimulem cognitivamente. 

Este trabalho de sensibilização do neuropsicólogo não se esgota, contudo, na família 

e no cuidador: o mesmo terá de ser alargado ao técnico ou ao colaborador que desenvolve a sua 

intervenção junto ao idoso, informando-os acerca das melhores práticas que facilitem o dia-a-

dia de ambos. 

Finalmente, nas reabilitações neuropsicológicas, o neuropsicólogo deverá ter em 

consideração a importância da participação da família e/ou os cuidadores no tratamento, 

promovendo a participação de todos pois só assim será possível contribuir para lidar de forma 

eficaz, com as dificuldades cognitivas quotidianas dos idosos, contribuindo para um 

envelhecimento ativo e saudável dos mesmos.  
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Apêndice I 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Investigadores: Andreia Neves, Paola Ramirez e Sarah Campos 

Responsável pela investigação: Prof. Doutor Paulo Lopes 

Informação e objetivo do estudo: Convidamo-lo/la a participar neste trabalho de investigação, 

com o objetivo de avaliar o funcionamento cognitivo, prática de exercício físico e suporte social 

em pessoas com 65 ou mais anos, através da aplicação de um conjunto de provas psicológicas, 

para as quais pedimos a sua resposta e execução, para avaliação do funcionamento cognitivo. 

Este estudo está inserido no âmbito da dissertação do Mestrado em Neuropsicologia Aplicada, 

EPCV da Universidade Lusófona de Humanidades Tecnologias em Lisboa. 

Condições do Estudo: A sua participação será dividida em duas sessões. O intervalo de tempo 

entre as sessões será de uma semana, com aproximadamente 50 minutos (média) de duração 

para conclusão de cada sessão. As provas serão realizadas individualmente, sendo 

administradas pelas investigadoras, sob supervisão Prof. Doutor Paulo Lopes. 

Critérios de Inclusão: Como critérios de inclusão, considera-se a população com idades 65 ou 

mais anos, e com ausência de condições clínicas, que afetem a execução da tarefa, como história 

de perturbação neurológicas/psiquiátrica, existência de alterações visuais e/ou auditivas não 

corrigidas, sensoriais, motoras ,de literacia, ou outros aspetos, que não permitam a sua 

execução.  

Por questões de fadiga: Toda a amostra será recolhida até às 18:00hs, se em qualquer momento 

da sessão, sentir cansaço, faremos, uma pausa de 15 minutos e se necessário, a sessão será 

interrompida e agendada para uma nova data. 

Voluntariado: A participação não envolve riscos conhecidos, quer ao nível físico ou 

psicológico, não haverá incentivos monetários à participação. O participante poderá desistir a 

qualquer momento, antes, durante ou entre ambas as sessões sem quaisquer prejuízos. 

Confidencialidade, privacidade e anonimato: Os dados recolhidos são confidenciais e 

anónimos, não sendo possível identificá-los através dos mesmos, destinando-se exclusivamente 

a tratamento estatístico, iremos atribui um código aleatório por participante, não sendo registada 

informação que possa identificar diretamente o participante. Os mesmos serão tratados pelas 

investigadoras e pelo responsável da investigação como um todo e não individualmente. A sua 

eventual publicação só poderá ter lugar em revista da especialidade. Os dados serão arquivados 

em Sede da referida Instituição de Ensino.  
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Para mais informações ou comentários sobre este estudo, os participantes poderão entrar em 

contacto com o responsável pela investigação Prof. Doutor Paulo Lopes, através do email 

paulo.jorge@ulusofona.pt 

 

Declaro ter tomado conhecimento dos objetivos do estudo e aceito participar voluntariamente.  

Concordo com a participação no estudo de acordo com as condições acima descritas.  

 

Agradecemos desde já a sua participação.  

 

Rúbrica: __________________ Data: ___/___/_____ 
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Apêndice II 
 
Questionário Sociodemográfico 

Por favor coloque um “X” na opção que melhor reflete aquilo que pensa ou sente, ou responda 

por escrito se for o caso da questão.  

