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Resumo  

        O envelhecimento faz parte do ciclo da vida do homem, no entanto a conjuntura atual em 

Portugal tem sido muito questionada pela preocupação inerente que ela suscita, uma vez que 

as redes de apoio social são escassas, que temos um aumento da população mais idosa, 

apelidada de “quarta idade” e todas as caraterísticas que este público acarreta, nomeadamente, 

as demências, desmotivação, problemas de saúde e sua dependência de cuidadores formais e 

informais, no fundo a sua vulnerabilidade. 

 Com o intuito de alterar mentalidades pretende-se desenvolver este trabalho que assenta, 

essencialmente, na perceção do contributo que a animação sociocultural impele no bem-estar 

do geronte em Unidade de Média Duração e Reabilitação. 

          Este trabalho tem como objetivo primordial, verificar se a dinamização de um conjunto 

diversificado de atividades de animação sociocultural que respeite os gostos pessoais dos 

participantes, contribui, efetivamente, para o bem-estar dos idosos e fomenta a integração do 

utente em Unidade de Média Duração e Reabilitação motivando-o para a continuação dos seus 

tratamentos. 

           O espaço escolhido para a realização deste estudo foi a Unidade de Cuidados 

Continuados Integrados Senhora de Guadalupe em Serpa que é um dos três equipamentos da 

Santa Casa da Misericórdia de Serpa e que conta com 30 camas, 15 da Unidade de Média 

Duração e Reabilitação e 15 da Unidade de Longa Duração e Manutenção. 

Este estudo constituiu-se numa investigação-ação de carácter transversal e qualitativo, 

que contou com um elemento (utente) de sujeito participante no estudo e oito técnicos da 

equipa multidisciplinar (três enfermeiras com vínculo à instituição, terapeuta da fala, terapeuta 

ocupacional, fisioterapeuta, psicóloga e assistente social). 

A metodologia selecionada para o estudo foi o recurso a diversas técnicas tais como: 

entrevistas semiestruturadas aos técnicos e ao utente. Ao utente ainda foi administrado a 

Escala de Bem-estar Subjetivo e para critério de inclusão nos sujeitos participantes do estudo 

foi administrado a escala de MIF (Medida de Independência Funcional). 

     Foi possível verificar através da aplicação da entrevista semiestruturada ao utente que 

a participação nas atividades de animação sociocultural, que vão de encontro aos seus gostos 

pessoais, facilita a integração na UMDR, fomenta a motivação para a continuação dos 

tratamentos e as relações interpessoais promovem o bem-estar e o convívio entre pares. 

Através da análise de conteúdo da entrevista realizada aos técnicos permitiu afirmar a sua 

necessidade aliada ao bem-estar, convívio, motivação para o continuar os tratamentos e 

integração no internamento por parte do utente.  
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Abstract 

          Aging is part of the cycle of human life, however the current situation in Portugal has 

been much questioned by the inherent concern it raises, since social support networks are 

scarce, we have an increase in the older population, dubbed Of "fourth age" and all the 

characteristics that this public entails, namely dementia, demotivation, health problems and 

their dependence on formal and informal caregivers, in the background their vulnerability. 

With the intention of changing mentalities, we intend to develop this work, which is based 

essentially on the perception of the contribution that the socio-cultural animation impels in the 

well-being of the geronte in Unit of Average Duration and Rehabilitation. 

          The main objective of this work is to verify if the dynamization of a diversified set of 

socio-cultural activities that respects the personal tastes of the participants effectively 

contributes to the well-being of the elderly and promotes the integration of the user into a 

Medium-Duration Unit And Rehabilitation motivating him to continue his treatments. 

           The chosen space for this study was the Integrated Continuing Care Unit Senhora de 

Guadalupe in Serpa, which is one of the three facilities of the Santa Casa da Misericórdia de 

Serpa, with 30 beds, 15 units of the Medium Duration and Rehabilitation Unit and 15 Of the 

Long Term and Maintenance Unit. 

This study consisted of a cross-sectional and qualitative action research, with a subject 

(subject) participant in the study and eight multidisciplinary team technicians (three nurses 

with ties to the institution, speech therapist, occupational therapist, physiotherapist , 

Psychologist and social worker). 

The methodology selected for the study was the use of several techniques such as: semi-

structured interviews with technicians and the user. The Subjective Well-Being Scale was 

administered to the user and for inclusion criteria in the study participants, the MIF (Functional 

Independence Measure) scale was administered. 

     It was possible to verify through the application of the semi-structured interview to the user 

that the participation in activities of socio-cultural animation, which meet their personal tastes, 

facilitates the integration in the UMDR, fosters the motivation for the continuation of the 

treatments and the interpersonal relations promote the good And peer-to-peer interaction. 

Through the analysis of the content of the interview conducted to the technicians allowed to 

affirm their need allied to the well-being, conviviality, motivation to continue the treatments 

and integration in the internment by the user. 

Key words: Geronte, Socio-cultural Animation, Well-being, Medium Duration Unit and 

Rehabilitation. 
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Introdução 

       A pertinência deste projeto justifica-se na medida em que “os idosos merecem uma 

atenção especial, não apenas pela sua suscetibilidade à exclusão, em virtude das limitações 

que resultam do processo de envelhecimento, mas também na perspetiva do seu contributo 

valioso, de que a sociedade tanto carece” (Carvalho & Baptista, 2004:62).  

       Este pretende ser um estudo transversal, exploratório, descritivo e qualitativo que visa 

investigar o contributo da animação sociocultural para o bem-estar dos utentes da Unidade de 

Média Duração e Reabilitação da Unidade de Cuidados Continuados Senhora de Guadalupe 

em Serpa. 

A velhice é considerada a última etapa da vida do ser humano e segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) a entrada na velhice ocorre quando a pessoa completa 65 anos. 

Embora, possa ocorrer de forma diferenciada em cada ser humano, há que distinguir três 

critérios de entrada nesta fase, uma vez que esta etapa é gradual, temos de ter em conta, de 

acordo com Silva e Moinhos (2010), a idade biológica (envelhecimento orgânico), idade 

psicológica (desenvolvimento cognitivo, emocional, capacidade de adaptação, motivação e 

aprendizagens) e idade social (papéis, funções, estatuto e hábitos de vida). No fundo, a 

questão, remete-nos para que o processo da velhice seja um processo contínuo e inevitável 

caraterizado por um conjunto complexo de fatores psicológicos, específicos de cada indivíduo 

(Sílvia & Moinhos, 2010:40). 

O envelhecimento é um fenómeno complexo, individual, irreversível, diferencial e de forte 

conotação emocional. O envelhecimento consiste numa “perda progressiva e irreversível da 

capacidade de adaptação do organismo às condições mutáveis do meio ambiente” (Robalo, 

2010:30). Segundo Fontaine (2000) uma velhice bem-sucedida está associada a três grandes 

categorias de condições: reduzida probabilidade de doenças (com o avanço da medicina é 

possível), principalmente as que causam a perda de autonomia; a estimulação a nível físico e 

cognitivo, traduzindo-se no que se chama de “velhice ótima” e por fim um empenhamento 

social da parte do idoso; o envelhecimento surge então como um processo individual e 

personalizado. Ainda segundo este autor “Nós dispomos de uma reserva de capacidades físicas 

e cognitivas suscetíveis de ser utilizada de acordo com as nossas motivações e as solicitações 

ambientais” (Fontaine, 2000:151).  

É necessário criar medidas governamentais de resposta às necessidades da população idosa, 

como por exemplo a perda de autonomia, necessidade de cuidados básicos, incapacidade das 

famílias na prestação de cuidados. A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

presta cuidados de saúde e de apoio social através de 4 tipos de resposta, nomeadamente, 
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Unidades de internamento (unidade de média duração e reabilitação, unidade de longa duração 

e manutenção, unidade de convalescença e unidade de cuidados paliativos), Unidades de 

ambulatório (unidade de dia e promoção da autonomia), Equipa Hospitalar (Equipa intra-

hospitalar de suporte em cuidados paliativos) e Equipas domiciliárias (Equipas de cuidados 

continuados integrados, Equipa comunitária de suporte em cuidados paliativos). A Unidade 

de Média Duração e Reabilitação tem como intuito dar resposta ao doente “estável, mas com 

indicação para reabilitação e cuidados de enfermagem que devam ser prestados durante as 

24h, mas sem indicação para acompanhamento médico permanente. São prestados cuidados 

pessoais, feita monitorização dos sinais vitais, administrada medicação, nomeadamente 

endovenosa, e realizados tratamentos de fisioterapia ou outros que visem a reabilitação do 

doente e a recuperação das suas capacidades funcionais.” Esta tipologia tem um período de 

internamento previsível de 90 dias (UMCCI, 2011:9). 

Não podemos deixar de fazer uma diferenciação entre cuidados instrumentais e cuidados 

expressivos. Os cuidados instrumentais são de “natureza física (higiene, alimentação, 

vestuário, eliminação, mobilização); técnica (terapêuticos, curativos, preventivos) e outros 

mais práticos (vigilância, acompanhamento a consultas, gestão financeira, da medicação e do 

lar). Os cuidados expressivos são sobretudo os cuidados afetivos (companheirismo, conforto, 

carinho, satisfação da vontade e das necessidades) e relacionais (convívio e estimulação social, 

distração, comunicação e individuação dos cuidados)” (Imaginário, 2008 citado por Saraiva, 

2011:17). Estes são o foco deste estudo. 

  O estudo pretende dar resposta sobre a forma como a animação sociocultural pode 

contribuir para o bem-estar dos gerontes da Unidade de média duração e reabilitação. Para isso 

traçaram-se objetivos, nomeadamente, verificar se as atividades coletivas de animação 

sociocultural em que os idosos participam durante o internamento na UMDR contribuem para 

o sucesso do utente na integração do internamento em UMDR; verificar se as relações 

interpessoais estabelecidas entre idosos em internamento de UMDR contribuem para o bem-

estar e convívio entre idosos; verificar se a participação do idoso em atividades de animação 

sociocultural em internamento de UMDR contribui para motivar os idosos na continuação dos 

tratamentos e verificar se as atividades de animação sociocultural dinamizadas em 

internamento da UMDR respeitam os gostos pessoais dos idosos internados. 

           Numa primeira parte, é apresentado o Enquadramento teórico, onde é feita uma revisão 

bibliográfica dando ênfase ao processo de envelhecimento, às suas determinantes 

biopsicossociais, à saúde mental e interligação com o envelhecimento bem-sucedido, 

qualidade de vida interligado a bem estar subjetivo, definição e importância da animação 



 

11 
 

sociocultural, definição e estratégias de animação para a terceira idade, o pelo do animador 

para esta faixa etária, importância da animação sociocultural para a qualidade de vida e bem-

estar subjetivo e uma breve descrição do conceito, internamento, referenciação da Rede 

nacional de cuidados continuados integrados e Unidade de média duração e reabilitação. 

      Na segunda parte apresenta-se uma abordagem ao estudo empírico, descreve-se a 

metodologia utilizada, desenho da investigação, identificação dos objetivos do estudo, sujeitos 

participantes no estudo, instrumentos utilizados na recolha de dados, procedimentos efetuados, 

métodos utilizados para o tratamento de dados, apresentação e análise dos resultados e 

discussão dos resultados.  

      Na terceira parte, é apresentado uma proposta de Projeto de Intervenção que visa colmatar 

as lacunas encontradas, para isso apresenta um plano de ação, seguido da descrição das 

atividades e terminando com a delimitação das estratégias utilizadas para a avaliação do 

mesmo. 
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1 – Enquadramento Teórico 

1.1 - Pessoa idoso, velhice e envelhecimento 

Os estudos realizados pelos Censos 2011, em Portugal demostram o paradigma atual da 

nossa população (longevidade dos gerontes) e mostram evidências dos novos desafios na 

saúde dos gerontes. Os Censos 2011 revelam que “aumentou a população idosa (com 65 anos 

ou mais), cerca de 19,4%, bem como o grupo da população situada entre os 25-64 anos, 5,3%,” 

a par deste aumento apresenta-nos a taxa de natalidade mais baixa, “Entre 2001 e 2011 

verificou-se uma redução da população jovem (0-14 anos de idade) e da população jovem em 

idade ativa (15-24 anos), 5,1% e 22,5%.” (Censos, 2011:11). Estamos perante uma evolução 

populacional envelhecida.  

De acordo com Sequeira, o progressivo desenvolvimento imputado pelas ciências da saúde, 

contribuiu para um aumento da longevidade e um progressivo crescimento da população dita 

idosa (Sequeira, 2010:3). De acordo com Pinto (2005) desde o início do século XX que 

estamos perante uma “demografia moderna”, evidente aumento progressivo dos idosos mais 

velhos (Pinto, 2005:425). Notemos que os idosos possuem uma maior esperança média de 

vida mas com menos qualidade de vida e menor índice de bem-estar, “A nível europeu, os 

idosos têm limitações nas suas atividades devido a problemas físicos ou de saúde mental. Dos 

respondentes com 85 e mais anos, só 25% não tinham limitações nas suas atividades, pelo 

menos nos últimos 6 meses” (Boto et al, 2014:15). 

A par do “ envelhecimento populacional, verifica-se o aumento da frequência de doenças 

psiquiátricas, as quais contribuem para o aumento da incapacidade funcional dos idosos, 

acarretando perda da independência e de autonomia (Gordilho et al., 2000).” (Mazo et al, 

2012:187). Segundo Anselm Grun (2010), podemos identificar sete medos típicos da velhice, 

nomeadamente o medo de ficar demente, o medo generalizado de viver, medo da existência, 

medo do desamparo, medo da doença, medo de mudanças incontroláveis e o medo de tarefas 

de desenvolvimento (Grun, 2010 citado por Rodrigues, 2012:52). 

A velhice é considerada a última etapa da vida do ser humano e segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) a entrada na velhice ocorre quando a pessoa completa 65 anos e que 

a par deste fato, maioritariamente, o ser humano entrava na reforma laboral. Embora, possa 

ocorrer de forma diferenciada em cada ser humano, há que distinguir três critérios de entrada 

nesta fase, uma vez que esta etapa é gradual, temos de ter em conta de acordo com Silva e 

Moinhos (2010), a idade biológica (envelhecimento orgânico), idade psicológica 

(desenvolvimento cognitivo, emocional, capacidade de adaptação, motivação e 
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aprendizagens) e idade social (papéis, funções, estatuto e hábitos de vida) (Sílvia & Moinhos, 

2010:40). O processo da velhice é um processo contínuo e inevitável caraterizado por um 

conjunto complexo de fatores psicológicos, específicos de cada indivíduo. 

O envelhecimento é um fenómeno complexo, individual, irreversível diferencial e de forte 

conotação emocional. O envelhecimento consiste numa “perda progressiva e irreversível da 

capacidade de adaptação do organismo às condições mutáveis do meio ambiente” (Robalo, 

2010:30). Sendo o envelhecimento um “processo que faz parte do ciclo da vida” se tivermos 

em conta as três formas de envelhecimento “normal, patológico e bem-sucedido” pode 

também ser uma escolha pessoal, vários estudos defendem que, se o idoso praticar desporto 

adaptado (o que promove autonomia, autoestima, convívio, estimulação cognitiva), 

alimentação saudável, participar ativamente na comunidade em que se insere, se estiver 

munido de laços de afetividade com familiares e amigos (rede social), sem dúvida este pode 

ser um envelhecimento bem-sucedido. De acordo com Fontaine (2000) uma velhice bem-

sucedida está associada a três grandes categorias de condições: reduzida probabilidade de 

doenças (com o avanço da medicina é possível), principalmente as que causam a perda de 

autonomia; a estimulação a nível físico e cognitivo, traduzindo-se no que se chama de “velhice 

ótima” e por fim um empenhamento social da parte do idoso e o envelhecimento surge então 

como um processo individual e personalizado. Ainda segundo este autor “Nós dispomos de 

uma reserva de capacidades físicas e cognitivas suscetíveis de ser utilizada de acordo com as 

nossas motivações e as solicitações ambientais” (Fontaine, 2000:151).  

A psicologia é um ramo da gerontologia, “centraliza-se no ser humano e compara a 

estrutura e o funcionamento dos diferentes domínios psicológicos (…) do idoso”, foca-se os 

seus estudos na “senescência (envelhecimento normal) e a senilidade (envelhecimento 

patológico) (Fontaine, 2000:XVI). 

Podemos compreender o envelhecimento, segundo Fontaine (2000), de duas perspetivas, 

“velhice habitual” e “velhice bem-sucedida”, sendo esta última que queremos dar destaque, 

uma vez que esta está interdependente do estado de saúde, nível de funcionamento cognitivo 

e físico e participação social que em fim último contribui para o bem-estar do utente. “ No 

quadro do envelhecimento normal, os especialistas distinguem a velhice habitual e a velhice 

bem-sucedida. Esta última é a conjunção de três categorias de condições: a saúde, a 

manutenção de um elevado nível de funcionamento cognitivo e físico (velhice ótima) e a 

manutenção de participação social” (Fontaine, 2000:157). 
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Considerando o conceito de “velhice bem-sucedida” não podemos descurar a participação 

e envolvimento do idoso a vários níveis, nomeadamente, social, cultural, económico, civil e 

espiritual, valorizando somente a capacidade física.   

Para Fonseca (2005), as teorias de envelhecimento bem-sucedido perspetivam a pessoa 

idosa como proactiva, que define os seus próprios objetivos e dispõe de recursos que lhe 

permitam adaptar-se às mudanças decorrentes da idade. Daí que, não exista uma única forma 

de se envelhecer com sucesso, mas diferentes formas de classifica-lo (Fonseca, 2005:35). 

Presentemente caminhamos para uma nova geração de idosos, isto é, gerontes com mais 

qualidade de vida, com mais vontade de viver, de crescer, de atingir objetivos e sonhos que 

estão por alcançar, exemplo disso são os vários projetos sociais na área. O objetivo deve passar 

por incutir a prática da “mente sana em corpore sano”, isto é, inevitavelmente a prática da 

atividade física em nada inibe o aparecimento de doenças crónicas, no entanto, esta ajuda a 

prevenir, por tudo o que a envolve, bem-estar físico, psíquico, intelectual e social, a saúde 

mental e emocional positiva. Uma vez que a redução da capacidade fisiológica presente no 

processo de envelhecimento pode conduzir ao declínio físico e cognitivo afetando o bem-estar 

e a qualidade de vida nos idosos.   

Considerando o envelhecimento de uma nova perspetiva, contraria-me ao passado, os 

indivíduos enfatizam o seu potencial na ótica do seu bem-estar. Alguns autores veem a lume 

defender que o geronte pode e deve ser um “sujeito ativo da sua própria história. (Ribeiro, 

2011) ” (Saturnino et al, 2013:5). 

De acordo com Fonseca (2005) devemos considerar a possibilidade de envelhecer com 

sucesso, evidenciando aspetos psicológicos e sociais, sendo que tal “não cai do céu, é preciso 

desejá-lo, planeá-lo e fazer um esforço para o alcançar” (Fonseca, 2005:281). 

O foco da questão é envelhecer com qualidade, mantendo o equilíbrio do estado de saúde 

físico, psíquico, social e intelectual. 
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1.2 – A saúde mental e o envelhecimento bem-sucedido 

O processo de envelhecimento processa-se ao longo do ciclo vital, sendo por isso 

indeclinável a todos nós, é um processo intrínseco da nossa existência. Contudo, nem todos 

aceitam esse processo e as suas consequências de uma forma natural, como por exemplo as 

transformações do corpo, a perda de capacidades, diminuição da capacidade motora, 

alterações ao nível do sistema cardiovascular, respiratório, nervoso e sensorial (Rodrigues, 

2012:39). Cada indivíduo encara o próprio processo de envelhecimento de forma individual, 

tal como acontece com todos os estádios de desenvolvimento, o qual depende de vários fatores, 

tais como o estilo de vida, os hábitos e costumes praticados ao longo da vida, a nossa saúde 

física e mental e a rede de suporte familiar e social de que dispomos, falamos de fatores 

biopsicossociais (Rodrigues, 2012:44). 

