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Instrumentos de avaliação psicológica de pessoas 
idosas: investigação e estudos de validação em 
Portugal 1 

Psychological assessment instruments in older adults: 
research and validation studies in Portugal

Mário r. SiMõeS 2  

RESUMO

A tendência para o envelhecimento demográfico da população e o concomi-
tante aumento da demência e outras doenças neurodegenerativas, que constitui o 
principal problema de saúde pública no grupo das pessoas idosas, justifica, tam-
bém em Portugal, uma crescente necessidade de instrumentos de avaliação psico-
lógica precisos e válidos.

O recente e acentuado desenvolvimento da investigação na área da avaliação 
psicológica de pessoas idosas deu origem à disponibilização de um número impor-
tante de instrumentos de avaliação psicológica.  

Esta revisão assinala a investigação em Portugal nesta área focalizada em do-
mínios de avaliação como a inteligência, inteligência pré-mórbida, rastreio cogni-
tivo, memória, funções executivas, avaliação funcional, personalidade, depressão, 
ansiedade e qualidade de vida.

1 Trabalho realizado no âmbito do projeto de investigação: “Validação de Provas de Memória e de Inventários de 
Avaliação Funcional e da Qualidade de Vida” Fundação Calouste Gulbenkian (Proc. 74569; SDH 22 Neurociências). 
Retoma e atualiza conferência apresentada a convite ao VII Congresso Ibero-Americano de Avaliação e Diagnóstico 
Psicológico. Lisboa, 26 de Julho de 2011.
2 Prof. Catedrático. Doutorado em Avaliação Psicológica. Laboratório de Avaliação Psicológica. CINEICC (Unidade 
I&D da Fundação para a Ciência e a Tecnologia). Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade 
de Coimbra. Rua do Colégio Novo, 3001-802 Coimbra (Portugal). Telefone: +00351239851450. Endereço eletróni-
co: simoesmr@fpce.uc.pt.
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Relativamente aos instrumentos recenseados, esta revisão delimita dados de 
natureza psicométrica, o efeito de variáveis sociodemográficas, a utilidade, limites 
e recomendações. 
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ABSTRACT

Due to the demographic trend of population aging, dementia and associated 
disorders in the elderly (the most important public health problem in Portugal), 
there is a increasing need for reliable and valid psychological instruments. 

Research on psychological assessment in the elderly has grown in the recent 
years and has produced several well-validate standardized instruments. This re-
view highlights the Portuguese research for psychological assessment instruments 
in older people with a focus on areas such as intelligence, premorbid intelligence, 
cognitive screening, memory, executive functions, functional assessment, perso-
nality, depression, anxiety and quality of life. 

Supporting psychometric data, norms, the effect of sociodemographic varia-
bles as well as their usefulness, limitations and recommendations were emphasi-
zed in this review.
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