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EM FOCO
Pobreza, isolamento e saúde mental nos idosos:
breve retrato Português e riscos no contexto COVID-19
O envelhecimento populacional é um fenómeno generalizado um pouco por todo o mundo, incluindo
Portugal. Segundo dados do INE, em 2019 cerca de 22% da população portuguesa tinha 65 ou mais anos,
tendo o Índice de Envelhecimento atingido um novo record máximo. À medida que o país – e o mundoenvelhecem, é fundamental que estas transformações sejam acompanhadas de políticas socioeconómicas
capazes de responder a esta transformação demográfica e que promovam o combate dos fenómenos de
isolamento, pobreza e exclusão social entre a população mais envelhecida.
No contexto atual de envelhecimento populacional torna-se essencial por isso uma análise que olhe de
forma transversal à forma como a pobreza - da pobreza monetária ao empobrecimento socialcondicionam a qualidade de vida e o bem-estar emocional das gerações mais velhas.
Neste EM FOCO #8 procuramos fazer uma análise resumida sobre os fenómenos de pobreza, isolamento e
saúde mental na população idosa portuguesa. Em particular, procuramos sintetizar de que forma estes
fenómenos se manifestam e como se interrelacionam entre si. À luz da literatura existente, procuramos
ainda analisar o impacto que a recente pandemia de COVID-19 poderá ter na intensificação destes
fenómenos.

PORTUGAL: O RETRATO DE UM PAÍS CADA VEZ MAIS “ENVELHECIDO”
O envelhecimento populacional é um fenómeno generalizado um pouco por todo o mundo. De acordo

com a ONU, a população com mais de 60 anos está a crescer a uma taxa de cerca de 3% ao ano, estimando
-se que o número de pessoas com mais de 60 anos duplique até 2050 1. Portugal não é exceção.
Segundo dados do INE2, em 2019 cerca de 22% da população portuguesa tinha 65 ou mais anos. O
índice de envelhecimento, indicador que mede a relação entre população idosa (65/+ anos) e a população
jovem (0-14 anos), tem vindo aliás a crescer de forma exponencial ao longo das últimas décadas, tendo
atingido um novo record em 2019. Segundo este indicador, em 2019, existiam em média 163 pessoas com
mais de 65 anos por 100 jovens, um aumento de mais de 40% na última década, quando comparado a
2009, quando o índice de envelhecimento se situava nos 118 idosos por cada 100 jovens.
O país não envelhece, porém, ao mesmo ritmo. O envelhecimento populacional é particularmente
assimétrico ao longo do território português, tendo este sido em 2019 mais expressivo nas regiões Centro,
interior Norte e Alentejo (Figura 1).
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Figura 1. Retrato do envelhecimento em Portugal, de 1991 a 2019. Fonte: INE2.

Em Portugal e no mundo, prevê-se que o envelhecimento populacional se torne numa das

transformações sociais com maior impacto do século XXI, com implicações transversais a todos os setores
da sociedade, desde a estrutura familiar e proteção social, ao mercado laboral e financeiro. A extensão e
natureza destes desafios são, por isso, complexas e fortemente dependentes quer do contexto
socioeconómico de cada país, quer da capacidade e vontade política para fazer face aos desafios do
envelhecimento.

A PARTIR DOS 65: POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL NOS IDOSOS EM PORTUGAL

A chegada à idade avançada é considerada com frequência no meio político e científico como um fator
potenciador do risco de pobreza e exclusão social. Consequentemente, em Portugal e na Europa, um dos
objetivos centrais dos programas de apoio e proteção social à população idosa tem-se focado na redução
da pobreza entre a população com mais de 65 anos.
No caso português, o combate à pobreza entre a população idosa está assente principalmente na
introdução de políticas monetaristas, através da atribuição de subsídios monetários (ex. criação da pensão
por velhice ou o Complemento Solidário para o Idoso) que promovam um reforço dos rendimentos dos
idosos em maior risco de pobreza monetária3. Embora a eficácia desta abordagem seja limitada noutras
dimensões associadas à pobreza entre idoso (ex. pobreza habitacional, acesso a cuidados de saúde, etc.), é
evidente que estas medidas têm contribuído para uma diminuição progressiva do risco de pobreza na
última década, nomeadamente da taxa de risco de pobreza ou exclusão social (Figura 2).
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Figura 2. Evolução da taxa de pobreza ou exclusão social em pessoas com 65/+ anos, em Portugal e na União
Europeia (EU-27). * = Dados referentes a 2019 ainda não disponíveis. Fontes: Eurostat4 e INE5