O conceito de envelhecimento bem-sucedido surgiu nos anos 60 e tinha como principal 

diferenciação a existência ou não de doença, o que se revelou insuficiente para definir de que 

forma o processo de envelhecimento era encarado. Este conceito evoluiu e passou a considerar 

a capacidade de manter três comportamentos, nomeadamente o baixo risco de doença e 

incapacidade, elevada função mental e física e um compromisso ativo com a vida, os quais 

são interdependentes e se condicionam mutuamente (Keong, 2010:16). Esta ilação é 

sustentada por Robalo (2010) que afirma “Existem alguns fatores que podem retardar ou 

minimizar os efeitos da passagem do tempo tais como: a alimentação adequada, a prática de 

exercício físico, a exposição moderada ao sol, a estimulação mental, o controle do stress, o 

apoio psicológico, a atitude positiva perante a vida” (Robalo, 2010:32). A preocupação com a 

saúde mental dos idosos tem ganho terreno na conjuntura atual, devido às suas repercussões 

negativas nos indivíduos, principalmente nos idosos.  

O conceito de saúde mental teve origem na área da psiquiatria, onde os indivíduos eram 

considerados ou doentes mentais ou mentalmente saudáveis. Esta posição assentava no 

pressuposto de que as medidas de doença mental e saúde mental consistiam numa dimensão 

bipolar única (Keyes, 2005; Keyes & Shapiro, 2004 citado por Monte, 2014:1). 

A OMS (2005) vem propor o conceito de envelhecimento ativo como o “processo de 

otimização de oportunidades para a saúde, participação e segurança, no sentido de aumentar a 

qualidade de vida durante o envelhecimento” (OMS, 2005:13). A OMS (2005) define saúde 

mental como “Um estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza as suas capacidades, pode 

fazer face ao stress normal da vida, trabalha de forma produtiva e contribui para a comunidade 

em que se insere” (OMS, 2005 citado por Sequeira, 2015:4). 
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Inúmeros estudos demostram que “a promoção da saúde mental positiva pode influenciar 

o desenvolvimento de perturbações como a ansiedade e a depressão, demonstrando a 

importância da sua promoção na população” (Westerhof & Keyes, 2010 retirado de Monte, 

2014:1). Assim, “a saúde mental positiva entende-se como um síndrome de sintomas de 

sentimentos positivos e funcionamento positivo, operacionalizada através de medidas de bem-

estar, no qual o indivíduo realiza as suas próprias capacidades, lida com o stress normal da 

vida, trabalha de forma produtiva (Keyes, 2002; 2005; 2007; Keyes & Shapiro, 2004) e 

frutífera (WHO, 2005), estabelece relações positivas com outros indivíduos (Keyes, 2002; 

2005; 2007; Keyes & Shapiro, 2004) e é capaz de dar um contributo a si ou à sua comunidade 

(WHO, 2005) ” (Monte, 2014:4). 

Segundo Rowe e Kahn (1999) o envelhecimento bem-sucedido é todo “aquele em que os 

indivíduos continuam a funcionar eficazmente, quer do ponto de vista físico, quer psíquico ou 

mental” (Rowe & Kahn, 1999 citado por Robalo, 2010:316). 

Anteriormente percebeu-se que o envelhecimento bem-sucedido permite autonomia, 

independência, saúde, produtividade, ação e participação, este estabelece uma correlação com 

saúde mental, uma vez que não é possível a existência de um sem o apoio do outro. Defende-

se que a condição mental do geronte depende de uma multiplicidade de fatores, 

nomeadamente, fatores biológicos (genética e sexo), fatores individuais (antecedentes 

pessoais), fatores familiares e sociais (enquadramento social), fatores económicos e 

ambientais (estatuto social e condições de vida). Infelizmente, as doenças de foro mental e 

psicológico são as principais motivações que culminam na reforma antecipada e de pensões 

por invalidez, para além de estereótipos e exclusão social que este público acalenta. São cada 

vez mais necessárias medidas preventivas e estimuladoras de saúde mental, segundo a OMS, 

existe necessidade a par da prestação de cuidados, ações de promoção de saúde mental e de 

prevenção da doença, elevando os direitos humanos (C.C.E., 2005:8).  

Esta é uma fase de muitas perdas, quer físicas, quer sociais, financeiras, familiares, entre 

outras. O acontecimento do luto, fato marcante para o indivíduo comum, é algo natural da vida 

do ser humano, mas, a capacidade de adaptação, insight, coping e/ou resiliência a esse 

acontecimento é diferenciado e individualizado para cada indivíduo. De acordo com Marrone 

(2001) “a resiliência é a capacidade que o indivíduo tem de manter as suas habilidades de 

adaptação e utilizar recursos internos de modo competente face aos problemas das diferentes 

etapas do ciclo vital e das adversidades da vida”. As perdas afetam o ser humano de forma 

global, no entanto, pode ser visto como uma forma de superação, de crescimento pessoal, se 



 

17 
 

conseguir tirar proveito da sua “interação com os recursos protetores ou desestabilizadores do 

meio socio ambiental que o envolve” (Marrone, 2001 citado por Mazorra, 2009:38).  

Deve-se ter em conta o conjunto de aspetos fisiológicos, psicológicos e sociais que 

podemos e devemos entender que a saúde mental deve “incluir características de bem-estar 

psicológico, tais como, bem-estar, alegria, prazer de viver, felicidade” (Ribeiro, 2001:78). Esta 

afirmação é ainda sustentada por outro estudo que “realça a questão da saúde física e mental 

nos idosos, real e percebida, como um aspeto fundamental na análise das condições 

psicológicas do envelhecimento, nomeadamente a satisfação com a vida e a própria qualidade 

de vida do idoso” (Fonseca, 2006:125). 

A par das mudanças socias, psicológicas físicas, emocionais, financeiras, entre outras, 

também devemos enfatizar a questão da doença, os problemas de saúde, que se vão agravando 

ou que vão ganhando espaço para que estas ocorram. 

Corroborada também por Maia e Ramos (2004) que defende que “a velhice não seja 

sinónimo de doenças, o envelhecimento pode resultar na presença de múltiplas doenças, 

prejuízos e incapacidades com consequente deterioração da saúde dos idosos, sejam nos 

aspetos físicos e/ou mentais. Vários fatores associados ao aumento da idade podem predispor 

ao desenvolvimento de transtornos mentais, especialmente sintomas distímicos.” (Maia & 

Ramos, 2004 citado por Resende et al, 2011:32) 

Ao relacionarmos estudos como a “Atividade física, saúde mental e reabilitação 

psicossocial” a “Atividade física e estado de saúde mental de idosos” e a “Autoestima e 

depressão em idosos praticantes de exercícios físicos” é transversal a todos, que a pratica de 

atividades (neste caso atividade física) que exigem a interação entre pares, melhoria na 

autonomia funcional permite um envelhecimento saudável, ativo com melhor qualidade de 

vida e bem-estar social e por isso saúde mental positiva, porque permite o aumento da auto 

estima e humor, diminui a depressão, isolamento social e ansiedade, ajudando na prevenção 

da demência. Viabilizando este estudos alguns autores defendem que “a qualidade de vida, o 

bem-estar, a manutenção das qualidades mentais estão diretamente relacionadas com a 

atividade social, o convívio, o sentir-se integrado e útil na família e na comunidade.” (Carvalho 

& Dias, 2011:164). 

Em suma, compreendendo a possibilidade de ganhar alento para superar as perdas 

biopsicossociais há que insistir noutras estratégias de vida, como o estabelecimento de novas 

relações pessoais e sociais que facilitem a motivação e bem-estar, “As perdas inerentes às 

influências dos fatores associados à idade e aos acontecimentos pessoais podem também ser 
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equilibradas por ganhos ligados a estratégias de vida (em especial a manutenção dos laços 

sociais)” (Fontaine, 2000:157). 
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2 – Qualidade de vida e Bem-estar subjetivo 

Esta é uma área da psicologia que pretende aprofundar conhecimentos sobre a forma das 

pessoas avaliarem as suas vidas sendo também, por isso, considerada a avaliação subjetiva da 

qualidade de vida. De entre diversas teorias sobre o bem-estar subjetivo, focaremos algumas 

de forma sintética (Dinner, 1996 citado por Catarino, 2011:34). As diversas “teorias e modelos 

explicativos do Bem-Estar Subjetivo vêm sendo apresentados historicamente, em dois grandes 

blocos opostos denominados bottom-up versus top-down. As principais teorias iniciais de 

Bem-Estar Subjetivo estavam preocupadas em identificar como os fatores externos, as 

situações e as variáveis sociodemográficas afetavam a felicidade. Estas abordagens, 

conhecidas como bottom-up, mantêm como base o pressuposto de que existe uma série de 

necessidades humanas universais e básicas, e que a satisfação, ou não, destas viabiliza a 

felicidade. Outros fatores associados por essas teorias são as experiências de eventos de prazer 

diários estando relacionados com o afeto positivo, assim como o seu oposto, eventos de prazer 

associados a afetos negativos. Mais ainda, a satisfação e a felicidade resultariam do acúmulo 

desses momentos específicos, dessas experiências felizes (Diener, Sandvik e Pavot, 1991)” 

(Catarino, 2011:36). 

Para Diener (1984) as definições de Bem-Estar Subjetivo e felicidade encontram-se em 

três categorias, na primeira categoria concebe o Bem-Estar através de critérios como virtude 

ou santidade, aqui a felicidade é possuir uma qualidade desejável. Na segunda categoria, 

encontramos uma investigação sobre o que leva as pessoas a avaliar as suas vidas em termos 

positivos, na última, verifica o que a “pessoa está experienciando emoções positivas ou 

negativas durante um período específico da vida, ou o quanto a pessoa está predisposta a essas 

emoções.” (Diener, 1984 citado por Catarino, 2011:35).  

Presentemente centramo-nos na perceção das emoções para avaliarmos a nossa vida, 

existem algumas teorias sobre o assunto, em “três grandes blocos de teorias que compõem a 

área de estudos: as teorias de personalidade e seus diferentes modelos, as chamadas teorias de 

discrepância e as teorias relativas aos processos de adaptação e coping.” (Catarino, 2011:37). 

Estes estudos, “sobre as relações entre a personalidade e o Bem-Estar Subjetivo, e as causas 

destas relações” permitem entender a estrutura e funcionamento do Bem-Estar Subjetivo. Os 

diversos estudos, em suma, veem afirmar que “os componentes cognitivos e afetivos do Bem-

Estar apresentam-se consistentes nas pessoas ao longo do tempo e das situações, 

correlacionando-se com traços específicos e constructos da personalidade. Além disso, os 

componentes do Bem-Estar também se relacionam de forma distinta com os traços: 

extroversão correlaciona-se com afetos de prazer de forma moderada; neuroticismo 
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correlaciona-se com afetos de prazer; e as metas pessoais estão relacionadas com o 

componente cognitivo do Bem-Estar. Os estudos demonstraram que a tendência a experienciar 

emoções fortes ou leves é estável ao longo do tempo. As pessoas são consistentes nos seus 

padrões de reação. A intensidade do afeto, portanto, não se correlaciona com os indicadores 

do Bem-Estar. A intensidade do afeto para Diener e Lucas (1999), reflete a qualidade, ao invés 

do nível, do Bem-Estar Subjetivo que uma pessoa experiencia. Outras abordagens teóricas 

acreditam que os indivíduos, ao avaliarem as suas vidas, comparam-se a vários padrões 

incluindo outras pessoas, condições passadas, aspirações e níveis ideais de satisfação e 

necessidades ou metas (Michalos, 1985). O julgamento das satisfações está baseado nas 

discrepâncias entre as condições atuais reais e esses padrões de comparação.” (Dinner, 1984 

citado por Catarino, 2011:37).  

Por fim, podemos referir que o processo de adaptação em condições contínuas e a maneira 

de lidar com situações stressantes (coping) são apresentados como componentes fulcrais nas 

teorias de Bem-Estar Subjetivo atual. Ao longo dos tempos, entendemos que qualquer 

adaptação requer um ajuste do organismo (Catarino, 2011:38). 

 Com a atual demografia, “novos velhos”, as pesquisas sobre o desenvolvimento do 

adulto estão mais focadas na questão da qualidade de vida. Sabe-se, através de vários estudos, 

que vem sendo debatido ao longo deste estudo, que a qualidade de vida está interdependente 

de vários fatores, nomeadamente, a atividade ocupacional, faixa etária, saúde e, entre outros, 

ao bem-estar psicológico. 

Podemos denominar algumas doenças típicas da população idosa, nomeadamente, “as 

cardiovasculares crónicas, as músculo-esqueléticas (artroses, osteoporose, artrites e 

lombalgias), a diabetes, a próstata e o acidente vascular cerebral, entre outras. As doenças que 

mais matam homens e mulheres de 65 anos e mais são, pela ordem: doenças do aparelho 

circulatório, neoplastias malignos, doenças mal definidas, doenças endócrinas e do 

metabolismo e doenças respiratórias. No entanto, em dez anos diminuiu a taxa de mortalidade 

por doenças circulatórias e aumentou a de neoplastias e de doenças endócrinas ” (Camarano 

1999 citado por Catarino, 2011:38). Estes dados transportam-nos para algo irrefutável, isto é, 

que estes problemas de saúde estão relacionados com a depressão, angústia e baixo nível de 

satisfação de vida e bem-estar subjetivo (Catarino, 2011:38). 

Algumas patologias impedem o idoso de realizar atividades de vida diária básicas que 

estavam habituados a realizar sem necessidade de ajuda, esta nova dependência torna o idoso 

mais solitário e inseguro dificultando a sua interação social, contribuindo para o 

aparecimento/aprofundamento da depressão e ansiedade e, em fim último, para a perda da sua 
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estabilidade emocional. Torna-se clarividente a importante conotação que o idoso imputa na 

sua saúde física, esta “é um importante correspondente de bem-estar subjetivo e de aspetos 

reconhecidos como saúde mental positiva, que incluí por exemplo senso de autonomia, de 

crescimento pessoal e de capacidade de manter relações positivas com os outros (Neri, 2001)” 

(Neri, 2001 citado por Catarino, 2011:39). 
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3 - A Animação Sociocultural 

Tendo em conta as mudanças estruturais da nossa sociedade atual, em todas as áreas, 

saúde, social, educacional, psicológico, entre outras, necessitamos de nos adaptar e alterar 

estratégias e métodos com o intuito de facultar resposta a essas mutações. Longe vão os tempos 

em que a animador/a colocava o idoso a pintar desenhos numa sala ou que a sua atitude face 

ao geronte era de infantilização perante os seus pares. Hoje existe, maioritariamente, por parte 

destes profissionais, sobretudo nestas unidades de reabilitação (UCCI`s integradas na 

RNCCI), um foco na reabilitação, readaptação e reinserção do utente no seu domicílio. Sendo 

que todas as atividades são pensadas de acordo com a missão da Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados, e por isso, também de encontro à promoção da qualidade de vida, 

conforto e bem-estar social e pessoal. 

      A definição única de animação sociocultural ao longo dos tempos, não tem sido fácil 

consegui-la. Vários pedagogos têm vindo a lume tentar uma definição, mas de acordo com 

Canário (2000) “as dificuldades de concetualização representam a tradução da distância que 

separa, por um lado, o desenvolvimento real destas práticas, no campo social e cultural, e por 

outro, a limitada exploração a que estas práticas têm sido submetidas, a partir de estratégias 

de investigação” (Canário, 2000 citado por Rodrigues, 2009:48). Já Trilla (1998) refere que 

“não há um autor que se tenha preocupado com o conceito de animação sociocultural, que em 

seguida, não tenha reconhecido a polissemia, a ambiguidade, a imprecisão, o caráter vago…no 

uso da expressão” (Trilla 1998 citado por Rodrigues, 2009:48). Por fim, Besnard refere que 

esta diversidade de definições deve-se a um “conjunto de práticas situadas na ‘margem’ da 

realidade escolar (dominante) instituída” (Canário, 2000:72 citado por Rodrigues, 2009:48). 

Segundo Ezequiel Ander-Egg, a animação sociocultural “é um conjunto de técnicas sociais 

que, baseadas numa pedagogia participativa, têm como finalidade promover práticas 

voluntárias que com a participação ativa das pessoas, se desenvolvam no seio de um grupo ou 

comunidade determinados e se manifestem nos diferentes âmbitos das atividades 

socioculturais que procuram o desenvolvimento da qualidade de vida.” (Marrana, 2011:64).  

Todos os programas de intervenção que tendem ser implementados têm como intuito a 

promoção do convívio e a ocupação dos tempos livres de forma participativa, educativa, 

lúdica, ativa e saudável contribuindo, desta forma, para a promoção do envelhecimento ativo 

e bem-sucedido. Não havendo receitas milagrosas temos de considerar que todos os projetos 

concebidos neste âmbito, da senescência, são válidos, desde que respeitem a metodologia e os 

objetivos traçados. No entanto, sabemos que nem sempre à primeira conseguimos os 
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resultados esperados, daí, terem condição “sine qua non” obrigatória de abrangerem os 

critérios de eficiência, eficácia, validade e exequibilidade. 

Partindo de uma perspetiva que “entende a velhice como um período de desenvolvimento 

do ser humano, a animação sociocultural revela-se um instrumento dinamizador do processo 

social, cultural e educativo orientado a criar formas participativas transformando os idosos em 

agentes ativos da sua própria história.” (Fontes et al, 2011:143). 

A Animação sociocultural entende-se como uma metodologia que pretende ser um 

facilitador e/ou estimulador do geronte para a sua própria promoção da qualidade de vida e 

bem-estar, uma vez que “a qualidade de vida, o bem-estar, a manutenção das qualidades 

mentais estão diretamente relacionadas com a atividade social, o convívio, o sentir-se 

integrado e útil na família e na comunidade.” (Carvalho & Dias, 2014:164). 
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3.1 - A Animação para a Terceira Idade 

O aumento e longevidade do fenómeno do envelhecimento tem fomentado a 

transformação das sociedades, ao ponto das respostas sociais existentes apresentarem 

preocupações com as necessidades básicas dos gerontes como o alimentar, higiene e vestir 

mas também com a promoção da saúde, participação e promoção da vida social. Torna-se 

evidente a função da animação sociocultural neste contexto uma vez que esta “recorre a uma 

metodologia que visa que os idosos preservem a sua capacidade de interação, acedam à 

participação na vida comunitária e à possibilidade de realização pessoal. Este modelo de 

animação destinado a pessoas com incapacidades físicas ou psíquicas, tem como objetivo 

alargar as capacidades preservadas bem como tentar recuperar capacidades perdidas, 

utilizando estímulos do meio e capacidades das próprias para se readaptarem a novas 

situações.” (Carvalho, 2013:28). 

São objetivos gerais da Animação Sociocultural o “possibilitar ao público-alvo a 

realização pessoal, a compreensão do meio envolvente e a participação na vida da 

comunidade/instituição, conseguir uma maior integração na sociedade, com o objetivo de se 

dar mais valor e voz a este público, estimular a formação, oferecer a possibilidade de desfrutar 

da cultura, desenvolver atitudes críticas perante a vida, promover debates e reflexões sobre 

temas da atualidade, dar a possibilidade de abertura e intercâmbios com outros públicos, fazer 

renascer gostos e desejos, dando a possibilidade de cada um se redescobrir no seio da 

instituição, preservar ao máximo a autonomia e promover trocas e favorecer relações” (Belém, 

2015:47). 

A gerontologia, no seu todo, pretende incitar a qualidade de vida do geronte através do 

envelhecimento ativo capacitando-o como ator do seu próprio desenvolvimento e bem-estar 

social e pessoal, a animação sociocultural contribui como “técnica social capaz de promover 

o desenvolvimento das pessoas e dos grupos” e como “ ferramenta que empresta à 

gerontologia social, a possibilidade de ajudar a desenvolver a pessoa idosa a agir como meio 

envolvente, consciencializando-o do problema atual” promovendo a procura de respostas 

junto da comunidade e sensibilizá-la para as capacidades do geronte, enquanto indivíduo capaz 

de realizar partilhas de saberes e vivências do passado onde era produtivo. (Pereira, 2015:410). 