1. Idade:  ______anos                                2. Sexo:   Masculino (    )     Feminino (    )         

3. Escolaridade:  Até ao 4ª ano (    )     5º ao 9º ano   (    )     10º ao 12º ano  (    )   Ensino 

Superior (    )    

4. Agregado Familiar:  Sozinho (    )     Família (    )     Família de Acolhimento (    )      

    Outro: (    )              Qual:____________________ 

5. Estado Civil 

   Solteiro(a)       (    )              Separado(a)   (    )         Divorciado(a)   (    )        Casado(a)  (    )              

   União de facto (    )               Viúvo(a)      (    )          

6. Tem filhos:    Sim (    )        Quantos:__________         Não (    )         

7. Tem contacto regular com algum familiar e/ou amigo:  

 

    Sim (    )        Não (    )             Periodicidade 

                                                    Diariamente (    )  Semanalmente (    )   Quinzenalmente (    ) 

                                                    Outro           (    )    Qual: ________________________                

 

 

8. Recebe visita de algum familiar e/ou amigo:  

 

    Sim (    )        Não (    )           Periodicidade 

 

                                                    Diariamente (    )  Semanalmente (    )   Quinzenalmente (    ) 

                            

                                                    Outro           (    )    Qual: ________________________                

9. Doenças diagnosticadas?     Psiquiátricas (    )        Neurológicas  (    )   

Qual: ________________________                

10. A sua infância decorreu:  Meio Rural (    )    Meio Urbano (    )    Ambos (    )     

11. Como classifica o seu nível de familiarização com a tecnologia   

  Nenhuma (    )   Pouca  (    )       Média (    )    Elevada (    )     
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12. Tem acesso à internet?  Sim (    )     Não  (    )         Algumas vezes (    )     

13. Tem telemóvel?        Sim (    )     Não  (    )          

14. Tem telemóvel com acesso à internet?    Sim (    )     Não  (    )          

15. Quantas horas em média gasta por dia na internet? 

__________________________________ 

16. Faz parte de alguma rede social?    Sim (    )    Qual__________________________    Não  

(    )          

17. Com que regularidade acede à rede social? 

  Nunca (    )   Ocasionalmente  (    )       Frequentemente (    ) 

 18. Grau de autonomia:  

  Independente  (    )   Dependente  (    )       Outro  (    )  Qual: ________________________ 

 19. Habitação:   

  Própria (    )   Estrutura Residencial Pessoas Idosas    (    )       Outro  (    )  Qual: 

__________________ 

20. Recebe apoio de alguma instituição? 

   Sim    (    )   Outro   (    )    Qual: __________________________________________________ 
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Apêndice III 
 
Tabela 1  

Estatísticas Descritivas das Escalas 

 N Mínimo Máximo Média Desvio 

Padrão 

Score Total FAB 50 1,00 18,00 13,34 4,42 

Score Total BDI 50 ,00 43,00 11,32 9,82 

Score Total 

MoCA 
50 7,00 30,00 21,84 5,96 

Score Total QMT 50 46,00 146,00 82,02 19,33 

Satisfacao Amigos 50 5,00 25,00 18,68 5,02 

Intimidade 50 9,00 20,00 14,96 3,20 

Satisfacao Familia 50 3,00 15,00 11,68 3,73 

Atividades Sociais 50 3,00 15,00 9,1400 3,21 
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Apêndice IV 

 

Tabela 2  

Regressão hierárquica para estudar a influência do suporte social e depressão no rendimento cognitivo 
 

Modelo Coeficientes não 

padronizados 
Coeficientes 

padronizados 
T Sig. 

B Erro 

Padrão 
Beta 

1 (Constante) 125,705 13,183  9,536 ,000 

Satisfacao Amigos -1,325 ,716 -,344 -1,852 ,071 

Intimidade -,387 ,963 -,064 -,402 ,689 

Satisfacao Familia ,273 ,842 ,053 ,325 ,747 

Atividades Sociais -1,786 ,828 -,297 -2,157 ,036 

2 (Constante) 103,333 13,458  7,678 ,000 

Satisfacao Amigos -,709 ,666 -,184 -1,066 ,292 

Intimidade -,413 ,863 -,068 -,479 ,634 

Satisfacao Familia -,025 ,760 -,005 -,033 ,974 

Atividades Sociais -1,232 ,759 -,205 -1,623 ,112 

BDI_total ,854 ,246 ,434 3,470 ,001 

a. Variável Dependente: Score Total QMT 

 

 

 

 

 

 



Sarah Goulart Farias de Almeida Campos – Influência do Suporte Social no Funcionamento Cognitivo em 
Idosos Portugueses 

47	

 

 

Anexo I – Escala de Satisfação com o Suporte Social 
 

 