A taxa de risco de pobreza ou exclusão social em pessoas com mais de 65 anos desceu em 2019 para
20%, um mínimo histórico que representa um decréscimo de cerca 23% na taxa de pobreza entre idosos
face a 2010 e um recuo de cerca de 43% quando comparado a 2004, ano ao qual este indicador se situava
nos 35.2%5.
Este recuou tem sido atribuído por vários investigadores na área das políticas sociais ao Complemento
Solidário para Idosos (CSI)3,6. Introduzido em 2006, o CSI é um subsídio monetário atribuído a pessoas
com idade igual ou superior à idade de acesso à reforma e cujo rendimento anual seja inferior a um
determinado valor de referência. Em 2019, o valor de referência situava-se nos 5 258,63 €/ano.
Ainda que este recuo seja positivo, é de salientar o facto de que, segundo os dados do EU-SILC
disponibilizados pelo Eurostat, em 2018 este indicador continuava acima da média europeia (PT: 21.6%;
EU-27: 18,4%), colocando Portugal no 14º País da União europeia com maior risco de pobreza ou exclusão
social na população idosa. Com exceção da taxa de intensidade da pobreza, ligeiramente inferior à média
europeia segundo os dados de 2018 disponibilizados pelo Eurostat (PT: 16.4%; EU-27: 16.9%)7, a prestação
de Portugal no que toca aos restantes indicadores analisados fica também aquém da média europeia
(Figura 3).
Segundo os dados do EU-SILC de 2018 disponibilizados pelo Eurostat, a taxa de privação material e
social em Portugal situava-se nos 16%, valor acima da média europeia (EU-27: 12.9%), colocando Portugal
como o 10º País com pior prestação neste indicador 8. Já a taxa de privação material severa em Portugal
situava-se nos 6.2%, acima da média europeia de 5.2%, sendo o 14º país dos 27 com piores resultados no

que refere à privação material severa entre idosos9.
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Figura 3. Sumário de alguns dos principais indicadores de pobreza na população idosa (65/+ anos), em
Portugal e na União Europeia (EU-27). Fontes: Eurostat8–10 e PORDATA7,11

Outros dois indicadores que importam analisar é a taxa de risco de pobreza antes e após as
transferências sociais, que dão a percentagem da população em risco de pobreza em “bruto" e
corrigida às respetivas prestações sociais recebidas. Segundo os dados disponibilizados pelo Eurostat, em
2018 a taxa de risco de pobreza antes das transferências sociais era de 89.8%, 2.2 p.p. acima da média
europeia (EU-27: 87.5%)12. Já a taxa de risco de pobreza após transferências sociais em Portugal era de
17.7%, 1.2 p.p. acima da média europeia (EU-27: 15.5%) (Figura 3), um recuo de 16% quando comparada ao
valor registado em 2010 (21%)10.
Olhando a dados mais recentes recolhidos pelo INE13–15, podemos entender melhor o impacto que estas
prestações têm na redução deste risco (Figura 4). Mais concretamente, assinalamos o impacto isolado das
pensões na redução da taxa de risco de pobreza que contribui para uma redução de cerca de 68.8% no
risco de pobreza entre a população idosa.
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Figura 4. Efeito da atribuição das pensões e outras transferências sociais no risco de pobreza entre idosos (65/+
anos) em Portugal. Fontes: INE13–15