Sublinhe-se que “a educação de e com os idosos propõe uma conceção metodológica de 

trabalho fundamentada na interação grupal, em que cada idoso se converte no protagonista, 
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mas dentro e a partir do grupo. A intervenção delineada desta forma fundamenta-se na 

pedagogia social e a sua metodologia é dada pela educação e pela animação sociocultural nas 

suas diversas modalidades” (Pereira, 2015:411). 

“A Animação Sociocultural na terceira idade funda-se, portanto, nos princípios de uma 

gerontologia educativa, promotora de situações otimizantes e operativas, com vista a auxiliar 

as pessoas idosas a programar a evolução natural do seu envelhecimento, a promover-lhes 

novos interesses e novas atividades, que conduzam à manutenção da sua vitalidade física e 

mental, de perspetivar a Animação do seu tempo, que é, predominantemente, livre” (Carvalho, 

2013:28). 

A gerontologia educativa “ é portanto um estudo educativo sobre a velhice e uma área de 

intervenção prática. O seu propósito é prevenir o declínio prematuro, facilitar o 

desenvolvimento de papéis significativos para as pessoas seniores, fomentar o 

desenvolvimento psicológico de modo a prolongar a saúde e os anos produtivos e aumentar a 

qualidade de vida das pessoas seniores (…) por outro lado como área de conhecimento, centra-

se fundamentalmente no estudo das mudanças no funcionamento intelectual, afetivo e social 

que ocorrem ao longo da vida, das adaptações instrutivas e pedagógicas requeridas dos 

estudantes anciãos e dos próprios fatores motivadores que determinam a participação ou a não 

participação destes com atividades socioeducativas e culturais” (Pereira, 2015:410). 

O facilitador que deverá trabalhar nesta área, é o animador sociocultural “o animador de 

idosos é um gerontologo social, cultural e educativo, que estuda a vida de uma pessoa idosa, 

enquanto história de um indivíduo, singular e único” (Pereira et al, 2015:412). Para executar 

o seu trabalho com eficácia, eficiência e exequibilidade deverá recorrer a técnicas como a “ 

animação através da comunicação, animação associada ao desenvolvimento pessoal e social, 

animação cognitiva, animação comunitária, animação lúdica, animação de integração, etc.” 

(Pereira et al, 2015:410). Pretende, no fundo ser “uma estratégia não para dar anos à vida, mas 

sim, para dar mais vida aos anos” (Carvalho, 2013:30). 

Quando falamos no trabalho com o idoso devemos, ainda, ter em conta algumas 

dificuldades, nomeadamente, reações positivas e negativas face ao trabalho proposto, 

recetividade às atividades, cada indivíduo é um ser único, portador de capacidades, valores, 

gostos e expetativas diferenciadas, a participação na atividade do geronte depende igualmente 

do nível do seu bem-estar e de capacidade de insight face aos problemas de saúde (Jacob, 

2013:34). Embora não existam receitas mágicas que promovam a participação, motivação, 
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entusiasmo, consciência crítica, envolvência na comunidade em que se insere, interação social 

e em fim último o bem-estar social do idoso, torna-se fundamental ter conhecimento das várias 

estratégias da área de animação sociocultural para atingir esses fins. Falamos da animação 

física ou motora, animação cognitiva ou mental, incluindo a animação sensorial, animação 

através da expressão plástica, animação através da expressão e da comunicação, animação 

promotora do desenvolvimento pessoal e social, animação lúdica e animação comunitária 

(Jacob, 2013:39). Estas reúnem uma panóplia de atividades, que usadas de forma apropriada, 

adequada e adaptada aos idosos em questão, poderão ser a chave para o sucesso. Quero com 

isto dizer que qualquer atividade pode ser adaptada aos idosos, desde que reúna alguns destes 

três critérios, nomeadamente, deve ser respeitado o ritmo de realização da atividade por parte 

do geronte, as atividades propostas devem ter em consideração os gostos pessoais e interesses 

do grupo ou do indivíduo em causa, de acordo com o método de trabalho escolhido pelo 

animador (individual ou coletivo) e por último possuir acessibilidade à concretização da 

atividade, quer física quer cognitiva (Jacob, 2013:23). 

Uma intervenção frequentemente utilizada com o público geronte é a animação cognitiva, 

uma vez que trabalha vários objetivos, como a interação, convívio, estimulação cognitiva, 

entre outros, e que complementa as intervenções ao nível da saúde e tecnocrática. Esta ideia 

vai de encontro ao referido por Sequeira (2013) em que afirma “a reabilitação e animação não 

têm os mesmos objetivos, entretanto um sem o outro não irá fornecer uma intervenção global 

à pessoa.” (Sequeira, 2013:59). Torna-se pertinente, referir que a animação sociocultural é 

fundamental para fomentar o bem-estar pessoal e social, a participação, autonomia, a 

comunicação, a adaptação aos internamentos e por isso fomenta a motivação e bem-estar dos 

mesmos. 
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3.2 - O papel do animador para a Terceira Idade 

O animador sociocultural é alguém que realiza tarefas e atividades de animação e consegue 

estimular o outro para a participação, é todo e qualquer indivíduo, que munido de estratégias 

e capacitação académica adequada visa capacitar, estimular e desenvolver atividades de 

animação sociocultural adequadas ao público-alvo. Pretende-se que o mesmo seja catalisador, 

mediador, negociador, provocador, gestor, mas sobretudo um elo de ligação entre o objetivo 

e o seu grupo alvo (Jacob, 2013:21). 

De acordo com Jacob (2007), o animador deve reunir três condições: “saber (conhecer as 

técnicas, as teorias, os instrumentos, as metodologias); ter vontade (alguém que tenha vontade 

de aprender, agir, animar, não se acomodar, ser ativo, persistente); ter meios (deve ter ao seu 

dispor meios humanos, materiais e financeiros adequados às suas funções, público-alvo e 

objetivos) ” (Jacob, 2007 citado por Rodrigues, 2009:63). 

O animador deve ser um líder democrático, que saiba escutar, comunicar com clareza, ser 

um motivador, que consiga gerar a participação das pessoas e por isso deve ser transparente, 

educado no trato e na comunicação, que fomente a comunicação e a confiança dos gerontes, 

ser paciente, que saiba elogiar sem melindrar o grupo, que seja atento às capacidades e 

limitações dos gerontes e ter a capacidade de adaptar as atividades ao grupo. Na realidade este 

grupo necessita de incentivo, de rotinas, que lhe ocupem o tempo livre de forma útil e que ele 

próprio se sinta útil, assim o animador conseguirá que este se sinta inserido no grupo, 

estimulado para a sua reabilitação, contribuindo para o seu bem-estar e melhorando a sua 

qualidade de vida enquanto membro integrante de um grupo. 

Já Trilla (2004) refere que o animador deve ser aquele que deteta “as suas necessidades e 

de encontrar soluções para os problemas” dos idosos (Trilla, 2004:128). Sendo a animação um 

instrumento de interação e convívio entre públicos deve ser uma ferramenta de estímulo à 

participação, mudança e autonomia dos intervenientes. Isto é, o animador deve saber adaptar 

os métodos às práticas de animação, respeitando os objetivos que pretende atingir e o público 

a que se destina. Deve o animador sociocultural deter conhecimentos de planificação, 

conceção, organização, execução e avaliação de programas socioculturais. Pretende promover 

e orientar os grupos a partir da sua ação e do feedback (necessidades) que lhe é transmitido 

(investigação-ação), propondo iniciativas que permitam a transformação da panorâmica social 

e cultural em que se encontram. De acordo com Sequeira (2013) o animador sociocultural deve 

“estruturar o plano de atividades com as respetivas estratégias definir a forma de as executar 

(metodologias), colaboração com outros profissionais, cálculo dos materiais e recursos 
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(computadores, internet), gerir o tempo de duração e o projeto, redigir notas de campo 

(observação participante), promover os instrumentos de avaliação do projeto e das atividades 

(mecanismos de avaliação) e sempre interagir com as pessoas idosas.” (Sequeira, 2013:59). 

De acordo com Jacob (2007) o animador sociocultural tem por objetivo definir um modo 

de organização entre os diferentes atores de animação para dar dinamismo à instituição; criar 

um estado de espírito crítico e positivo, clima, dinâmica, na instituição que permita a cada 

cliente associar-se numa caminhada global de animação; centrar-se nas necessidades, desejos 

e problemas vividos por cada cliente; favorecer a adesão de todos os objetivos de animação 

elaborados livremente; suscitar o interesse direcionado a outras pessoas com o intuito de viver 

em harmonia aceitando e respeitando os valores, as crenças, o meio e a vivência de cada um; 

promover ou fazer renascer gostos e desejos dando a cada um a oportunidade de se redescobrir, 

de se situar no seio da instituição, e de participar na vida do grupo, favorecendo as relações e 

promovendo as trocas, criando uma nova arte de viver baseada na relação/interação; permitir 

aos idosos reintegrarem-se na sociedade como membros ativos, favorecendo os contatos e as 

trocas com o exterior da instituição; preservar a autonomia dos clientes assim como manter as 

relações dentro de uma animação lúdica. (Jacob, 2007:32). 

O animador é, no fundo, um elo de ligação entre um público e os objetivos traçados, que 

através de estratégias previamente definidas pretende estimular as relações interpessoais, 

descobrir gostos pessoais e áreas que exijam a sua participação na comunidade em que se 

inserem, é um mediador e motivador de grupos sociais que pretende levá-los à prática cultural, 

tal como nos diz Besnard “é uma ação premeditada a transformar as atitudes coletivas e 

individuais dos sujeitos, através da realização de atividades culturais, sociais, e lúdicas, em 

que todos possam participar” (Sequeira, 2013:51). 

 Quando o animador planifica e organiza a sua intervenção deve ter em atenção vários 

aspetos nomeadamente, os gostos pessoais e capacidades de cada geronte, o tipo de 

comunicação a adotar, qual a estratégia de motivação adequada ao grupo ser um bom ouvinte, 

como mediar as sessões, e acima de tudo nunca esquecer que o animador trabalha com e para 

os gerontes, é um trabalho de interdependência (Sequeira, 2013:53). 

 Tendo como grupo-alvo os idosos, o animador, torna-se muitas vezes, um 

“confidente”, uma vez que este se encontra mais disponível para lhe dar atenção. O animador 

que trabalha com idosos deve ser possuidor de estabilidade afetiva e emocional, uma vez que 

estará constantemente a motivar os idosos para participarem nas suas atividades, deve criar 

um ambiente de confiança, ser aceite pelo grupo, ajudar na capacidade de valorização e 

confiança do idoso e utilizar vocabulário adequado (Jacob, 2013:27). 
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Neste sentido, a animação sociocultural em unidades de cuidados continuados 

integrados visa o lazer, o convívio, um reforço ao nível da estimulação cognitiva, como 

atividades musicais, no bem-estar e qualidade de vida quando se fala em atividades de 

promoção de mobilidade geral ou de expressões, promoção de atividades instrumentais da vida 

diária quando falamos em atividades de culinária, promoção de estimulação sensorial como 

os jogos de sabores ou de descoberta de sons, cheiros e texturas. Considera-se um estímulo ao 

autodesenvolvimento do geronte capacitando-o para a resolução dos seus problemas, isto é, 

estimula a reabilitação, readaptação e reinserção sociofamiliar do geronte, princípios 

fundamentais da RNCCI. 
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4 - A importância da Animação Sociocultural para a qualidade de vida e bem-estar 

subjetivo 

A qualidade de vida entende-se dependente da avaliação subjetiva que o indivíduo elabora 

sobre os seus comportamentos e atitudes face às constantes mudanças na sua vida. “Estão aqui 

consideradas dimensões como a auto perceção da saúde, relatos de doenças, consumo de 

medicamentos, dor e desconforto, alterações percebidas em termos cognitivos e auto perceção 

da eficácia nos domínios físico e cognitivo.” (Ferreira, 2007 citado por Simões, 2010:23). 

A animação pode constituir-se num estímulo para a qualidade de vida e bem-estar social 

do utente durante o internamento em unidades de cuidados continuados na medida em que se 

assume como fomentador de autonomia, participação, interação social, ajudando o geronte a 

motivar-se para a sua reabilitação e/ou aceitação do seu próprio envelhecimento de forma 

positiva, reconhecendo as suas capacidades, limitações e imputações que este acarretou a nível 

físico, social, emocional e psíquico. 

O idoso, na sua maioria, dispõe de muito tempo livre que deve ser ocupado com atividades 

individuais e/ou coletivas, que lhe proporcionem prazer e estímulos de variadíssima ordem, 

evitando a apatia e solidão. Estas contribuem para que este se sinta útil e motivado o que 

influencia diretamente a qualidade de vida e o seu bem-estar social. Torna-se fulcral que os 

participantes “modifiquem o seu papel de espetadores, transformando-se em atores (…) ” da 

sua própria mudança (Gómez, 2007 citado por Simões, 2010:26). 

Esta é uma intervenção específica por ter tempos diferentes e local específico para ser 

desenvolvida, mas principalmente porque tem de ser geradora de participação e de 

comunicação, utilizando estratégias (atividades) que fomentem a “estimulação e o 

desenvolvimento das capacidades dos idosos” que inerentemente complementa a melhoria da 

“ qualidade de vida” e o bem-estar dos gerontes (Belém, 2015:46). 

Atualmente, a animação sociocultural é vista como necessária e como elemento 

dinamizador de uma instituição, tal como refere Jacob (2008) “ A Animação está no centro 

das prioridades das estruturas de acolhimento a pessoas idosas que “ tomaram consciência da 

sua importância enquanto elemento determinante da qualidade de vida” de bem-estar nas 

instituições e, que, se “integra no seu projeto de vida de uma instituição, preservando a 

autonomia dos seus residentes” (Jacob, 2008 citado por Belém, 2015:46). Sendo esta fase da 

vida, uma fase diferente por ter uma condição de saúde, de relacionamentos, de tempo, de 

contexto social e residencial diferente, é necessário que o tempo disponível permita que os 

sujeitos se sintam úteis, que possam comunicar o que realmente gostariam de 
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experimentar/vivenciar ou reviver o que lhes era prazeroso. Estas linhas orientadoras 

contribuirão de forma significativa para o bem-estar e qualidade de vida dos gerontes nestas 

unidades. 

A experienciarmos e vivenciarmos uma nova filosofia de sociedade, velhos cada vez mais 

velhos, aumento da longevidade, este foi um dos motivos para alguns investigadores 

aprofundarem os seus conhecimentos sobre bem-estar subjetivo, “foi o motivo primordial que 

induziu investigadores de diversas áreas a aprimorar conhecimentos com o intuito de mensurar 

conceitos subjetivos como a satisfação com a vida e o bem-estar” (Duarte, 2013:11). Diversos 

estudos têm apresentado várias condicionantes sobre o envelhecimento bem-sucedido entre 

elas a prática de atividade física e atividades prazerosas, que segundo Fontaine (2000) o 

“empenhamento social” por parte do idoso pode contribuir para o seu bem-estar, afirmação 

esta corroborada por Silva (2009) e Santos (2003) ao afirmar “ Uma forma de promover o 

bem-estar e a qualidade de vida no idoso é através de um envelhecimento mais ativo a nível 

físico, social e mental” (Fontaine, 2000, Silva 2009, Santos 2003 citado por Duarte, 2013:12). 

Tendo em conta o público-alvo idoso pudemos dizer que a forma de ocupar o tempo livre com 

liberdade de escolha de atividades, pelo mesmo, é fator condicionante de bem-estar subjetivo, 

tal como afirma Duarte (2013) “O lazer é visto como algo positivo que pode ser realizado de 

diversas formas durante o tempo de ócio, de forma a ocupar o tempo” (Duarte, 2013:13). Esta 

última fase da vida do idoso é perentório a existência de depressão, visto que vão ter de lidar 

com o luto (familiar ou social), a sensação de não contributo para a sociedade (reforma), a 

existência de problemas de saúde física, psíquica e emocional, entre outros. Se a ocupação de 

tempo livre pode contribuir para amenizar o sentimento de solidão, renovar sentimentos de 

pertença a um grupo, aumento da sua auto estima, em fim último proporcionar “ao idoso um 

equilíbrio físico, psíquico, emocional e social” será válido afirmar-se que a ocupação de tempo 

livre está intimamente ligado ao bem-estar subjetivo do idoso tal como Duarte (2013) afirma 

“O lazer e o bem-estar estão interligados com a qualidade de vida do idoso, pois auxilia na 

resolução de problemas e no equilíbrio necessário para alcançar o bem-estar” (Duarte, 

2013:15). Embora este seja um conceito subjetivo deverá ser focado no indivíduo em si, isto 

é, se o objetivo da ocupação de tempo livre tem como intuito o “prazer e satisfação” do idoso 

para que este aumente a sua “autoestima, desenvolvimento pessoal e bem-estar físico e 

mental” deve traçar objetivos e metas que corroborem as suas necessidades. Não se pretende 

afirmar que a ocupação de tempo livre de forma prazerosa substitua qualquer necessidade de 

reabilitação, no entanto, “são fundamentais para melhorar a qualidade de vida, pois ajudam a 

evitar a inércia e o retrocesso” (Duarte, 2013:15). 
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5 - Unidade de Cuidados Continuados Integrados – Unidade de Média Duração e 

Reabilitação 

De acordo com a Unidade de Missão para os Cuidados Continuados Integrados (2011), “a 

prestação de cuidados pelos profissionais deve basear-se num contínuo de múltiplas 

dimensões – resultados obtidos, atributos pessoais (como capacidades técnicas, de pensamento 

crítico, de comunicação e de relação interpessoal) e conhecimentos” (UMCCI, 2011:26). 

Defende-se o “contributo pessoal na relação profissional” e do “trabalho de equipa”, 

reforçando a ideia de que “os profissionais de saúde e de ação social são parte de um mesmo 

sistema em que os objetivos e recursos são partilhados”(UMCCI, 2011:26). São vários os 

profissionais que trabalham diariamente para atingir os objetivos propostos, nomeadamente 

Médicos, Enfermeiros, Fisioterapeutas, Assistentes Sociais, Terapeutas, Psicólogos, 

Assistentes Operacionais. Com uma prestação de serviços centrada no doente, o seu âmbito 

de intervenção fundamenta-se pelo princípio dos três “R´s”, reabilitação, readaptação e 

reinserção familiar e social (UMCCI, 2011:27). Esta pretende colmatar a incapacidade das 

famílias na prestação de cuidados, criando soluções para as famílias e utentes durante um 

período de tempo, neste caso 90 dias, a promoção da sua funcionalidade geral ou adaptação à 

sua incapacidade no âmbito da situação de dependência em que se encontra e a promoção da 

qualidade de vida. Para corroborar este sistema, as Equipas de Coordenação Local validam o 

critério de inclusão, realizam a avaliação global das condições do agregado e perspetivam a 

reinserção familiar para aguardar vaga para ingresso em unidade no domicílio.  

A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados presta cuidados de saúde e de apoio 

social através de 4 tipos de resposta, nomeadamente, Unidades de internamento (unidade de 

média duração e reabilitação, unidade de longa duração e manutenção, unidade de 

convalescença e unidade de cuidados paliativos), Unidades de ambulatório (unidade de dia e 

promoção da autonomia), Equipa Hospitalar (Equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados 

paliativos) e Equipas domiciliárias (Equipas de cuidados continuados integrados, Equipa 

comunitária de suporte em cuidados paliativos). A coordenação da Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados atua nacional através da Unidade de Missão para os Cuidados 

Continuados Integrados (UMCCI) e é operacionalizada a nível regional e local (Equipas de 

Coordenação Regional (ECR) e Equipas de Coordenação Local (ECL), respetivamente. Esta 

estrutura descentralizada visa uma articulação efetiva e eficiente dos diferentes níveis e 

agentes da RNCCI, garantindo a flexibilidade e a sequencialidade na sua implementação, 

acompanhamento e monitorização, para além de assegurar o bom funcionamento do processo 

de gestão dos utentes.” (UMCCI, 2011:11). As Equipas de Coordenação Regional “são 
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constituídas por representantes da Saúde e dos Centros Distritais da Segurança Social” e têm 

como funções a “divulgação de informação à população sobre a RNCCI, análise de propostas 

para integrar a Rede, acompanhamento e controlo da execução financeira, garantia da 

qualidade dos cuidados prestados, monitorização e controlo de actividades prestadas, garantia 

da equidade e adequação no acesso à Rede, formação dos profissionais, Plano Regional de 

Implementação e previsão orçamental e garantia da articulação entre entidades e parceiros” 

(UMCCI, 2011:12). 

As Equipas de Coordenação Local são compostas por dois elementos dos Centros de Saúde 

(médico e enfermeiro), no mínimo, atuando na área de influência do ACES (agrupamento de 

centros de saúde) que detém como competências “assegurar a articulação das unidades e 

equipas ao nível local, apoiar e acompanhar o cumprimento dos contratos, assumir os fluxos 

de referência dos utentes na Rede, atualizar o sistema de informação da Rede, assegurar a 

preparação de altas, apoiar e acompanhar a utilização dos recursos da Rede e promover 

parcerias para a prestação de CCI” (UMCCI, 2011:13). 

A Unidade de Convalescença consagra-se por o doente necessitar de “ procedimentos de 

reabilitação e de cuidados de enfermagem e médico que devam ser prestados durante as 24h, 

nas sem indicação para internamento em hospital de agudos, com o objetivo do tratamento 

orientado, imediatamente após um episódio de doença aguda, um traumatismo, ou 

exacerbação de uma doença crónica, monitorização de sinais vitais, administrada medicação, 

nomeadamente endovenosa. Prestação de cuidados de fisioterapia ou outros que visem a 

reabilitação e a recuperação das capacidades funcionais.” Esta tipologia tem um período de 

internamento de cerca de 30 dias (UMCCI, 2011:9). 

A Unidade de Média Duração e Reabilitação tem como intuito dar resposta ao doente 

“estável, mas com indicação para reabilitação e cuidados de enfermagem que devam ser 

prestados durante as 24h, mas sem indicação para acompanhamento médico permanente. São 

prestados cuidados pessoais, feita monitorização dos sinais vitais, administrada medicação, 

nomeadamente endovenosa, e realizados tratamentos de fisioterapia ou outros que visem a 

reabilitação do doente e a recuperação das suas capacidades funcionais.” Esta tipologia tem 

um período de internamento previsível de 90 dias (UMCCI, 2011:9). 

As Unidades de Longa Duração e Manutenção destinam-se a “pessoas com doenças ou 

processos crónicos, com diferentes níveis de dependência e graus de complexidade”, que não 

reúnam condições para serem cuidadas em casa ou na instituição ou estabelecimento onde 

residem. Presta apoio social e cuidados de saúde de manutenção que previnam e retardem o 

agravamento da situação de dependência, favorecendo o conforto e a qualidade de vida. Para 
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internamentos de mais de 90 dias seguidos, ou com um período inferior (máximo 90 dias por 

ano) quando há necessidade de descanso do principal cuidador. Esta tipologia assegura: 

atividades de manutenção e de estimulação, cuidados de enfermagem permanentes, cuidados 

médicos, prescrição e administração de medicamentos, apoio psicossocial, cuidados de 

fisioterapia e de terapia ocupacional, animação sociocultural, higiene, conforto e alimentação 

e apoio no desempenho das atividades da vida diária (UMCCI, 2011:9). 

A Unidade de Cuidados Paliativos não tem data limite de internamento e destina-se a 

“doentes com necessidade de acompanhamento, tratamento e supervisão clínica, em situação 

clínica complexa e de sofrimento, decorrentes de doença severa e/ou avançada, incurável e 

progressiva que requeira cuidados em regime de internamento para orientação ou aplicação do 

plano terapêutico paliativo.“ (UMCCI, 2011:9). 

As Equipas de Cuidados Continuados Integrados, direcionam a sua intervenção 

multidisciplinar a pessoas em situação de dependência funcional, doença terminal, ou em 

processo de convalescença, com rede de suporte social, cuja situação não requer internamento. 

O seu desenvolvimento, para além dos Cuidados de Saúde Primários, contempla também a 

intervenção da Rede Social, no apoio social domiciliário. Esta equipa da RNCCI deve incluir 

um núcleo especializado de profissionais de saúde, com formação específica em cuidados 

paliativos, de forma a assegurar o apoio e aconselhamento diferenciado em cuidados paliativos 

às unidades de internamento de Reabilitação e de Manutenção, assumindo-se assim, para além 

das atribuições descritas, como uma Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos. 

De salientar o papel relevante das Equipas Intra-Hospitalares de Suporte em Cuidados 

Paliativos e das Equipas de Gestão de Altas. As Equipas Intra-Hospitalares de Suporte em 

Cuidados Paliativos, que como o nome indica estão sedeadas nos hospitais de agudos, têm por 

finalidade prestar assessoria técnica diferenciada nesta área, transversalmente nos diferentes 

serviços do hospital. Constituem-se como recurso hospitalar uma vez que integram elementos 

dos diferentes grupos profissionais, com formação em cuidados paliativos. As Equipas de 

Gestão de Altas, são equipas hospitalares multidisciplinares, cuja atividade consiste na 

preparação e gestão de altas hospitalares com outros serviços para os utentes que requerem 

suporte de continuidade dos seus problemas de saúde e sociais, quer em regime de 

internamento, quer em regime de ambulatório. Constituem ainda unidades de ambulatório da 

RNCCI, as Unidades de Dia e de Promoção de Autonomia, que se destinam a promover a 

autonomia de pessoas em situação de dependência, cujas condições clínicas e sociofamiliares 

lhes permitem a permanência no domicílio. Os cuidados de reabilitação e/ou manutenção são 

facultados em regime de dia. (UMCCI, 2011:9). 
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Este sistema vem colmatar a necessidade de existência de estruturas destinadas ao público 

dependente e possuidores de doenças degenerativas crónicas, que acabavam por encher camas 

em hospitais e de ERPI, que devido à conjuntura política atual possuem escassos equipamentos 

e profissionais. 

Em suma, estas tipologias são de extrema necessidade, pois asseguram espaços de 

qualidade aos utentes, permitem a independência de cuidados dos familiares e promovem a 

recuperação contínua e/ou manutenção da funcionalidade e da autonomia e a humanização de 

cuidados. Esta tipologia possui ainda uma mais-valia, o valor da comparticipação familiar, da 

qual é dependente das condições económicas do utente e respetiva família. 
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5.1 - Unidade de Média Duração e Reabilitação 

 A Unidade de Média Duração e Reabilitação da Unidade de Cuidados Continuados 

Integrados Senhora de Guadalupe dispõe de 15 camas, divide o edifício com a Unidade De 

Longa Duração e Manutenção, também esta com 15 camas. Ambas construídas e geridas pela 

Santa Casa da Misericórdia de Serpa e integradas na Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados. Estas foram inauguradas a 21 de Outubro de 2013 pelas mãos da atual provedora 

Dra. Maria Ana Palma Pires. Para além dos cuidados de enfermagem e médicos, possui 

serviços de higiene pessoal, alimentação, apoio social, psicologia, fisioterapia, terapia da fala, 

terapia ocupacional, animação sociocultural, fisiatria, nutrição, entre outros. De acordo com o 

regulamento da ARS, cada área de intervenção possui um determinado número mínimo de 

horas para desenvolver trabalho com utentes, no que concerne á área de animação 

sociocultural, apenas existe animador sociocultural durante dez horas por semana (o número 

de horas mínimas são estabelecidas pelo número de camas existentes) (Diário da República, 

2014:4882). Este edifício situa-se na Rua Simon Bolívar, 7830-361 Serpa. (Noronha, 2013) 
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5.2 - Referenciação de doentes e ingresso em RNCCI 

 O processo de referenciação e ingresso de doentes em RNCCI “obedece ao princípio 

fundamental de proporcionar as melhores condições possíveis de reabilitação aos cidadãos que 

dela carecem. O circuito de referenciação da RNCCI assenta em níveis operacionais, 

correspondentes a Equipas de Gestão de Altas, Equipas Coordenadoras Locais, Equipas 

Coordenadoras Regionais.” (UMCCI, 2011:15). O acesso para qualquer tipologia (das quatro 

existentes) é realizado por referenciação com origem no Hospital do Serviço Nacional de 

Saúde ou no Centro de Saúde, sendo da competência da ECL. Assim, esta Equipa “é 

responsável pela avaliação da situação de saúde e social do doente e pela verificação do 

cumprimento dos critérios de referenciação.” (UMCCI, 2011:15). Torna-se necessário “que o 

doente (ou o seu representante) formalize sempre o seu consentimento informado” e, que 

aceite as condições de comparticipação, caso integre a unidade de média duração e reabilitação 

(UMCCI, 2011:15). Este processo deve ocorrer “preferencialmente nas 48 horas após o 

internamento ou 48 horas antes da data prevista para a alta hospitalar”, “mediante avaliação 

médica, de enfermagem e social” a unidade que irá receber o utente deverá ser selecionada, 

sempre que possível, tendo em conta a proximidade com o local de residência do utente e a 

sua preferência. (UMCCI, 2011:17). 

Os critérios de inclusão na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados têm como 

critérios o doente, com dependência funcional transitória, decorrente do processo de 

convalescença, com dependência funcional prolongada, com incapacidade grave, com forte 

impacto psicossocial, com doença severa, em fase avançada ou terminal e o idoso com critério 

de fragilidade. 

Ao analisar a situação do utente referenciado, a Equipa de Coordenação Local encaminha 

o utente para uma das tipologias existentes, de acordo com as necessidades do utente, as quais 

se apresentam como: Unidade de Convalescença, Unidade de Média Duração e Reabilitação, 

Unidade de Longa Duração e Manutenção, Unidade de Cuidados Paliativos, Unidade de 

Ambulatório e Equipas Domiciliárias de Cuidados Continuados Integrados. 

Como critérios de colocação do utente são tidos em conta, os utentes que aguardam 

internados em hospital para colocação em Cuidados Continuados Integrados, os que aguardam 

transferência para outras tipologias em unidades da rede, os que são priorizados pelas 

respetivas Equipas de Coordenação Local, os que após leitura do episódio, esta suscita maior 

urgência ou beneficio com a brevidade do internamento face à situação clínica e os que 

aguardam a ação da Equipa de Coordenação Regional, colocação há mais de 2 meses. 
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Parte II – Estudo Empírico 

6 – Metodologia 

6.1 – Desenho da investigação 

Para que possamos definir o desenho do projeto convém definir que esta “ fase 

metodológica consiste em definir os meios de realizar a investigação. É no decurso da fase 

metodológica que o investigador determina a sua maneira de proceder para obter as respostas 

às questões de investigação (…)” (Fortin, 2009:53). 

O estudo pretende constituir-se uma investigação-ação de carácter transversal e 

qualitativo, uma vez que culminará com uma proposta de intervenção na tentativa de melhorar 

o contributo da animação sociocultural nesta unidade de média duração e reabilitação em 

específico. De acordo com Coutinho et. al (2009) “ a investigação-ação pode ser descrita como 

uma família de metodologias de investigação que incluem ação (mudança) e investigação (ou 

compreensão) ao mesmo tempo, utilizando um processo cíclico” isto é permite o 

conhecimento no momento real sobre a realidade, as mudanças e os intervenientes que aí 

operam (Coutinho te al, 2009:360). Tal como qualquer intervenção, seja qual for o âmbito, 

pretende-se implementar uma mudança, dar resposta ao problema que surge da investigação. 

Esta metodologia diferencia-se na medida em que se constitui numa “metodologia de pesquisa, 

essencialmente prática e aplicada, que se rege pela necessidade de resolver problemas sociais” 

(Coutinho, 2009), que neste caso, pretende investigar uma problemática identificada 

(Coutinho et al, 2009:363). Propõe-se compreender com base na entrevista semiestruturada e 

administração da Escala de Bem-estar Subjetivo ao utente e administração da entrevista 

semiestruturada a técnicos da Unidade de Média Duração e Reabilitação da Unidade de 

Cuidados Continuados Integrados Senhora de Guadalupe de Serpa, se a intervenção da 

animação sociocultural, neste contexto, contribui para o bem-estar dos idosos aqui em fase de 

internamento. 
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6.2 - Objetivo do estudo 

Com este estudo pretende-se compreender o contributo da animação sociocultural para o 

bem-estar dos idosos na Unidade de Média Duração e Reabilitação da Unidade de Cuidados 

Continuados Integrados Senhora de Guadalupe. Em termos de objetivos específicos é nossa 

intenção: 

- Verificar se as atividades coletivas de animação sociocultural em que os idosos 

participam durante o internamento na UMDR contribuem para o sucesso do utente na 

integração do internamento em UMDR; 

- Verificar se as relações interpessoais estabelecidas entre idosos em internamento de 

UMDR contribuem para o bem-estar e convívio entre idosos; 

- Verificar se a participação do idoso em atividades de animação sociocultural em 

internamento de UMDR contribui para motivar os idosos na continuação dos tratamentos; 

- Verificar se as atividades de animação sociocultural dinamizadas em internamento da 

UMDR respeitam os gostos pessoais dos idosos internados. 
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6.3 – Sujeitos participantes no estudo 

Este estudo recorreu a sujeitos participantes no estudo com idades compreendidas entre os 

65 e os 85 anos, que iniciassem internamento a partir do mês de dezembro. Os critérios de 

inclusão dos sujeitos de estudo passaram por, apresentar dependência moderada (de acordo 

com a Medida de Independência Funcional)1, com diagnóstico principal de AVC, tromboses 

ou quedas, letrados e iletrados, com possibilidade de comunicação verbal e que participasse 

nas atividades de animação sociocultural.  

Tendo em conta a rotatividade dos clientes da Unidade de Média Duração e Reabilitação 

(internamentos previsível de 90 dias) tal como anteriormente, no ponto cinco do 

enquadramento teórico, foi referido, os sujeitos participantes contemplou apenas um utente do 

sexo masculino, de 78 anos, letrado, sem problemas de comunicação e o motivo de 

internamento foi uma trombose que levou a uma queda. À data de admissão, o utente 

encontrava-se dependente em grau moderado a nível da mobilidade (transferências) e da 

locomoção, de acordo com a avaliação efetuada pela Medida de Independência Funcional 

(MIF). A mobilidade engloba as transferências leito, cadeira, cadeira de rodas; transferências 

no wc (sanita) e transferências banheira/duche. A locomoção engloba a marcha e a capacidade 

de subir escadas. Um grau moderado de dependência, de acordo com a MIF, indica que o 

individuo consegue efetuar entre 50 a 75% da tarefa, necessitando de ajuda para as lacunas 

existentes. 

.No que respeita, aos sujeitos participantes na componente dos técnicos, foram 

entrevistadas, a Terapeuta da fala, Terapeuta Ocupacional, Fisioterapeuta, Psicóloga, 

Assistente Social e três enfermeiras, serviu como critério de inclusão, da equipa de 

enfermagem, sujeitos com vínculo à instituição. 
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6.4– Instrumentos de recolha de dados 

Relativamente aos instrumentos utilizados, teve como intuito a abordagem de natureza 

qualitativa. Na primeira fase, recorreu-se à pesquisa e análise documental, com o intuito de 

verificar dados, aceder a fontes e gerar novas perspetivas de estudo. Realizou-se um 

levantamento de dados bibliográficos que permitisse veracidade e validade ao estudo em 

curso.  

Quanto aos instrumentos de recolha de dados, implementou-se a Escala de Bem-estar 

subjetivo2 traduzida e adaptada por J.P. Ferreira (2005) e entrevistas semiestruturadas ao 

geronte e aos técnicos que colaboram na UMDR.  

A escolha incidiu na entrevista semiestruturada pela facilidade que apresenta para a 

obtenção de informação, pode adicionar ou retirar questões do guião, de acordo com o 

caminho que está a traçar junto do entrevistado e “avaliar atitudes e condutas” com base na 

linguagem verbal e não-verbal, “na qual se incluem as posturas corporais, os gestos, o contacto 

visual, os silêncios, as hesitações”, pelo que deverá “haver um cuidado especial do 

investigador para notar esses mesmos sinais e registá-los para de futuro poder proceder à sua 

interpretação” (Ferreira, 2012:40). 

Esta tal como todos os métodos de investigação detém vantagens e desvantagens, as 

desvantagens encerram uma melhor amostra (neste caso sujeitos participantes no estudo) da 

população, uma vez que necessita da interação entrevistador-entrevistado, e tendo em conta 

que este público, maioritariamente, tem dificuldade em escrever, têm a duração que o 

entrevistado permite, incita um maior aprofundamento dos conhecimentos, favorece 

espontaneidade nas respostas, abertura e proximidade entre entrevistador e entrevistado, 

possibilidade de utilização de recursos visuais, entre outros. (Boni & Quaresma, 2005:75). 

As vantagens desta técnica passam por permitir “uma aproximação ao contexto em estudo 

e a descoberta de elementos, categorias de análise que contribuam para a (re) formulação dos 

objetivos da investigação.” (Silva, 2005:80). Bogdan e Biklen (1994) consideram uma técnica 

indicada “para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao 

investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos 

interpretam aspetos do mundo” (Bogdan & Biklen, 1994 citado por Silva, 2005:80). De acordo 

com Valles (1997) as vantagens passam por “i) a possibilidade de acesso a uma grande riqueza 

informativa, contextualizada e através das palavras dos atores e das suas perspetivas; ii) a 

possibilidade dos investigadores esclarecerem alguns aspetos no seguimento da entrevista, o 
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que a entrevista mais estruturada ou o questionário não permitem; iii) é geradora, na fase 

inicial de qualquer estudo, de pontos de vista, orientações e hipóteses para o aprofundamento 

da investigação, a definição de novas estratégias e a seleção de outros instrumentos.” (Valles, 

1997 citado por Silva, 2005:80). 

 

 

 6.4.1. – Entrevista semiestruturada ao utente  

As entrevistas utilizadas caraterizaram-se por semiestruturadas combinam perguntas 

abertas e fechadas. 

A entrevista administrada ao utente3 foi composta por cinco categorias, nomeadamente, 

dados pessoais e profissionais do utente, questões relativas ao internamento na Unidade 

Cuidados Continuados Integrados Senhora de Guadalupe, questões sobre a intervenção de 

animação sociocultural, questões relativas á pratica das atividades de animação sociocultural 

e o estabelecimento de relações interpessoais e questões relativas à prática das atividades de 

animação sociocultural enquanto facilitador de integração do utente composta por vinte e uma 

perguntas de resposta aberta. 

 

6.4.2. - Entrevista semiestruturada aos técnicos 

As entrevistas utilizadas caraterizaram-se por semiestruturadas combinam perguntas 

abertas e fechadas. 

A entrevista administrada aos técnicos4 foi composta por três grupos de questões sobre os 

dados profissionais, grupo de questões relativas à Unidade de Média Duração e Reabilitação 

e grupo de questões relativas à intervenção da animação sociocultural na UMDR. 