Se é evidente que estes dados demonstram de forma clara a importância das prestações sociais – e por
isso, das políticas monetaristas - na redução do risco de pobreza monetária na população idosa, importa no
entanto salientar que estas medidas carecem de real eficácia na resolução de outras dimensões da pobreza,
tais como no acesso a serviços de saúde com qualidade, o combate ao isolamento social ou o acesso a
condições de habitabilidade dignas.
A pobreza, tradicionalmente associada apenas à dimensão monetária, é um conceito complexo que envolve o cálculo de medidas de bem-estar ou de acesso a recursos/necessidades básicas tais como a saúde
ou habitação. O rendimento, apesar de ser o indicador mais frequentemente utilizado para medir o
potencial de risco de pobreza, não capta a capacidade de o individuo aceder efetivamente aos bens/
recursos necessários para ter um nível mínimo de bem-estar16. Note-se, por isso, que mesmo quando políticas como o CSI retiram estas pessoas das estatísticas da pobreza, os seus rendimentos continuam a ser
claramente insuficiente para fazerem face aos custos com bens essenciais, tais como alimentação adequada,
medicamentos e aquecimento dos alojamentos.
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O PESO DAS DESIGUALDADES ACUMULADAS NA POBREZA ENTRE IDOSOS
O envelhecimento faz-se acompanhar de uma série de aspetos que aumentam o risco de cair em
situação de pobreza (ex. saída do mercado de trabalho, diminuição das capacidades funcionais cognitivas e
físicas). O peso destes fatores na suscetibilidade de cair em pobreza é, contudo, muito reduzido quando
comparado à trajetória de vida anterior à aposentação3.
A suscetibilidade de cair em pobreza a partir dos 65 anos encontra-se principalmente relacionada
com a precariedade na trajetória do mercado de trabalho3. Este risco é particularmente sensível a

aspetos como o género, nível de rendimentos, tipo de agregado familiar ou até condições de saúde,
aspetos esses influenciados pela trajetória de vida dos indivíduos anterior à aposentação, incluído a sua
trajetória laboral e o acesso - ou falta dele -a um mercado de trabalho formal com uma carreira
contributiva.
O peso das desigualdades acumuladas entre homens e mulheres é outro exemplo particularmente
notório quando analisamos o risco de pobreza entre idosos. Segundo dados do INE, em 2018 a taxa de
risco de pobreza ou exclusão social entre mulheres com 65 ou mais anos era de 23.6% contra 18% nos
homens (Figura 5).

Figura 5. O “peso” das desigualdades de género no risco de pobreza, exclusão social e privação material entre idosos (65/+ anos). Fontes: Eurostat8,9,17 e INE5.
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Quando se olha a outros indicadores, tais como a taxa de risco de pobreza após as transferências
sociais (mulheres: 19.4%; homens: 14.9%), a taxa de privação material social (mulheres: 18.5%; homens:
12.6%) ou a taxa de privação material severa (mulheres: 7.1%; homens: 5.0%) a tendência tende a
manter-se, acentuando as desigualdades monetárias e sociais entre homens e mulheres (Figura 5). Embora
esta análise possa motivar a conclusão que as mulheres mais velhas incorrem em maior risco de pobreza, é
novamente o percurso de vida e a acumulação ao longo da vida da existência / ausência de oportunidades
- elas próprias sensíveis ao género - o principal fator potenciador destas diferenças3.
A desigualdade na distribuição de rendimentos é outro exemplo claro desta dependência. A

incapacidade de as pessoas terem acesso a um trajeto laboral qualificado e protegido, bem como o
acesso a um rendimento que as capacite a reunir poupanças ou a aquisição de habitação constituem
dois aspetos que potenciam o risco de pobreza após a aposentação 3.
A composição do agregado familiar é também outro aspeto intimamente relacionado com a trajetória
de vida dos indivíduos que afeta de forma vincada a taxa de incidência de pobreza na população idosa. Este
aspeto é evidente quando analisando a taxa de risco de pobreza após transferências sociais de forma
discriminatória, em agregados de um ou dois adultos (Figura 3). Sem surpresas, o risco de
empobrecimento é superior em idosos que vivem sozinhos (28%), quando comparados em idosos
vivendo num agregado de dois adultos (15%).

ISOLAMENTO, EXCLUSÃO SOCIAL E SAÚDE MENTAL ENTRE IDOSOS

Falar de pobreza na população idosa é, com demasiada frequência, quase sinónimo de falar de
isolamento e exclusão social. O papel de aspetos como isolamento ou a perda de autonomia como fator de
empobrecimento da qualidade e densidade de vida social da população idosa não devem, por isso, ser