 

 6.4.3. – Questionário de bem-estar subjetivo 

A escolha incidiu neste instrumento por nos interessar o estudo do Bem-Estar Subjetivo5 

dos inquiridos, esta bateria de testes é composta por 3 instrumentos de medida: Satisfação com 

a Vida; Satisfação com a Vida Presente e Perceções de Stress.  

a) Escala de Satisfação com a Vida - Escala criada por Diener et al (1985), traduzida 

para a versão portuguesa por Ferreira em 2005 e validada por Neto em 1993. Esta tem como 

objetivo primordial avaliar a componente cognitiva do Bem-Estar Subjetivo. É constituída por 
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cinco itens, bastante prático, de fácil compreensão e preenchimento. Para cada item existem 

sete alternativas de resposta: “Discordo Totalmente”, “Discordo”, “Discordo Ligeiramente”, 

“Nem Concordo Nem Discordo”, “Concordo Ligeiramente”, “Concordo”, “Concordo 

Totalmente”. Permite-nos calcular o grau de satisfação com a vida. De acordo com Catarino 

(2011) existe, nesta escala sete alternativas de resposta para cada item, “cada um com um valor 

específico de cotação”: Discordo Totalmente - 1 ponto; Discordo - 2 pontos; Discordo 

Ligeiramente - 3 pontos; Nem Concordo Nem Discordo - 4 pontos; Concordo Ligeiramente - 

5 pontos; Concordo - 6 pontos; Concordo Totalmente - 7 pontos. Depois de efetuado o 

somatório dos cinco itens calcula-se o grau de satisfação com a vida, que varia entre cinco e 

trinta e cinco pontos, equivalendo os valores mais elevados à perceção de maior satisfação 

com a vida (Catarino, 2011:51).   

b) Escala de Satisfação com a Vida Presente – Catarino (2011) vem afirmar que esta 

escala, A Self-Anchoring Rating Scale foi elaborada por Cantril (1965), é composta por um 

item, e pretende que o indivíduo analise subjetivamente e assinale o nível de satisfação com a 

vida no momento presente. É representada por um desenho de uma escada de 10 degraus, que 

representa a escala de medição da satisfação com a vida no presente. O topo da escala (nível 

10) representa a melhor vida possível que o indivíduo pode alcançar para consigo mesmo no 

momento presente, em antagónico ao degrau mais baixo da escala (nível 0) que representa a 

pior vida possível no momento presente (Catarino, 2011:52). 

c) Escala de Perceções Face ao Stress – Segundo Catarino (2011) esta escala foi 

elaborada por Cohen, Kamarck & Mermelstein (1983) e estipula como objetivo principal 

avaliar a perceção do controlo com a vida no momento presente. Pretende avaliar “as 

perceções do indivíduo com afirmações relativas aos sentimentos e pensamentos no último 

mês”. Este questionário é formado por 14 questões e apresenta cinco alternativas de resposta 

para cada uma das questões, que variam entre um a cinco valores cinco, nomeadamente, Nunca 

- 1, Quase Nunca - 2, Por vezes - 3, Com alguma frequência - 4 e Muito frequentemente - 5. 

A posteriori do somatório dos catorze itens, permite calcular o nível de perceção do controlo 

com a vida no momento, que de acordo com a escala varia entre 14 e 70 valores. Os valores 

mais baixos traduzem-se numa perceção mais elevada de controlo com a vida no momento 

(Catarino, 2011:53). 
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6.5 – Procedimentos  

Após realizar uma revisão bibliográfica, selecionaram-se as obras entendidas como de 

maior importância para dar lugar ao enquadramento teórico. Seguidamente, contatei com a 

provedora da instituição no sentido de perceber qual a disponibilidade de realização do estudo 

na mesma, ao qua recebi uma deliberação positiva. 

Inicialmente consultou-se os processos dos utentes para registar dados pessoais (idade, 

nome, escolarização) diagnósticos, data de admissão em internamento e data de alta, uma vez 

que me interessavam os utentes que iniciassem internamento a partir do mês de dezembro. 

Para respeitar os critérios de exclusão dos sujeitos participantes no estudo administrei a escala 

de MIF para selecionar os utentes com dependência leve e/ou moderada. Seguidamente 

consultou-se o horário semanal6 da animadora sociocultural e o plano anual de atividades de 

2016 e 2017 para perceber que tipo de atividades rotineiras e comemorativas a instituição 

oferece. 

Depois de selecionado os sujeitos participantes no estudo, tendo em conta os critérios de 

inclusão e a vontade dos mesmos em participar no estudo, observou-se as atividades em que 

o utente participava e, através do diálogo, apreender, qual ou quais os seus gostos pessoais ao 

nível das atividades de animação sociocultural. 

Após o primeiro contacto e informação inicial, com o sujeito participante no estudo 

(utente), este careceu de informação relativa aos propósitos da investigação para a consecução 

do termo de consentimento livre e esclarecido7 por parte do participante, foi solicitado 

honestidade e sinceridade nas respostas e foi-lhe garantido a confidencialidade dos dados 

recolhidos.  

Posteriormente procedeu-se à pesquisa sobre a construção de entrevistas semiestruturadas 

e à autorização de aplicação da mesma e da Escala de Bem-estar Subjetivo8, para posterior 

aplicação destes instrumentos, sendo solicitada autorização para proceder aos registos áudio, 

das entrevistas dos sujeitos participantes no estudo (técnicos e utente).  

Torna-se necessário referir que houve um pré-teste da entrevista semiestruturada do 

participante idoso ao técnico de psicologia e um pré-teste da entrevista semiestruturada dos 
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técnicos a uma enfermeira com pouco tempo de desenvolvimento laboral na Unidade de Média 

Duração e Reabilitação. A entrevista e as escalas foram aplicadas em dias diferenciados ao 

utente, e já depois de este entrar na rotina de passar pela intervenção de animação 

sociocultural. Esta foi a opção devido à sobrecarga de instrumentos que poderia provocar 

manifestamente fadiga, comprometendo os resultados finais. Quanto à aplicação das 

entrevistas aos técnicos, foram aplicadas, também em dias diferenciados, de forma individual 

e sigilosa de forma a conseguir-se resultados válidos e exequíveis. 

Os dados foram recolhidos no período compreendido entre o mês de Dezembro e Março. 

Após cada entrevista, procedeu-se à transcrição fiel dos registos, selecionando da narrativa a 

informação pertinente para o estudo em causa, sem a adulterar ou corrigir gramaticalmente. 

Os procedimentos na condução da entrevista aplicada ao geronte foram simplificados em local 

isolado e confortável para o participante, uma vez que as pessoas se encontram em reabilitação 

de saúde e que se encontram desmotivadas. Outros cuidados que se teve em consideração foi 

a formulação de questões com uma linguagem simples, clara e percetível, repetindo e/ou 

clarificando, para assegurar que os entrevistados compreendessem o que lhe era questionado. 

Foi utilizado como estratégia à comunicação, o estímulo e o reforço de que todas as respostas 

são válidas, não existindo respostas certas ou erradas, mas sim respostas verdadeiras. A 

entrevistadora recorreu, ainda, a expressões breves que demonstrassem interesse da sua parte 

e sinais/gestos de entendimento mútuo, como forma de captar o interesse dos entrevistados, à 

realização de sínteses parciais e/ou reformulações e a pedidos aprofundamento de informação. 

Houve espaço para que os entrevistados expressassem silêncios de reflexão ou de tentativas 

de recordações.  

Quanto às entrevistas administradas aos técnicos decorreram entre o mês de Janeiro e o 

mês de Março, esta recolha foi efetuada de forma diferenciada na medida em que são pessoas 

com grau académico elevado e que estão habituadas a este tipo de estudos, embora deva ser 

clara e percetível. A entrevista de acordo com Haguette (1997) é um “processo de interação 

social entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de 

informações por parte do outro, o entrevistado”. Esta é uma técnica de recolha de dados, muito 

utilizada no trabalho de campo (Haguette, 1997 citado por Boni & Quaresma, 2005:72). 

Sublinhe-se que a “preparação da entrevista é uma das etapas mais importantes da pesquisa 

que requer tempo e exige alguns cuidados, entre eles destacam-se: o planeamento da 

entrevista, que deve ter em vista o objetivo a ser alcançado; a escolha do entrevistado, que 

deve ser alguém que tenha familiaridade com o tema pesquisado; a oportunidade da entrevista, 

ou seja, a disponibilidade do entrevistado em facultar a entrevista que deverá ser marcada com 
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antecedência para que o pesquisador se assegure de que será recebido; as condições favoráveis 

que possam garantir ao entrevistado o segredo das suas confidências e da sua identidade e, por 

fim, a preparação específica que consiste em organizar o roteiro ou formulário com as questões 

importantes (Lakatos, 1996 citado por Boni & Quaresma, 2005:72). Quando elaboramos as 

questões devemos ter em conta de forma clara e sequencial, que é o entrevistado que deve 

conduzir a mesma, pois a “qualidade das entrevistas depende muito do planeamento feito pelo 

entrevistador” (Boni & Quaresma, 2005:76). 

Na última fase, foi realizada a análise dos dados recolhidos, desta forma, procedeu-se à 

descrição e agregação dos mesmos, à análise da relação entre as variáveis em estudo e 

compararam-se os resultados observados com os esperados, interpretando as diferenças entre 

eles, com vista a detetar eventuais prioridades de intervenção e traçar um projeto de 

intervenção.  
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6.6 – Tratamento de dados 

Posteriormente, à administração dos instrumentos de recolha de dados (entrevistas 

semiestruturadas e Escala de Bem Estar Subjetivo) foi realizado o tratamento de dados 

recolhidos, análise de conteúdo da entrevista semiestruturada do geronte9 e dos técnicos10. 

Uma vez que um dos instrumentos aplicados foi a entrevista semiestruturada e de acordo com 

Ander-egg (1978) a análise de conteúdo é "a técnica mais difundida para investigar o conteúdo 

das comunicações de massas, mediante a classificação, em categorias, dos elementos da 

comunicação" (Ander-egg, 1978 citado por Moreira & Alvarenga, (s.d):3). P ara tal, procedeu-

se à descrição dos mesmos, à análise da relação entre as variáveis em estudo e compararam-

se os resultados observados com os esperados, interpretando as diferenças entre eles, com vista 

a detetar eventuais prioridades de intervenção e traçar um projeto de intervenção no mês de 

Maio. 

Pretende-se com este estudo compreender o contributo da animação sociocultural para o 

bem-estar dos idosos na Unidade de Média Duração e Reabilitação da Unidade de Cuidados 

Continuados Integrados Senhora de Guadalupe, dos gerontes internados, apenas um utente 

apresentou os critérios de inclusão pretendidos no estudo. A este elemento foi administrado, a 

entrevista semiestruturada11, a Medida de Independência Funcional12 e a escala de bem-estar 

subjetivo13 em que foi realizada uma análise quantitativa e elaborados quadros com recurso ao 

programa informático Word14. Para complementar o estudo solicitou-se aos técnicos aqui 

colaboradores que respondessem a uma entrevista semiestruturada15, não sendo possível 

realizar à diretora técnica, por se encontrar em licença de maternidade, administrou-se a três 

enfermeiras com vínculo à instituição e cinco técnicas (terapeuta ocupacional, terapeuta da 

fala, psicóloga clínica, assistente social e fisioterapeuta). Procederemos à apresentação e 

análise dos resultados tendo como base os instrumentos de estudo utilizados. 

Optou-se por uma investigação qualitativa, participante, descritiva e empírica, pois “o 

principal instrumento de pesquisa é o próprio investigador e os principais procedimentos são 

a presença prolongada no contexto social em estudo e o contacto direto, em primeira mão, 

com as pessoas, as situações e os acontecimentos“ (Costa, 1986 citado por Oliveira, 2015:49). 

                                                
9 Apêndice IV 
10 Apêndice V 
11 Apêndice I 
12 Anexo I 
13 Anexo II 
14 Apêndice VI 
15 Apêndice II 
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A análise foi centrada na expressão à qual se conotou maior “atenção ao vocabulário utilizado, 

ao tamanho das frases, à ordem das palavras, às hesitações, analisando-os de forma a 

compreender o estado de espírito do sujeito” (Ferreira, 2012:41). 

De forma a garantir o anonimato dos entrevistados foi atribuído a cada sujeito participante 

no estudo uma letra pelo qual será apresentado na análise de conteúdo e em todas as referências 

às respostas dadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

6.7 – Apresentação e análise dos resultados 

A entrevista ao idoso foi aplicada no mês de Fevereiro, para que o utente se integra-se no 

internamento realiza-se algumas atividades e interagisse com alguns pares. Antes da aplicação 

da entrevista foi observado todo o seu processo clínico, houve tempo para a interação entre 

profissional de animação sociocultural e utente, bem como a caraterização do utente.  

A análise dos dados concentraram-se nas frases, narrações e forma como foi dito por parte 

do idoso. Sendo, este, o critério holístico, na medida em que o indivíduo é entendido na sua 

totalidade, na representação social, para uma melhor compreensão do idoso. A apresentação 

do resultado efetuou-se de acordo com a perspetiva narrativa ou linguística do declarado 

(indicadores expressivos dos juízos contidos no discurso da frase).  

 

 6.7.1 – Análise de conteúdo da entrevista semiestruturada ao idoso 

A entrevista semiestruturada ao idoso foi constituída por alguns dados pessoais e 

profissionais e depois por vinte e uma questões, sendo que todas elas eram de resposta aberta 

para permitir maior liberdade e veracidade nas respostas, uma vez que este é um público-alvo 

que gosta de conversar e partilhar histórias de forma pormenorizada. As categorias da 

entrevista semiestruturada foi composta por: 

- Grupo de questões relacionadas com o internamento na Unidade de Cuidados 

Continuados Integrados Senhora de Guadalupe: Questão 1 - Razões do internamento; Questão 

2 - Preferência por esta Unidade, Questão 3 - Serviços valorizados. 

- Grupo de questões relativas à prática das atividades de animação sociocultural: Questão 

4 - Atividades ocupacionais antes do internamento, Questão 5 - Ocupação do tempo livre 

durante o internamento, Questão 6 - Considera importante ocupar o tempo livre, Questão 7 - 

Atividades que realiza, Questão 8 - Junta-se ao grupo que participa nas atividades, Questão 9 

- Adequação das atividades,  

- Grupo de questões relativas á pratica das atividades de animação sociocultural e o 

estabelecimento de relações interpessoais: Questão 10 - O facto de juntar-se ao grupo para 

participar nas atividades de animação sociocultural, pode facilitar o convívio e o conhecimento 

dos utentes aqui internados; Questão 11 – Como se sente na ausência da animadora; Questão 

12 - A participação nas atividades permitiu estabelecer relações de amizade com os outros 

utentes. 

- Grupo de questões relativas à prática das atividades de animação sociocultural enquanto 

facilitador de integração do utente: Questão 13 - Por participar nas atividades sente bem-estar 

e motivação para continuar o tratamento; Questão 14 - Sente apoio emocional nos colegas para 
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continuar os tratamentos; Questão 15 - As atividades facilitaram a integração ao nível de 

rotinas, regras e bem-estar; Questão 16 - Atividades em que participa; Questão 17 - Sugestão 

de atividades; Questão 18 - A sua opinião é tida em consideração para a planificação de 

atividades; Questão 19 - Que atividades gostaria de ver; Questão 20 - Tempo da animadora na 

UCCI; Questão 21 - Mudava alguma coisa. 

Relativamente à análise de conteúdo administrada ao utente16 aferimos que o entrevistado 

em internamento, A1, que compõe os sujeitos participantes no estudo é do sexo masculino, 

tem 78 anos, viúvo, letrado que desenvolveu atividade profissional de tratorista e que se 

encontrava em internamento há um mês e dois dias. 

Questão 1 – A razão do internamento nesta tipologia regeu-se por questões de saúde, neste 

caso o utente refere “Pa ver se me punha melhori (silêncio) aqui das pernas, que tive uma 

trombose.” Sendo que se mostra otimista uma vez que termina o discurso referindo que “estou 

melhori”. 

Questão 2 – Nota-se no discurso uma preferência por esta unidade uma vez que refere que 

quando questionado “disse logo que vinha pra qui fazer ginástica. Aqui em Serpa.” 

Questão 3 – Quando questionado sobre a preferência por serviços facultados refere que 

“Eu gosto de tudo!”, não excluindo nem sobrepondo nenhum tipo de serviço que encontra 

nesta unidade. 

Questão 4 – Quanto às atividades ocupacionais, o utente refere que a queda o limitou “Eu 

agora não saía lá do monte!”, no entanto, acrescenta que antes deste episódio era pessoa que 

apreciava alguma interação, nomeadamente, “Antes ia a passear e conversar e também fazia 

uma jogatana.” 

Questão 5 – Quando questionado sobre a ocupação do seu tempo livre durante o 

internamento refere que tem feito umas “jogatanas e a ginástica e o cante”, referindo com 

algum entusiasmo, passando a mensagem de ocupação do tempo livre e da interação com os 

pares. 

Questão 6 – Ao ser interrogado sobre se considera importante ocupar o seu tempo livre 

durante o internamento refere um entusiástico “sim”. 

Questão7 – Quando é questionado sobre as atividades em que participa, refere “Ginástica, 

às vezes cantamos, jogamos à carta e aquele dos números.” Que o entrevistador depreende, 

ser, o Bingo, pela gesticulação que faz. 

                                                
16 Apêndice IV 
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Questão 8 – Sobre a sua aceitação em juntar-se ao grupo para participar nas atividades o 

participante refere que “sim” dando destaque ao que gosta de fazer e às atividades em que 

participa “pa cantar e jogar e conversar (silencio) e gosto muito da ginástica!”. 

Questão 9 – Quando interrogado sobre a adequação das atividades a si refere de forma 

entusiástica que “São! O cante! Eu sou filho do cante! (risos) A ginástica é boa e os jogos 

também.” 

Questão 10 – Sobre se concorda se as atividades aqui dinamizadas promovem o convívio 

e o conhecimento dos outros utentes, o entrevistado prontamente responde “Sim! 

Exatamente!”. 

Questão 11 – Como se sente na ausência da animadora o participante refere de forma 

aborrecida “Oh! Tamos pra qui! Às vezes mais calados! Tamém” 

Questão 12 – Quando questionado se durante o internamento, por ter participado nalgumas 

atividades estas fomentaram relações de amizade com outros utentes, revela de forma 

imperativa “ Sim senhora!”. 

Questão 13 – Se por participar nas atividades estas ajudaram no seu bem-estar e motivação 

para continuar o tratamento revela de forma segura “ Sim senhora! Vou muito bem aqui!” 

Questão 14 – Ao ser questionado sobre se sente apoio emocional nos colegas para 

continuar os tratamentos, confessa de forma comovida “Damos-se todos bem! Damos apoio, 

todos uns aos outros.” 

Questão 15 – Sobre se as atividades facilitaram a sua integração ao nível de rotinas, regras 

e bem-estar o participante declara de forma segura “Contribui, sei o que vou encontrar desde 

que me levanto até que me deito, sei o que tenho de fazer… sinto me bem.” 

Questão 16 – Quando é questionado sobre as atividades em que participa menciona de 

forma enfática “Cante, ginástica e jogos! Gosto de a ouvir tocar a viola! (risos)”. 

Questão 17 – Quando é questionado sobre se costuma dar sugestões de atividades a 

realizar revela “Às vezes! De cantar a moda e de lhe ensinar alguma.” As intervenções 

começam todas à mesma hora e por vezes o participante quando chega à animação, o grupo já 

se encontra a realizar atividades, ao qual ele, maioritariamente se junta e participa no que 

estiver a ser dinamizado. 

Questão 18 – Sobre a importância que é dada á sua opinião para a planificação das 

atividades, o participante, sente-se auscultado “Sim senhora!”, uma vez que no final de cada 

sessão é feito a avaliação da mesma e auscultado qual a atividade que gostariam de fazer na 

sessão seguinte, que maioritariamente é respeitado. 
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Questão 19 – Quanto á sua opinião sobre que outras atividades o participante gostaria de 

ver dinamizadas revela prontamente “Mais nenhumas!” 

Questão 20 – Quando questionado sobre se a animadora deveria estar mais tempo na 

unidade refere de forma divertida “Gostava que tivesse cá mais pa eu cantar mais (risos)!” esta 

divide o seu horário laboral pelos três equipamentos da instituição, sendo que é despendido 

três dias para esta Unidade de Cuidados, embora esteja lá todos os dias no período da manhã 

ou no período da tarde. 

Questão 21 – Quando questionado se mudava alguma coisa nesta unidade o participante 

refere prontamente “Você estar cá mais vezes!” 

Percebe-se através desta análise que este idoso participa com regularidade nas atividades 

de animação, nas suas atividades preferenciais. Estas, de acordo com o utente, possibilitaram-

lhe relações interpessoais pela satisfação da sua prática e por aceitar juntar-se ao grupo 

também ajudou a fomentar apoio emocional entre colegas. Serviu de elemento facilitador de 

integração do utente em Unidade de Média Duração e Reabilitação, de forma motivacional 

quer ao nível dos seus tratamentos, regras e rotinas, quer pela prática de atividades 

preferenciais quer por ser tido em conta para a planificação das mesmas. Todas estas 

condicionantes incitaram o seu bem-estar durante o internamento. 

 

 

 6.7.2 – Análise de conteúdo da entrevista semiestruturada aos técnicos 

A entrevista semiestruturada aos técnicos foi organizada por alguns dados pessoais e 

profissionais e depois por treze questões, relativas à UMDR e à intervenção da animação 

sociocultural. Todas elas eram de resposta aberta para permitir maior liberdade e veracidade 

nas respostas. As categorias da entrevista semiestruturada foi composta por: 

- Grupo de questões sobre os dados profissionais em que nem todas as participantes 

quiseram responder, Questão 1 - Habilitações Literárias; Questão 2 – Funções desempenhadas 

e Questão 3 - Permanência neste trabalho. 

- Grupo de questões relativas à Unidade de Média Duração e Reabilitação, Questão 1 - 

Importância dos serviços que esta oferece; Questão 2 - Importância desta tipologia enquanto 

resposta de saúde e Questão 3 - Existência do conceito de equipa multidisciplinar nesta 

Unidade de Média duração e Reabilitação. 

- Grupo de questões relativas à intervenção da animação sociocultural, nomeadamente, 

Questão 5 - Desenvolveu atividade profissional em que teve colegas animadoras; Questão 4 - 

Compreende a intervenção de animação sociocultural; Questão 6 - O que potencia; Questão 7 
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- Importância do horário completo da Animadora Sociocultural na unidade; Questão 8 - 

Necessidade da intervenção; Questão 9 - Facilitadora de relações interpessoais e promoção do 

convívio; Questão 10 - Promove a integração do utente; Questão 11 - Conceito de bem-estar 

do utente, Questão 12 - A intervenção da Animadora potencia bem-estar do utente, Questão 

13 - O que mudava. 

Quando realizamos a análise de conteúdo da entrevista semiestruturada aos técnicos17 

depreendemos que, dos sujeitos participantes no estudo fizeram parte três enfermeiras, uma 

psicóloga clínica, uma fisioterapeuta, uma terapeuta ocupacional, terapeuta da fala e uma 

assistente social, à exceção da psicóloga clínica que possui mestrado todas as restantes técnicas 

detém licenciatura. Quanto ao tempo de permanência nesta UMDR apenas duas entrevistadas 

referiram que estão desde o início, isto é, há três anos, as restantes não quiseram responder. 

Questão 1 – Quando questionadas sobre a importância dos serviços prestados, a 

entrevistada A refere a humanização dos cuidados, a B e C reforçam a necessidade de trabalho 

de equipa e as restantes entrevistadas, C, D, E, F, G e H, focam-se nos cuidados de saúde. O 

aspeto transversal às entrevistadas é a necessidade do bem-estar dos utentes. 

Questão 2 – Sobre a necessidade desta resposta de saúde todas concordam com a sua 

importância, a entrevistada A refere “São uma resposta essencial no nosso país, dada a 

escassez de cuidados de qualidade nesta área”, as entrevistadas C, D, E, G e H focam o objetivo 

primordial que é a reabilitação, tal como é referido pela entrevistada A “dá continuidade ao 

processo de reabilitação” 

Questão 3 – Quando lhes é questionada sobre se o trabalho de equipa é aqui assente as 

entrevistadas B, C, E e G referem que “sim”, no entanto as entrevistadas A, D. F e H referem 

que “não”, justificando com a falta de permanência a tempo inteiro nesta UMDR, falta de 

reuniões mensais e falta de informação dos utentes. Assim, a entrevistada A refere 

“rotatividade dos técnicos por outras valências não permite o número nem a frequência de 

reuniões,” e “a troca frequente de informação multidisciplinar relativa aos utentes.”, a D “Era 

importante que todos os técnicos estivessem mais presentes no dia-a-dia da unidade”, a F 

“deveriam ser realizadas reuniões mensais para discutir diversos assuntos.” E a H “o fato dos 

técnicos não estarem todos a tempo inteiro não ajuda” 

Questão 4 – Relativamente ao terem desenvolvido atividades profissionais com colegas 

animadoras socioculturais, o grupo é dividido, A, D, E e G referem que “não e a B, C, F e H 

referem que sim. 

                                                
17 Apêndice V 
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Questão 5 – Quando questionadas sobre a importância da sua intervenção é unanime o 

“sim”. 

Questão 6 – Quando questionado sobre o que a animação sociocultural potencia as 

entrevistadas A, B, G – dão destaque ao “bem-estar”, “convívio”, “ relação com os pares” 

A entrevistada C refere a “Adaptação ao internamento”, ”promove o convívio” e “as relações 

com os pares.” A entrevistada D menciona que “potencia o entretenimento”, “colaboração dos 

utentes nas atividades da unidade” e “interação entre eles”. A entrevistada E centraliza a 

“reabilitação”, “motivação” e “alegria aos utentes”. A entrevistada F e H referem que 

“potencializa competências específicas como a estimulação psíquica e social do utente.” 

Questão 7 – Quando questionado sobre a importância da animadora sociocultural em 

horário completo na UMDR a resposta é unanime no “sim” sendo que a entrevistada G refere 

a sua importância “também por vezes ao fim de semana”. 

Questão 8 – Sobre a necessidade de intervenção de animação sociocultural na UMDR a 

entrevistada A refere que “Facilita as relações interpessoais, o internamento, o convívio.”, a 

entrevistada B “Ajuda na integração e motivação para os tratamentos.”, a entrevistada C “ 

Adaptação ao internamento, promove o convívio e as relações com os pares.”, a entrevistada 

D “acompanhar os utentes nos momentos em que estes não estão ocupados com os cuidados 

de saúde.”, a entrevistada E “dá motivação, alegria, motiva os utentes e a instituição.”, a 

entrevistada F "É bastante importante de forma a estimular a parte cognitiva dos utentes e toda 

a parte psicossocial.”, a entrevistada G “Ajuda na integração dos utentes e promove as relações 

entre eles.”, a entrevistada H “Aproximação dos utentes” e “ajuda muito no bem-estar dos 

utentes.”. Maioritariamente os argumentos são na ajuda de integração do utente e adaptação 

ao internamento, entrevistadas A, B, C e G, a par do convívio e relação entre pares, 

entrevistadas A, C, G e H, fala-se da ocupação do tempo, entrevistada D, da motivação 

entrevistada E, da estimulação cognitiva e psicossocial, entrevistada F e do bem-estar 

entrevistada H. 

Questão 9 – Quanto á questão sobre a animação sociocultural enquanto facilitadora de 

relações interpessoais e promoção do convívio a resposta das entrevistadas é unanime no 

“Sim”. 

Questão 10 – Quanto à animação sociocultural enquanto promotora da integração do 

utente, é unanime o “sim”. 

Questão 11 – Quando questionadas sobre o que entendem por bem estar do idoso as 

entrevistadas A e H entendem ser “subjetivo” e “individualizado” e que de acordo com a 

entrevistada A “ depende do que ele considera importante para a sua qualidade de vida.” Já a 
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H acrescenta que passa “por toda a dignidade que se tem direito”. A entrevistada B defende 

que o bem-estar é “Interação com os outros e estimulação cognitiva”. Já as entrevistadas C e 

D referem que o bem-estar são os cuidados no seu todo “Biopsicossocial” sendo que a 

entrevistada D acrescente que depois deste parâmetro “devem ser valorizadas as suas vontades, 

gostos e histórias de vida”. A entrevistada E defende que o bem-estar passa por “Tem de ter 

uma resposta social e de saúde segura”. As entrevistas F e G referem que passa por “Conviver 

com os colegas” a F acrescenta que também passa por “realizar atividades de que goste” e a 

G adiciona que o bem-estar do idoso passa por “sentir-se bem onde está”. 

Questão 12 – Quando questionadas sobre se a intervenção da animadora sociocultural da 

UMDR pode ser potenciadora de bem-estar do utente a resposta unanime passa pelo “sim” 

embora que a entrevistada A acrescente “se as atividades forem de acordo com as necessidades 

dos utentes” e a entrevistada D defende que pode ser se “ conseguir atender às necessidades 

de cada um a nível das atividades que gostam de desenvolver nos tempos livres.” Assim 

entende-se que pode ser potenciadora de bem-estar desde que respeite as necessidades e gostos 

de cada um. 

Questão 13 – Quanto à ultima questão da entrevista, sobre que mudança imputaria nesta 

UMDR, a entrevistada A refere que “ gostaria que todos os técnicos tivessem ao seu dispor 

material que lhes possibilitasse exercer as suas funções e que todos os técnicos pudessem ter 

tempo necessário para disponibilizar aos utentes durante o internamento”, a entrevistada B, E 

e G referem “nada”, já a C, D e F apontam para “mais funcionários” sendo que a entrevistada 

D complementa com “ para que os cuidados sejam de excelência”, a entrevistada F partilha da 

mesma opinião “Mais profissionais e melhores condições para os utentes”. Já a entrevistada 

H canaliza para “ olhar para as necessidades reais dos utentes e ter isso como prioridade”. 

Assim, maioritariamente constata-se que, maioritariamente, não existe nada a mudar 

(entrevistadas B, G e E) e as mudanças apontadas (entrevistadas C, D e F) são para a 

contratação de mais profissionais. 

 

 6.7.3. – Análise quantitativa e qualitativa da Escala de Bem-estar subjetivo 

aplicado ao utente 

Ao realizar a análise qualitativa e quantitativa da Escala de Bem-estar Subjetivo ao sujeito 

participante do estudo (idoso)18, analisamos que este possui um elevado valor de perceção de 

satisfação com a vida, na medida em que obteve 28 pontos dos 35 possíveis. 

                                                
18 Apêndice VI 
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Quando analisamos a perceção do sujeito participante na amostra face à sua perceção com 

a vida no momento presente, averiguamos que é uma boa perceção, visto ter assinalado o nível 

sete que está entre o mediano e o excelente (0-10). 

Em términus da avaliação desta escala, no último item, que avalia a perceção do controlo 

com a vida no momento, o nosso sujeito não apresentou dificuldades de controlo. Em 

consonância com o resultado da sua escala, obteve cinquenta e quatro valores numa escala em 

que poderia obter entre os catorze e os setenta pontos, traduzindo-se numa boa perceção de 

controlo com a vida no momento. 
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6.8 - Discussão dos Resultados 

 Neste item vamos discutir os resultados obtidos através da entrevista semiestruturada19 

e da Escala de bem-estar subjetivo aplicado ao idoso20 internado na UMDR e entrevista 

semiestruturada aos técnicos21 que desenvolvem atividade profissional na UMDR. 

 Este estudo destinou-se aos utentes idosos, de ambos os sexos, que iniciassem 

internamento na UMDR da UCCI Senhora de Guadalupe a partir do mês de dezembro. Este 

estudo pretendeu aferir o contributo da animação sociocultural para o bem-estar dos idosos 

em Unidade de Média Duração e Reabilitação. Foi apenas selecionado um utente que reunisse 

os critérios de inclusão dos sujeitos participantes no estudo, e oito técnicos das várias áreas 

que aqui incidem, de referir que da área de enfermagem só se administrou entrevista a quem 

tem vínculo à casa, três enfermeiras. 

 Através das entrevistas semiestruturadas foi possível inquirir um utente de 78 anos, 

letrado, com a 4ª classe, viúvo, reformado da atividade laboral de tratorista, com dependência 

moderada22. 

 Relativamente ao seu internamento o utente refere como motivo uma trombose e que 

por isso se encontra “a fazer fisioterapia às pernas”. Foi o entrevistado que escolheu esta UCCI 

para efetuar a sua reabilitação. Quanto aos serviços disponibilizados não refere preferência 

por nenhum em específico, mostrando-se satisfeito com todas as áreas. 

 Quanto às atividades ocupacionais em que participava antes do internamento refere 

passeios, jogos de cartas e convívio com amigos. 

 Quando questionado sobre as atividades ocupacionais em que participa para ocupar o 

seu tempo livre, durante o internamento, refere jogar cartas. Considera importante ocupar o 

seu tempo livre durante o internamento e refere que por vezes junta-se ao grupo e participa 

nas atividades de cante, jogos de cartas e bingo, ginástica e conversa. Quando questionado 

sobre a adequação das atividades a si, refere que sim, que gosta do cante, da ginástica e dos 

jogos de cartas e bingo. 

 O entrevistado refere que a participação nas atividades de animação sociocultural 

facilita o convívio, o conhecimento e estabelecimento de relações de amizade com os pares. 

Na ausência da animadora os utentes estão por vezes “mais calados” percecionando se tristeza 

na sua comunicação. 

                                                
19 Apêndice I 
20 Anexo II 
21 Apêndice II 
22 Anexo I 
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 O entrevistado refere que por participar nas atividades sente bem-estar e motivação 

para continuar os tratamentos e que facilita a integração no internamento ao nível de rotinas, 

regras e bem-estar por saber sempre o que tem de fazer e de encontrar ao longo do dia. Refere 

que gosta de participar nas atividades de cante, ouvir a animadora sociocultural a tocar viola, 

ginástica, jogos de cartas e de bingo. Refere que a sua opinião é tida em consideração para a 

planificação de atividades de animação dinamizadas na UMDR da UCCI Senhora de 

Guadalupe Não manifesta interesse em ver dinamizadas ou em participar noutro tipo de 

atividades. Quando é questionado sobre se lhe é solicitado sugestões de atividades refere que 

gosta de escolher as modas a cantar e que gosta de ensinar algumas à animadora sociocultural. 

Termina a referir que gostava que a animadora permanece-se mais tempo na UMDR da UCCI 

para que pudesse cantar mais. 

 Através da análise de conteúdo das entrevistas semiestruturadas aos técnicos da 

UMDR da UCCI Senhora de Guadalupe, aferiu-se que os sujeitos participantes no estudo é 

composto por oito profissionais, na sua maioria licenciadas, apenas uma possuí mestrado (A). 

Quanto às funções desempenhadas apenas quiseram responder duas técnicas, a entrevistada A 

e B, quanto ao tempo de permanência nesta UCCI, só a entrevistada A e B aceitaram 

responder, ambas três anos. 

 As entrevistadas ao caraterizarem a importância dos serviços prestados nesta UMDR, 

percebe-se que o aspeto transversal a todas é a necessidade do bem-estar dos utentes. 

Maioritariamente focam a necessidade de cuidados de saúde, entrevistadas A,B C e D, 

seguidamente, a necessidade de trabalho de equipa, entrevistadas G e H e por fim, a 

entrevistada E e F referem a humanização dos cuidados. 

Sobre a necessidade desta resposta de saúde é transversal a todas as entrevistadas, 

essencialmente destacam como motivo a continuidade da reabilitação. 

Tratando-se de uma UMDR, a sua filosofia incide no trabalho de equipa, ao serem 

inquiridas sobre se este aspeto se verifica, o grupo encontra-se dividido, metade refere que 

sim, entrevistadas B, C, E e G, a outra metade afirma que não está patente, A, D, F, H, 

apresentando como principais motivos o trabalho a tempo parcial, (rotatividade de técnicos 

por outros equipamentos), a entrevistada A e F referem falta de reuniões mensais e falta de 

informação sobre os utentes. Também se encontra o grupo dividido quando é questionado 

sobre experiencias anteriores de articulação, em atividade laboral, com colegas da formação 

de animação sociocultural, a entrevistada A, D, E e G referem que “não”, o que poderia 

prejudicar o seu juízo de valor quando questionadas sobre a importância da intervenção da 

animadora sociocultural, o que não se verifica. É unanime o reconhecimento da sua 
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intervenção. Falando sobre o contributo da animação sociocultural, as entrevistadas 

primeiramente dão destaque ao “bem-estar”, entrevistadas A e G, “convívio” entrevistadas A, 

B e C, “relação com os pares” entrevistada C, “entretenimento”, “colaboração dos utentes nas 

atividades da unidade”, “interação entre eles” entrevistada D, já a “reabilitação”, “motivação”, 

e “alegria aos utentes” é apontado pela entrevistada E, e, por último, as entrevistadas F e H 

referem que “potencializa competências específicas como a estimulação psíquica e social do 

utente”. Em suma, as entrevistadas consideram relevante o contributo da animação nesta 

UMDR. Reconhecem a sua importância unanimemente, inclusivamente, a entrevistada G 

refere que a animadora sociocultural deveria desenvolver a sua intervenção “também por vezes 

ao fim de semana”.  

No que concerne à necessidade de intervenção de animação sociocultural na UMDR as 

entrevistadas, maioritariamente, apresentam argumentos como a ajuda de integração do utente, 

entrevistadas B e G, adaptação ao internamento, entrevistadas A e C, a par do convívio e 

relação entre pares, entrevistada C, em menos preponderância ainda apontam para a ocupação 

do tempo, entrevistada D, fomento da motivação, entrevistada B, da estimulação cognitiva e 

psicossocial, entrevistada F e, por último, do bem-estar, entrevistada H. 

Quando se pergunta às entrevistadas se consideram a animação sociocultural facilitadora 

de relações interpessoais e promotora do convívio e integração do utente, estas declaram de 

forma unanime “sim”. 

Quando questionadas, as entrevistadas, sobre o seu entendimento de bem-estar do idoso 

as entrevistadas, encontram-se divididas. A entrevistada A e H entendem ser pessoal e que 

depende do que entende por qualidade de vida, do que considera importante para si e da 

dignidade humana. Outra entrevistada B defende que é interação social e estimulação 

cognitiva. Outras duas entrevistadas, C e D, referem que são os cuidados no seu todo, 

“Biopsicossocial” e que se devem valorizar “vontades, gostos e histórias de vida”. Já a 

entrevistada E refere que passa pela resposta social e de saúde seguinte segura. As 

entrevistadas F e G referem o convívio, participar em atividades preferenciais e sentir-se bem 

no local em que se encontra.  

Quando questionadas sobre se a intervenção da animadora sociocultural da UMDR pode 

ser potenciadora de bem-estar do utente a resposta afirmativa é unanime, embora duas 

entrevistadas, A e D, acrescentem que as atividades devem ir de encontro às necessidades do 

público-alvo. Assim, entende-se que pode ser potenciadora de bem-estar desde que respeite as 

necessidades e gostos de cada um. 
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Por último, a questão sobre sugestões de mudança na UMDR, as entrevistadas encontram-

se divididas. A entrevistada A refere “que tivessem ao seu dispor mais material” e “mais tempo 

para disponibilizar aos utentes”, esta justifica-se pela rotatividade de técnicos pelos três 

equipamentos da santa casa. Três entrevistadas, C, D, F apontam para a contratação de mais 

profissionais, três, B, E e G, declaram que não existe nada a mudar, e, por último, a H declara 

que se deve priorizar as necessidades dos utentes. 

Relativamente, à avaliação da escala de bem-estar subjetivo administrada ao utente, já com 

rotina de participação nas atividades de animação sociocultural, participação assídua em 

atividades de jogos de mesa, atividades de cante e atividades de animação física e motora, 

avaliou-se que este detinha um elevado valor de perceção de satisfação com a vida, vinte e 

oito pontos. Relativamente à sua perceção com a vida no momento presente, possui uma boa 

perceção (sete) igualmente à perceção do controlo face ao stress com a vida no momento, 

cinquenta e quatro pontos. 

Depreende-se que estes resultados corroboram o que anteriormente foi referido, isto é, se 

os indivíduos se mantiverem ocupados com atividades ocupacionais que vão de encontro aos 

seus gostos pessoais torna-se fácil o convívio e interação entre pares e em fim último é 

proporcionado o seu bem-estar, o que é visível através da entrevista semiestruturada e do 

resultado da escala de bem-estar subjetivo. Esta ilação é corroborada, na medida em que o 

geronte ao possuir maior contacto social revela-se socialmente mais competente, detendo 

níveis mais elevados de qualidade de vida e bem-estar, considerando que a sua participação 

num grupo permite uma reavaliação do sentido de vida e identidade, papel social, familiar, 

conotando-lhe maior dignidade e novos objetivos de vida (Molho, 2015:21). Estas atividades, 

interação com o outro, dignificação do seu ser fomenta a participação e saúde mental que é 

fundamental para a manutenção de um “estado de bem-estar em que o indivíduo implementa 

as suas capacidades, enfrenta o stress normal da vida, trabalha produtivamente e com sucesso, 

e é capaz de contribuir para a sua comunidade” (Molho, 2015:21). 