ignorados. Este empobrecimento do quotidiano e dissociação da participação na vida da comunidade não
só são um fator de perda de saúde e limitação do prolongamento de vida, como geram degradação – por
vezes até limites chocantes – da qualidade de vida da população idosa18.
Segundo dados do Inquérito Nacional de Saúde do INE 19, em 2019 31% da população com mais de 65
anos admitia apresentar sintomas de depressão, em 2014 esse valor era de 42%. Olhando com detalhe a
prevalência e intensidade da depressão entre a população com 65 ou mais anos (Figura 6), a maior fatia de
pessoas com sintomas de depressão apresentava sintomas ligeiros. É de assinalar, ainda assim, a
percentagem moderada de idosos inquiridos que admitiram ter sintomas moderados ou fortes constituiu
9% e 18% dos casos em 2019 e 2014, respetivamente (Figura 6).
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Figura 6. Prevalência de sintomas de depressão na população idosa Portuguesa (65 /+ anos). Fonte: INE 19.

Estes valores, embora não sejam alarmantes, suscitam atenção. Segundo dados do INE, em 2019 cerca
de 513 200 pessoas com 65 anos ou mais – correspondentes a 22.5% da população idosa - vivia
sozinha20. A prevalência de situações de desconexão social e isolamento tem sido descrita na literatura
como uma das principais causas de depressão na população idosa21. Por sua vez, a incidência de depressão

nesta faixa etária tem vindo a ser associada com o desenvolvimento de outras patologias do foro mental
(ex. demência, alterações cognitivas), com o agravamento de doenças crónicas (ex. diabetes) ou mesmo
com aumento do risco de doenças cardiovasculares22–24. Com o aumento do número de idosos a viver sozinhos é de prever, por isso que este isolamento venha não só contribuir para agravar a pobreza

mo-

netária e a ocorrência de fenómenos de exclusão social entre idosos, bem como contribuir para que a incidência de patologias do foro mental nesta faixa etária se intensifique.

COVID-19 E A POPULAÇÃO IDOSA: QUAL O “PESO” DA PANDEMIA?
A pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 tem vindo a disseminar-se de forma crescente por todo o
mundo forçando diferentes países - incluindo Portugal - a promover medidas de confinamento
extraordinárias para conter a sua propagação. A ritmos diferentes, as medidas de confinamento no
território nacional têm vindo a ser gradualmente aliviadas. No que diz respeito à população acima dos 60
anos, a maioria das recomendações de distanciamento têm sido no entanto mantidas dada a maior
vulnerabilidade imunológica deste grupo à COVID-19.
Efetivamente, analisando os dados disponibilizados pela Direção Geral de Saúde (DGS) 25, em Portugal o
risco de mortalidade por COVID-19 tem-se situado nos 2.9% para pessoas na faixa dos 60 anos, risco
que aumenta para 9.3% e 19.6% respetivamente na faixa dos 70 e 80 ou mais anos (Figura 7). Este

risco, mais reduzido quando analisado nas faixas etárias mais jovens, tem vindo a ser utilizado como
argumento para promover um prolongamento do distanciamento social na população idosa.
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Figura 7. Taxa de mortalidade por COVID-19 em Portugal. Fonte: DGS25.

Numa população em que a solidão e o isolamento já eram antes da pandemia um flagelo, é
fundamental refletir sobre o impacto acrescido que o isolamento social imposto poderá ter na saúde

mental e qualidade de vida das pessoas mais velhas. Se por um lado a crise económica despoletada
ameaça afetar o orçamento das famílias portuguesas e consequentemente aumentar o número de idosos
em risco de pobreza, a pandemia veio também fragilizar os já escassos mecanismos de apoio social à
população mais envelhecida bem como limitar o seu acesso a serviços e/cuidados de saúde fundamental.
Desde as dificuldades evidenciadas pelas instituições em gerir o risco de contágio nos lares, à redução
da prestação de serviços de apoio domiciliário e supressão do funcionamento dos centros de dia, o surto
de COVID-19 veio não só expor as fragilidades sistemas de institucionalização permanente, bem como
intensificar os fenómenos de isolamento entre os adultos mais velhos. Este isolamento acrescido é
previsível que agrave os sentimentos de ansiedade e depressão na população idosa - precipitando a