 É de referir que as relações interpessoais estabelecidas através da participação nas 

atividades de animação sociocultural promovem o bem-estar dos indivíduos, visto que a sua 

participação promove a socialização e convívio, que em última análise aliado à prática de 

atividades preferenciais ajudam o idoso a integrar-se no internamento, “sei o que vou encontrar 

desde que me levanto até que me deito, sei o que tenho de fazer… sinto me bem.” Potencia-

se no geronte ser dono e autor das suas escolhas, reconhecendo e caminhando ao encontro do 

que é proferida nos “direitos humanos das pessoas mais velhas e dos princípios de 

independência, participação, dignidade, assistência, e autorrealização, estabelecidos pela 
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Organização das Nações Unidas” (Ribeiro& Paúl, 2011:3). O fomento de papéis socias e 

controlo da sua vida (quando refere afirmativamente que a sua opinião é tida em consideração 

para a planificação de atividades de animação socioculturais) possibilita a participação, 

interação (quando afirma que a sua participação nas atividades lhe permitiu o convívio e o 

conhecimento dos outros utentes “Sim! Exatamente!”), integração num grupo (quando refere 

afirmativamente que se junta ao grupo “pa cantar e jogar e conversar (silencio) e gosto muito 

da ginástica!”) motivação para melhorar o seu estado de saúde (quando refere positivamente 

que ao participar nas atividades sente bem estar e motivação para continuar o tratamento “sim 

senhora!” e “Damos apoio, todos uns aos outros”), que é fundamental para a manutenção da 

sua saúde mental e bem-estar. 

Confirma-se através da entrevista e da escala de bem-estar subjetivo administrada ao 

utente que a animação sociocultural tende a ser um elemento facilitador na integração do 

internamento nesta tipologia, mantendo-se motivado para a continuação dos tratamentos de 

reabilitação. Compreende-se que as estratégias de animação sociocultural são um veículo 

importante para o estabelecimento de relações interpessoais entre pares. 

Relativamente à análise dos questionários administrados aos técnicos, subentende-se 

que existe conhecimento sobre a prática da animação sociocultural e do seu contributo junto 

dos utentes. Todas as entrevistadas corroboram a ideia da necessidade da intervenção de 

animação, embora devamos destacar que metade das entrevistadas tiveram a sua primeira 

experiencia profissional partilhada com animadora sociocultural nesta UMDR. 

Quando questionadas sobre o contributo desta área junto dos utentes, as entrevistadas 

corroboram os objetivos específicos traçados, isto é, referem que contribuem para o bem-estar 

(A – bem estar, convívio, é muito importante, G – Potencia o bem estar dos utentes), convívio 

(A e B – convívio), motivação para o continuar os tratamentos (E – Sim, ajuda na reabilitação 

e na motivação, dando alegria aos utentes) e ajudam na integração do internamento (C – 

Adaptação ao internamento, promove o convívio e as relações com os pares). Existe ainda 

outras ilações, de extrema importância, que não destacamos para estudo mas que poderá ser 

um caminho importante a realizar a nível futuro, isto é, o contributo da animação sociocultural 

na estimulação psíquica e social do utente (F – Sim, o animador é um profissional que ocupa 

o tempo livre dos utentes e estimula a parte psíquica e social do utente; H – Sim, tal como 

todas as restantes áreas, potencializa competências específicas como a estimulação psíquica e 

social do utente). 

Sabendo que a intervenção de animação sociocultural deverá ser uma prática contínua 

e que fomente rotinas nos idosos no sentido do seu bem-estar, “sei o que vou encontrar desde 
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que me levanto até que me deito, sei o que tenho de fazer… sinto me bem.” e corroborando a 

afirmação de Martinez et al (1992) “tinham estudado os diversos fatores influentes no bem-

estar dos idosos, discutindo particularmente sobre a importância da atividade, havendo teorias 

(…) que acentuam a necessidade de algum trabalho para que o idoso se possa sentir feliz.” 

(Martinez et al, 1992 citado por Oliveira, 2005:77). 

Esta UCCI apenas oferece, 10h semanais para quinze utentes, no entanto, como 

partilha o mesmo edifício com a ULDM o horário da animadora inclui vinte e duas horas em 

que a mesma trabalha com ambas as tipologias de acordo com o seu grau de dependência, 

motivação e interesse do sénior e escolaridade do mesmo (letrado e iletrado) (Diário da 

República; 2014: 4882). 

Quando a abordagem passa a ser sobre a necessidade da intervenção de animação 

sociocultural, consolidam aquilo que anteriormente tinham defendido (A – Facilita as relações 

interpessoais, o internamento, o convívio; B – Ajuda na integração e motivação para os 

tratamentos; C – Adaptação ao internamento, promove o convívio e as relações com os pares; 

G – Ajuda na integração dos utentes e promove as relações entre eles; H – Aproximação dos 

utentes, acho que esta é uma área que ajuda muito no bem estar dos utentes.), revelando dicas 

para aprofundar este estudo a nível futuro, mencionando, outra perspetiva da animação, 

nomeadamente a ocupação de tempos livres dos utentes mas também o ânimo que traz à 

instituição (D – A animadora é a pessoa que consegue estar presente e acompanhar os utentes 

nos momentos em que estas não estão ocupados com os cuidados de saúde; E - É bom em 

termos de incentivo, é uma área que dá motivação, alegria, motiva os utentes e a instituição) 

bem como a estimulação física, psíquica e social (F – É bastante importante de forma a 

estimular a parte cognitiva dos utentes e toda a parte psicossocial). 

De acordo com a equipa multidisciplinar, a resposta é unanime “Sim” quando 

questionadas sobre a permanência da animadora sociocultural a tempo inteiro, que é 

complementada por a entrevistada G ao referir “Sim e também por vezes ao fim de semana”. 

Existe uma clara preocupação com esta área. É unanime a resposta afirmativa sobre o 

contributo da animação sociocultural enquanto facilitadora de relações interpessoais, 

promoção do convívio, integração do utente e potenciadora de bem-estar, embora duas 

entrevistadas, A e D, refiram a importância do respeito e conotação oferecida às atividades 

preferenciais do utente (A – Se as atividades forem de acordo com as necessidades dos utentes, 
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D – Sim na medida de conseguir atender ás necessidades de cada um a nível das atividades 

que gostam de desenvolver nos tempos livres). 

Em jeito de ilação, depreendemos que todos os objetivos específicos anteriormente 

traçados foram corroborados neste estudo, nomeadamente, verificar se as atividades coletivas 

de animação sociocultural em que os idosos participam durante o internamento na UMDR 

contribuem para o sucesso do utente na integração do internamento em UMDR; verificar se a 

participação do idoso em atividades de animação sociocultural em internamento de UMDR 

contribui para motivar os idosos na continuação dos tratamentos; verificar se as relações 

interpessoais estabelecidas entre idosos em internamento de UMDR contribuem para o bem-

estar e convívio entre idosos são validados ao longo do estudo e verificar se as atividades de 

animação sociocultural dinamizadas em internamento da UMDR respeitam os gostos pessoais 

dos idosos.  

De acordo, com o cronograma semanal da UCCI existem outras atividades, que de 

forma maioritária e subjetiva vão de encontro aos gostos do público feminino como a culinária 

e expressões, no entanto, existe outra atividade, visionamento de filmes, para ambos os 

públicos, que o entrevistado utente, não referencia o que gosta ou em que participa. 

Posto isto, verificamos que nesta UMDR, a intervenção de animação sociocultural 

potencia a integração do utente neste internamento, ajuda a motivar os utentes para continuar 

os tratamentos nesta UMDR, as relações interpessoais estabelecidas através da participação 

nas atividades de animação sociocultural potenciam o bem-estar e o convívio, e, que 

maioritariamente as atividades de animação sociocultural dinamizadas nesta UMDR respeitam 

os gostos pessoais dos idosos. Estes resultados validam uma ilação já realizada anteriormente 

por Oliveira (2005), “Ajudar o idoso a adaptar-se à nova situação é de primária importância, 

pois da capacidade de adaptação é que depende o sucesso ou insucesso do velho. Esta 

adaptação passa por um modo de vida socialmente desejável para idosos, manutenção das 

atividades da meia-idade, sentimento de satisfação com as suas atividades e com a vida em 

geral. Isto pressupõe manter o idoso ativo a todos os níveis, levando-o a um contínuo 

investimento e não desinvestimento” (Oliveira, 2005:88). Este é o grande contributo da 

animação sociocultural enquanto facilitador de bem-estar no idoso. Considerando as lacunas 

existentes nesta UMDR, propõe-se um projeto de intervenção, que visa dar resposta a estas 

necessidades, no capítulo seguinte. 
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Parte III – Projeto de Intervenção 

7 - Proposta de Projeto de Intervenção  

Ao longo deste estudo foi-nos possível ir adquirindo pistas que nos podem ajudar a 

construir um projeto de sucesso, na medida em que pode dar resposta a necessidades e 

expetativas de um público. Este projeto visa tendo em conta o que foi aferido através da análise 

conteúdo da entrevista semiestruturada ao idoso23 e á análise da entrevista semiestruturada aos 

técnicos24 melhorar o bem-estar potenciando as relações interpessoais, através do convívio na 

participação nas atividades de animação sociocultural e por isso a sua integração neste tipo de 

internamento. Este projeto teve início em Junho de 2016 e passou por várias fases, 

nomeadamente, formulação da questão de partida, realização de pesquisa bibliográficas, 

organização do programa do projeto, redação, levantamento dos instrumentos de pesquisa, 

aplicação dos instrumentos, análise dos dados recolhidos, avaliação e entrega25.  

 Antes de iniciarmos o trajeto do projeto de intervenção importa defini – lo, de acordo com 

Netto (1999) “ A ação humana, seja individual, seja coletiva, tendo em sua base necessidades 

e interesses, implica sempre um projeto, que é, em poucas palavras, uma antecipação ideal da 

finalidade que se quer alcançar com a inovação dos valores que a legitimam e a escolha dos 

meios para atingi-la.”(Netto, 1999:12). 

Considera-se que a participação nas atividades de animação sociocultural, que sejam de 

acordo com os gostos pessoais e necessidades dos utentes podem ajudar no bem-estar dos 

idosos em internamento da UMDR, estimula as relações pessoais com os outros utentes, 

motiva o idoso a continuar os tratamentos e facilita a integração dos utentes neste tipo de 

internamento. 

       Face aos resultados obtidos a partir da recolha da informação através da entrevista 

semiestruturada ao idoso e aos utentes, tendo em conta os interesses manifestados pelos 

inquiridos e atividades preferenciais, foi delineada uma proposta de Projeto de intervenção de 

animação sociocultural. Esta pretende a viabilização de atividades que colmatem algumas das 

necessidades encontradas e as reais prioridades de intervenção. Este projeto intitula-se 

Interagindo no Internamento. Este é concebido numa perspetiva abrangente de ocupação de 

tempos livres, atividades físicas ou motoras, atividades cognitivas; atividades através da 

expressão e da comunicação oral e corporal e atividades lúdicas. 

                                                
23 Apêndice IV 
24 Apêndice V 
25 Apêndice VII 
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 Compreendendo que a Unidade de Média Duração e Reabilitação tem como foco 

principal o sucesso do internamento no seu todo, torna - se fulcral o bem-estar dos idosos em 

internamento e por isso, a participação em atividades de animação sociocultural de forma 

prazerosa mas que respeitem as necessidades do internamento e do idoso, gostos pessoais do 

idoso, de forma a estimular a interação e convívio entre pares e por fim, fomentar a integração 

e motivação nos tratamentos necessários ao seu bem-estar biopsicossocial. 
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7.1 - Plano de Ação  

 A finalidade da planificação de atividades consiste na ocupação do utente e no seu 

envolvimento nas atividades, para que este possa sentir prazer na sua realização, interagindo 

com os pares, facilitando a sua integração no internamento e motivando-se, quer pela 

participação nas atividades de animação sociocultural, quer pelo préstimo de contributo 

pessoal na planificação e desenvolvimento das atividades propostas, nos objetivos do seu 

internamento.  

 Torna-se necessário referir que este plano de ação foi desenhado tendo em conta a 

análise da entrevista do sujeito participante no estudo que é do sexo masculino, e por isso 

limita o tipo de atividades preferenciais, e a análise de entrevistas de nove técnicos 

colaboradores na instituição. 

 A calendarização das atividades permite a organização do trabalho, não podendo ser 

estanque mas sim flexível, ajustável e adaptável. De acordo com Cunha (2008), “ao 

configurarmos uma distribuição temporal ao design de um projeto, estamos a imprimir-lhe 

organização quanto à forma como se vão suceder, complementar e coordenar as diferentes 

etapas do processo.” (Cunha, 2008: 273). 

 A realização de atividades, com e para os utentes, tem como objetivo a melhoria das 

relações interpessoais, do convívio entre pares fomentado a sua autonomia e por isso o seu 

bem-estar.  

 Este projeto tem como objetivo geral a promoção do bem-estar em utentes de UMDR 

através das atividades de animação sociocultural. 

 Relativamente aos objetivos específicos que se pretendem atingir, passam por: 

 Melhorar a cooperação entre pares; 

 Facilitar a interação entre pares; 

 Promover o convívio; 

 Facilitar a integração no internamento em UMDR; 

 Incentivar à motivação na continuação de tratamentos; 

 Estimular as capacidades cognitivas (atenção, concentração e memória); 

 Partilhar experiências, emoções e sentimentos;  

 Dinamizar atividades que vão de encontro aos gostos pessoais de cada utente. 
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7.2 – Descrição das atividades 

Para atingir os objetivos anteriormente traçados, tomamos como referência a análise 

de conteúdo da entrevista aplicada ao utente mas também a análise de conteúdo administrada 

aos técnicos recorre-se, primeiramente à análise das entrevistas administradas e, por isso, a 

estratégias de intervenção que contemplam as seguintes atividades: 

- Atividade física ou motora; 

- Atividade cognitiva ou mental; 

- Atividade através da expressão e da comunicação oral e corporal; 

- Atividades lúdicas. 

 Assim, o projeto Interagindo no Internamento será calendarizado, semanalmente, 

durante o mês de Julho e Agosto de 2017, da seguinte forma: 

 

Quadro nº 1 – Plano semanal de atividades de animação Socioculturais 

 Segunda-

feira 

Terça- feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

10h30 – 

12h30 

Animação 

física e 

motora 

Animação 

cognitiva - 

letrados 

Dia do 

agrado 

Animação 

cognitiva – 

iletrados 

Animação 

física e 

motora 

14h – 16h Animação 

cultural: 

musica 

Animação 

lúdica: jogos 

de mesa 

Dia do 

agrado 

Animação 

lúdica: jogos 

de mesa 

Conversas ao 

vento 

 

 

Animação física e motora 

 Estas sessões pretendem ter início com atividades de aquecimento (15 min), seguidos 

de exercícios de aquecimento (45 min), seguindo de jogos (45 min) e terminar com 

exercícios de alongamento (15 min). 

 Para as atividades de aquecimento teria em conta Jacob (2013) que apresenta exercícios 

como, abrir e fechar os braços, levantar o braço para a frente, para o lado e para cima, mexer 

os pulsos para a frente, para trás e para o lado, abrir e fechar as mãos, mexer os antebraços 

para cima e para os lados, encolher e rodar os ombros, inclinar a cabeça para o lado, para a 

frente e para cima, movimentos do corpo de formas diferentes (só algumas partes do corpo, 

passando por todos os membros) manifestar diferentes emoções (como sentir-se triste ou sentir 
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a chuva na cara) e por fim puxar pela imaginação dos utentes e simular situações do dia-a-dia 

propostas pelos mesmos (como tirar água de um poço) (Jacob, 2013:52). 

 Quanto aos jogos, centrarei a sessão no jogo do Boccia, muito conhecido e muito 

apreciado na sua maioria, jogo das latas e jogos tradicionais. 

 Terminaria com exercícios de alongamento do corpo ao som de música relaxante. 

 Toda a atividade é centrada nos cadeirantes uma vez que na sua maioria deambulam 

com cadeira de rodas ou necessitam de ajuda na marcha. 

 A atividade física em si é de extrema importância por “diminuir a deteorização física”, 

“melhorar coordenação e equilíbrio”, “aumentar a flexibilidade” mas também por “ promover 

o convívio” (Jacob, 2013:50). 

 Estas atividades promovem cooperação e interação entre pares, o convívio, facilitar a 

integração no internamento em UMDR, Incentiva a motivação na continuação de tratamentos 

e estimular as capacidades cognitivas (atenção, concentração e memória). Essencialmente 

estimula a capacidade funcional dos participantes e melhora a sua qualidade de vida 

promovendo o seu bem-estar, “ O aumento da força e da capacidade funcional podem melhorar 

a qualidade de vida até mesmo de indivíduos com doenças crónicas” que são os utentes que 

usualmente se encontram nas tipologias de UMDR (Jacob, 2013:49). 

 O material utilizado centra-se em música de relaxamento e equipamento próprio, jogo 

de Boccia, jogos tradicionais, bolas, paus, entre outros. As sessões serão dinamizadas pela 

animadora sociocultural, durante dois dias por semana em sessões de duas horas, realizado de 

forma pausada e ajustada ao tipo de público. 

 

 

Animação cultural – cante alentejano 

Esta atividade torna-se intimista, na medida em que a animadora sociocultural canta modas 

antigas (cante alentejano) ao som de uma viola, acompanhada pelas vozes do público-alvo. A 

escolha das modas é tida em conta o local de origem e/ou residência dos participantes e as 

propostas feitas à sexta à tarde nas Conversas ao vento. 

A música é muito importante para o idoso na medida em que o reporta para uma memória, 

um local específico e passado que para além de “ promover o convívio” “divulgar os 

conhecimentos e artes”, torna-se uma questão identitária de raiz de um povo ou indivíduo. 

 Esta atividade reúne todos os objetivos específicos anteriormente definidos (cooperação 

entre pares, facilitar a interação entre pares, promover o convívio, facilitar a integração no 

internamento em UMDR, incentivo à motivação na continuação de tratamentos, estimular as 
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capacidades cognitivas (atenção, concentração e memória), partilhar experiências, emoções e 

sentimentos e dinamizar atividades que vão de encontro aos gostos pessoais de cada utente), 

tendo como fim último o bem-estar do utente. 

 

Animação cognitiva  

 Nesta atividade terei atenção às pessoas letradas e iletradas e agrupa-las de acordo com 

as suas competências, visto que esta estratégia da animação pretende “ manter a mente ativa “ 

prevenindo “algumas consequências do sedentarismo mental” (Jacob, 2013:67). Sabe-se que 

o envelhecimento é um processo sem retorno, no entanto sabemos que podemos recorrer a 

algumas atividades para atenuar os seus efeitos negativos, de acordo com Jacob (2013) “ 

apesar de existirem perdas de capacidades cognitivas com o envelhecimento esses efeitos 

podem ser bastante atenuados se o idoso mantiver uma boa atividade cognitiva e contatos 

sociais regulares” (Jacob, 2013:67). 

 Nas atividades de animação cognitiva para idosos letrados realizar-se-á atividades de 

operações de aritméticas simples, treino de escrita, jogos de estimulação de memória, sopa de 

letras, palavras cruzadas, jogo do stop adaptado, invenção de histórias que devem incidir numa 

letra do alfabeto, entre outros. 

 Já para idosos iletrados realizarão atividades de jogo de diferenças, labirintos, 

memória, invenção de histórias através de imagens ou de cubos que um de cada vez vai 

rodando, entre outros. 

 Quanto aos objetivos que pretende viabilizar, são todos os que anteriormente foram 

propostos, sendo que o seu fim último será o seu bem-estar, a animação cognitiva é “ ampliar 

o mundo interno e externo, tornando-se satisfeito, ajustado, valorizado e integrado, para que 

não seja um peso para si, para a sua família e para a sociedade “ (Zimmerman, 2000 citado 

por Silva et al, 2015:17). 

 

Animação lúdica: Jogos de mesa 

Esta atividade pretende ser composta por atividades de jogo de dominó, jogos de cartas e 

jogo de bingo (numérico, sons, cores) de acordo com a preferência dos utentes internados.  