deterioração da sua saúde mental ou o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, autoimunes e
neurocognitivas22,23,26 – mas também que aumente o risco de exposição dos mais velhos a abusos e
negligência em contexto familiar e institucional 24.
O impacto que a pandemia teve no funcionamento do sistema nacional saúde (SNS) é outro aspeto que
importa analisar. Em resposta à necessidade de organizar e preparar o SNS para responder à pressão
causada pela pandemia, face a período homólogo de 2019, verificou-se uma quebra de 16% no número
de consultas médicas hospitalares presenciais em março, agravando-se esta tendência para os 35% e
31% em abril respetivamente27. É de prever que o impacto desta paralisação do SNS, nomeadamente
na prestação de serviços e / cuidados de saúde fundamental, seja mais severo para os idosos dado o
facto de a incidência de cormobilidades neste grupo etário ser maior, agravando ainda mais
o “peso” da pandemia na população idosa.
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GLOSSÁRIO
Complemento Solidário para Idosos (CSI): um subsídio monetário atribuído a pessoas com idade igual
ou superior à idade de acesso à reforma (de acordo com a lei em vigor, 66 anos e 5 meses) e cujo rendimento anual do agregado seja inferior a um determinado valor de referência. Esta ponderação tem em conta o rendimento dos filhos, mesmo que estes não residirem com o idoso, dependendo do escalão de rendimentos destes.
Taxa de risco de pobreza ou exclusão social: indicador que mede a percentagem de pessoas em pelo
menos uma das seguintes condições: (1) situação de privação material severa; (2) rendimento anual inferior
ao limiar do risco de pobreza e/ ou (3) viver em agregado familiar com intensidade laboral per capita muito
reduzida.
Taxa de risco de pobreza antes das transferências sociais: indicador que mede a percentagem de pessoas com rendimentos inferiores ao limiar de risco de pobreza, antes de qualquer pensão ou transferência
social recebida.
Taxa de risco de pobreza após transferências sociais: indicador que mede a percentagem de pessoas
com rendimentos inferiores ao limiar de risco de pobreza, tendo em conta ou não as pensões e outras
transferências sociais recebidas.
Limiar do risco de pobreza: valor abaixo do qual se considera que alguém tem baixos rendimentos face à
restante população. Este valor corresponde a 60% do rendimento nacional mediano por adulto equivalente, depois de recebidas as transferências sociais.
Taxa de intensidade da pobreza: mede quão distante está o rendimento das pessoas mais pobres em
comparação ao valor fixado pelo limiar do risco de pobreza. É tanto maior quanto mais baixo forem os rendimentos das pessoas abaixo do limiar da linha de pobreza.
Taxa de privação material e social: indicador que mede a percentagem de pessoas sem acesso a pelos
menos 5 de 13 itens considerados essenciais: 1) enfrentar uma despesa inesperadas sem recorrer a empréstimo; 2) pagar uma semana de férias anual fora de casa; 3) capacidade de pagar atempadamente despesas com a habitação, prestações de crédito ou outras despesas; 4) capacidade de ter uma refeição de
carne, peixe ou equivalente vegetariano a cada dois dias; 5) capacidade de manter a casa adequadamente
aquecida; 6) capacidade para ter um veículo automóvel (ligeiro de passageiros/ misto); 7) a capacidade de
substituir mobília desgastada; 8) a capacidade de substituir as roupas desgastadas por roupas novas; 9) capacidade de ter dois pares de sapatos adequados; 10) capacidade de gastar uma pequena quantia de dinheiro consigo mesmo(a) semanalmente; 11) capacidade de ter atividades de lazer regularmente; 12) a capacidade de reunir-se com amigos/familiares para uma bebida/refeição pelo menos uma vez por mês; e 13)
ter uma ligação à Internet.
Taxa de privação material severa: indicador que mede a percentagem de pessoas em situação de carência em relação a pelo menos 4 um conjunto de 9 itens considerados essenciais para as condições de vida
dos indivíduos e famílias: 1) enfrentar uma despesa inesperadas sem recorrer a empréstimo; 2) pagar uma
semana de férias anual fora de casa; 3) capacidade de pagar atempadamente despesas com a habitação,
prestações de crédito ou outras despesas; 4) capacidade de ter uma refeição de carne, peixe ou equivalente
vegetariano a cada dois dias; 5) capacidade de manter a casa adequadamente aquecida; 6) capacidade de
ter máquina de lavar roupa; 7) capacidade para ter uma televisão a cores; 8) capacidade para ter telefone
fixo ou telemóvel; 9) capacidade para ter um veículo automóvel (ligeiro de passageiros/ misto).
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