Esta atividade pretende divertir o seu público-alvo, pois sem isso, não conseguiremos 

motivar idosos para a realização de atividades de animação socioculturais. “Animar é sempre 

dar alma e a vida a um grupo humano, a um conjunto de pessoas entre as quais as relações não 

se produzem espontaneamente, ou são impedidas e bloqueadas a consciência da coação de 

estruturas sociais ou das condições de vida. Da ideia simples de dar impulsão passa-se pouco 
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a pouco à de uma ação exercida sobre os outros sem nenhum tipo de coação: suscitar e orientar 

iniciativas, aumentar a sua participação na vida do grupo, organizar a vida através deste grupo, 

provocar a reflexão” (Torraille apud por Ander-Egg, 199 citado por Silva et al, 2015:16). 

Respeita os objetivos de melhorar a cooperação entre pares, facilitar a interação entre pares; 

promover o convívio, facilitar a integração no internamento em UMDR, incentivo à motivação 

na continuação de tratamentos, estimular as capacidades cognitivas (atenção, concentração e 

memória), partilhar experiências, emoções e sentimentos e dinamizar atividades que vão de 

encontro aos gostos pessoais de cada utente. 

 O material necessário á sua dinamização são os jogos em si. 

 

Dia do agrado 

 Esta atividade pretende dar resposta às atividades preferenciais dos utentes em 

internamento de UMDR, quer sejam atividades individuais quer sejam atividades coletivas e 

é programada à sexta-feira na atividade Conversas ao vento.  

 Esta atividade é norteada pelos seguintes objetivos específicos, promover o convívio, 

facilitar a integração no internamento em UMDR, incentivo à motivação na continuação de 

tratamentos, estimular as capacidades cognitivas (atenção, concentração e memória), partilhar 

experiências, emoções e sentimentos e dinamizar atividades que vão de encontro aos gostos 

pessoais de cada utente. 

 Relativamente ao material necessário à sua execução será de acordo com o proposto. 

 

Conversas ao vento  

 Esta atividade centra-se na partilha e expressão de emoções sobre o que foi a semana 

na área da animação sociocultural, são propostas atividades a realizar na quarta-feira, em grupo 

ou individualmente, e são, ainda, propostas pelos utentes as modas a cantar na atividade 

Animação sensorial.  

 Para esta atividade é necessário que a animadora sociocultural se faça comparecer com 

papel e caneta, esta respeita atividade respeita todos os objetivos traçados, nomeadamente, 

cooperação entre pares, facilitar a interação entre pares, promover o convívio, facilitar a 

integração no internamento em UMDR, incentivo à motivação na continuação de tratamentos, 

estimular as capacidades cognitivas (atenção, concentração e memória), partilhar experiências, 

emoções e sentimentos e dinamizar atividades que vão de encontro aos gostos pessoais de cada 

utente. 
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 Esta atividade destina-se ao público que não se encontra afásico, embora que desta 

possam fazer parte utentes com disartria ligeira. 
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7.3- Avaliação do Projeto 

A avaliação de um projeto é das etapas mais importantes de qualquer projeto, na medida 

em que esta permite readaptar, reajustar e melhorar as estratégias utilizadas. De acordo com 

Guerra (2002) “A avaliação é uma componente do processo de planeamento. Todos os projetos 

têm necessariamente um “plano de avaliação” que se estrutura em função do desenho do 

projeto e é acompanhado de mecanismos de autocontrolo que permitem de forma rigorosa, ir 

conhecendo os resultados e os efeitos da intervenção e corrigir as trajetórias caso estas sejam 

indesejáveis (…).”. (Guerra, 2002:175). 

Escolher um instrumento de avaliação para um projeto é sempre uma escolha difícil, 

existem variadíssimas hipóteses, que podem ser sempre ajustadas, no entanto temos de partir 

para esta fase com a ideia clara que da mesma forma que não existem receitas ideais para a 

escolha de atividades também não existem métodos de avaliação perfeitos e infalíveis. O 

modelo de avaliação que se seguirá, será a avaliação por objetivos em que “as finalidades e os 

objetivos são os critérios de sucesso da intervenção e o que se pretende é medir a forma e a 

intensidade com que determinados objetivos foram atingidos” (Guerra, 2002:191). A 

avaliação por objetivos recorre a “uma grande diversidade de formas de medida, dependendo 

dos objetivos. Utiliza métodos quantitativos e qualitativos de recolha de informação” (Guerra, 

2002:191).  

Os instrumentos utilizados para avaliar o projeto consistem na elaboração e administração 

de ficha de avaliação individual por atividade. 

 

Quadro nº 2 – Ficha de avaliação individual dos utentes por atividade 

 Nad

a 

Pouco Razoavelmente Bastante Muito 

1 – Gostei da atividade      

2 – Consegui conversar com os colegas      

3 – Diverti-me      

4 – Fiz novas amizades      

5 – Sinto-me apoiada/o pelo grupo      

5 – Sinto-me motivado/a para continuar 

neste internamento  

     

6 – Sinto-me mais integrada/o no grupo 

dos colegas internados  
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7 – Esta atividade fez-me sentir bem      

8 – Sinto que esta atividade foi de 

encontro aos meus gostos pessoais 

     

9 – Sinto que a atividade foi estimulante 

ao nível da memória, atenção e 

concentração 

     

10 – Com esta atividade pude partilhar 

experiencias, emoções e sentimentos 

     

11 – Voltarei a participar na atividade      

(Fonte: Canhita, Mariline (Relatório de Estágio, 2017) 
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8– Síntese Conclusiva 

Este estudo tinha como objetivo compreender o contributo da animação sociocultural para 

o bem-estar subjetivo dos idosos em Unidade de Média Duração e Reabilitação. De acordo 

com alguns autores a animação sociocultural “tem tido um papel importante na 

complementação (…) na prevenção e manutenção de um envelhecimento ativo, 

aliás,…verifica-se cada vez mais uma preocupação em garantir aos idosos não só uma 

longevidade maior, mas também uma boa qualidade de vida (Vecchia et al., 2005) (…). Se for 

bem-sucedido os idosos atingem uma maior longevidade, o que está intimamente ligado a uma 

boa qualidade de vida” e ao bem-estar do idoso (Sousa & Figueiredo, 2003; Trentini, 2004 

citado por Silva et al, 2015:22). 

      Presentemente a perspetiva sobre o envelhecimento sofreu uma mutação, isto é, passou a 

existir uma maior longevidade na velhice, e por isso torna-se fulcral que esta seja vivida com 

bem-estar. É necessário repensar conceitos como o lazer e sua importância para os idosos, na 

medida em que propiciam a auto estima, a valorização pessoal, a socialização, envolvência em 

comunidade e participação, tornou-se uma estratégia de combate ao sedentarismo no idoso 

que leva à depressão. O mais importante dentro do contributo da animação sociocultural é o 

fomento do equilíbrio físico, psíquico, emocional e social. A prática das atividades de 

animação sociocultural é um indicador de bem-estar ligado ao envelhecimento bem-sucedido. 

A Unidade de Média Duração e Reabilitação tem como intuito dar resposta ao doente 

“estável, mas com indicação para reabilitação e cuidados de enfermagem que devam ser 

prestados durante as 24h”. Esta tipologia tem um período de internamento previsível de 90 

dias (UMCCI, 2011:9). 

A superação dos sentimentos negativos que marcam o envelhecimento do indivíduo pode 

ser colmatada pela participação nas atividades de animação sociocultural “Ao longo do 

trabalho com séniores, verifica-se todos os dias que a estimulação proporcionada pela 

participação em programas de animação sociocultural é um dos melhores meios para 

minimizar efeitos negativos do envelhecimento. Se o sénior sente prazer em participar nas 

atividades, realiza atividades físicas, tem amigos, pertence a um grupo, passeia, contínua com 

vontade de aprender coisas novas, é uma pessoa mais feliz e saudável. As pessoas mais ativas, 

mais participativas, independentemente das suas limitações físicas, têm auto estima mais 

elevada e confiam mais nas suas capacidades e potencial” (Silva et al, 2015:17). 

Ao longo deste estudo entendemos que a prática da animação sociocultural estimula as 

relações interpessoais, e por isso, convívio e bem-estar dos idosos, que, considerando este tipo 
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de internamento UMDR, pode permitir, ainda a sua integração no internamento motivando o 

idoso a continuar os seus tratamentos, de acordo com Fontaine (2000) “A participação social 

define-se por duas componentes. A primeira é a manutenção das relações sociais. A segunda 

é a prática de atividades produtivas. Destes dois aspetos depende (…) o bem-estar subjetivo e 

a satisfação de viver” (Fontaine, 2000:154). 

Neste estudo pode-se constatar o que foi referido acima, após a prática rotineira do utente 

em atividades de animação sociocultural preferenciais administrou-se uma entrevista 

semiestruturada e a escala de bem-estar subjetivo. Esta última revelou que o utente possuía 

um elevado valor de perceção de satisfação com a vida, boa perceção com a vida no momento 

presente e boa perceção de controlo com a vida no momento. Quanto à análise de conteúdo 

realizada á entrevista semiestruturada ao utente confirma que a participação nas atividades de 

animação sociocultural, que vão de encontro aos seus gostos pessoais, facilita a integração na 

UMDR, fomenta a motivação para a continuação dos tratamentos e as relações interpessoais 

promovem o bem-estar e o convívio entre pares. 

Em relação à análise de conteúdo realizada aos técnicos permite afirmar que existe 

conhecimento sobre a intervenção de animação sociocultural e é-lhe conotado respeito, 

necessidade e importância. Todas as entrevistadas corroboram a ideia da necessidade da 

intervenção de animação, a tempo inteiro. Aliam a sua necessidade ao bem-estar, convívio, 

motivação para o continuar os tratamentos e integração do internamento.  

Devemos salientar algumas limitações ao estudo, nomeadamente, os poucos sujeitos 

participantes no estudo na componente dos utentes (um) o que claramente não ajuda na 

elaboração dum estudo coeso e a inexistência de sujeitos participantes no estudo do sexo 

feminino, que poderia perspetivar as atividades de animação sociocultural nesta UMDR de 

forma mais abrangente para ambos os sexos.  

          São necessários mais estudos no âmbito desta temática, a fim de obter uma maior 

representação de sujeitos participantes no estudo, e por isso, maior fiabilidade dos resultados 

obtidos. Neste estudo, devemos salientar outra limitaçõe ao estudo, nomeadamente, a 

dificuldade de interpretação da Escala de Bem-estar Subjetivo que foi toda ela preenchida pela 

autora do presente trabalho de acordo com as respostas dadas pelo entrevistado (utente) depois 

de esclarecer devidamente cada afirmação. 

Consideramos que o nosso estudo foi uma mais-valia para nós próprios, bem como 

para a instituição. Embora esteja decretado a necessidade de horas do Animador Sociocultural 

nestas unidades, 20h por 30 camas, este estudo poderá dar o impulso que falta para ser 

aumentado o número de horas para esta intervenção. 
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Este estudo demonstrou que a animação sociocultural é importantíssima enquanto fator 

contributivo para o bem-estar social e pessoal de utentes internados em UMDR da UCCI 

senhora de Guadalupe. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 
 

Bibliografia 

Belém, I. (2015). O Contributo de uma estratégia de animação sociocultural na prevenção da 

depressão em idosos institucionalizados (Dissertação de Mestrado em Gerontologia Social). 

Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Portalegre, Portalegre. Consultado a 20 

de fevereiro de 2017. Disponível em: 

https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/13972/1/Projeto%20Final%20-

%20In%C3%AAs%20da%20Cruz%20Bel%C3%A9m.pdf 

Boni, V. & Quaresma, S. (2005). Aprendendo a entrevistar: como fazer entrevistas em 

Ciências Sociais. Revista Eletrónica dos Pós-Graduandos em Sociologia Politica da UFSC 

(3: 68-80). Consultado a 21 de fevereiro de 2017. Disponível em: 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/emtese/article/viewFile/18027/16976 

Boto, P., Gonçalves, S., Guerreiro, I., Santos, D., Amado, L. & Mendes, M.B. (2014). 

Capacidade instalada, necessidades, tipologias e referenciação Cuidados Continuados 

Integrados em Portugal Continental (Relatório criado pelo despacho nº 8190/2013, de 24 de 

Junho). Lisboa: Ministério da saúde. Consultado a 20 de fevereiro de 2017. Disponível em: 

http://www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/CCIfinal.pdf 

Carvalho, E. (2013). A animação sociocultural em contexto de centro de dia: projeto de 

intervenção (Dissertação de Mestrado em Animação sociocultural). Cooperativa de Ensino 

Superior de Serviço Social, Instituto Superior de Serviço Social do Porto, Porto. Consultado a 

21 de fevereiro de 2017. Disponível em: 

http://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/6460/1/Eva%20Joana%20dos%20Santos%20Oliv

eira%20Pinheiro%20de%20Carvalho.pdf 

Carvalho, M. & Dias, M. (2011). Adaptação dos Idosos Institucionalizados. Revista Millenium 

(40: 161‐ 184). Consultado a 20 de fevereiro de 2017. Disponível em: 

http://www.ipv.pt/millenium/Millenium40/12.pdf 

Carvalho, A. & Baptista, I. (2004). Educação Social, Fundamentos e Estratégias. Porto: Porto 

Editora. 

Catarino, D. (2011). Perceção e satisfação com o bem-estar e a qualidade de vida – Estudo 

comparativo em idosos do sexo masculino activos vs sedentários (Dissertação de Mestrado 

em Exercício e Saúde para Populações Especiais). Faculdade de Ciências do Desporto e 

https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/13972/1/Projeto%20Final%20-%20In%C3%AAs%20da%20Cruz%20Bel%C3%A9m.pdf
https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/13972/1/Projeto%20Final%20-%20In%C3%AAs%20da%20Cruz%20Bel%C3%A9m.pdf
https://periodicos.ufsc.br/index.php/emtese/article/viewFile/18027/16976
http://www2.acss.min-saude.pt/Portals/0/CCIfinal.pdf
http://www.ipv.pt/millenium/Millenium40/12.pdf


 

78 
 

Educação Física, Universidade de Coimbra, Coimbra. Consultado a 20 de fevereiro de 2017. 

Disponível em: https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/20022 

Coutinho, C., Sousa, A., Dias, A., Bessa, F., Ferreira, M.J. & Vieira, S. (2009). Investigação - 

Acção: Metodologia preferencial nas práticas educativas. Revista Psicologia da Educação e 

Cultura (2:455-479). Consultado a 19 de fevereiro de 2017. Disponível em: 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/10148/1/Investiga%C3%A7%C3%A3o_

Ac%C3%A7%C3%A3o_Metodologias.PDF 

Comissão das Comunidades Europeias (2005). Livro Verde: Melhorar a saúde mental da 

população – rumo a uma estratégia de saúde mental para a União Europeia. Comissão das 

Comunidades Europeias. Bruxelas. Disponível em 

https://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/mental/green_paper/mental_g

p_pt.pdf  

Cunha, M. (2008). Animação: Desenvolvimento Pessoal e Social, Formação e Práticas 

Teatrais. Chaves: Ousadias. 

Duarte, S. (2013). O Contributo das Atividades Ocupacionais e de Lazer na Satisfação de 

Vida e Bem-Estar no Processo de Envelhecimento de Idosos Residentes na Área Urbana da 

Cidade da Covilhã (Dissertação de Mestrado em Gerontologia). Faculdade Ciências da Saúde, 

Universidade da Beira Interior, Covilhã. Consultado a 18 de fevereiro de 2017. Disponível 

em: https://ubibliorum.ubi.pt/bitstream/10400.6/3140/1/Silvia%20Duarte%20M4414.pdf 

Ferreira, M. (2012). Ser cuidador: um estudo sobre a satisfação de cuidador formal de idosos 

(Dissertação de Mestrado em Educação Social). Escola Superior de Educação, Instituto 

Politécnico de Bragança, Bragança. Consultado a 17 de fevereiro de 2017. Disponível em: 

https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/7936/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20%2

0Ser%20cuidador....pdf 

Fontaine, R. (2000). Psicologia do Envelhecimento. Lisboa: Clempsi Editores. 

Fortin, M. (2009). O processo de investigação: da conceção à realização. Loures: 

Lusodidacta.  

Fonseca, A. (2005). O envelhecimento bem-sucedido, Lisboa, Climepsi Editores. 

https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/20022
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/10148/1/Investiga%C3%A7%C3%A3o_Ac%C3%A7%C3%A3o_Metodologias.PDF
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/10148/1/Investiga%C3%A7%C3%A3o_Ac%C3%A7%C3%A3o_Metodologias.PDF
https://ubibliorum.ubi.pt/bitstream/10400.6/3140/1/Silvia%20Duarte%20M4414.pdf
https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/7936/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20%20Ser%20cuidador....pdf
https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/7936/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20%20Ser%20cuidador....pdf


 

79 
 

Fonseca, A. (2006). O Envelhecimento: Uma abordagem psicológica. Lisboa: Universidade 

Católica Editora. 

Fontes, A, Sousa, P., Lopes, M., & Lopes, S. (2014). Cultura e Participação: Animação 

Sociocultural em Contextos Ibero americanos. RIAP: Associação Rede Iberoamericana de 

Animação Sociocultural, Nodo Português. Disponível em: 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/32444/1/Anima%C3%A7%C3%A3o%

20sociocultural%20e%20terceira%20idade.pdf 

Guerra. I. (2002). Fundamentos e Processos de uma Sociologia de Ação: O planeamento em 

Ciências Sociais. (2ªEd). Cascais: Principia. (Capitulo 8 - A avaliação de um projeto de 

intervenção, p. 175-207). Consultado a 16 de fevereiro de 2017. Disponível em: 

http://files.omeuportefoliopublico.webnode.pt/200000061-f3107013bf/Texto_9_-

_GUERRA_Cap.8_A_avaliaASSAPSo_de_um_projecto_de_intervenASSAPSo._p._175-

207.pdf 

Instituto Nacional de Estatística [INE], I.P. (2011). Censos 2011: XV recenseamento geral da 

população, V recenseamento geral da habitação – Resultados provisórios. Consultado a 15 

de fevereiro de 2017. Disponível em: 

http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_pesquisa&frm_accao=PE

SQUISAR&frm_show_page_num=1&frm_modo_pesquisa=PESQUISA_SIMPLES&frm_te

xto=&frm_modo_texto=MODO_TEXTO_ALL&frm_data_ini=&frm_data_fim=&frm_tema

=QUALQUER_TEMA&frm_area=o_ine_area_CENSOS_Publicacoes 

Jacob, L. (2013). Animação de idosos (2ª Ed). Palmela: Mais Leituras. 

Keong, A. (2010). A auto-percepção do envelhecimento em idosas viúvas (Dissertação de 

Mestrado em Psicologia) Faculdade de Psicologia, Universidade de Lisboa, Lisboa. 

Consultado a 18 de fevereiro de 2017. Disponível em: 

http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/2793/1/ulfp037514_tm.pdf 

Marrana, J. (2011). Animação Sociocultural: Contextos e Práticas. Consultado a 20 de 

fevereiro de 2017. Disponível em: http://pt.slideshare.net/marranajoao/animao-sociocultural-

9653203  

https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/32444/1/Anima%C3%A7%C3%A3o%20sociocultural%20e%20terceira%20idade.pdf
https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/32444/1/Anima%C3%A7%C3%A3o%20sociocultural%20e%20terceira%20idade.pdf
http://files.omeuportefoliopublico.webnode.pt/200000061-f3107013bf/Texto_9_-_GUERRA_Cap.8_A_avaliaASSAPSo_de_um_projecto_de_intervenASSAPSo._p._175-207.pdf
http://files.omeuportefoliopublico.webnode.pt/200000061-f3107013bf/Texto_9_-_GUERRA_Cap.8_A_avaliaASSAPSo_de_um_projecto_de_intervenASSAPSo._p._175-207.pdf
http://files.omeuportefoliopublico.webnode.pt/200000061-f3107013bf/Texto_9_-_GUERRA_Cap.8_A_avaliaASSAPSo_de_um_projecto_de_intervenASSAPSo._p._175-207.pdf
http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_pesquisa&frm_accao=PESQUISAR&frm_show_page_num=1&frm_modo_pesquisa=PESQUISA_SIMPLES&frm_texto=&frm_modo_texto=MODO_TEXTO_ALL&frm_data_ini=&frm_data_fim=&frm_tema=QUALQUER_TEMA&frm_area=o_ine_area_CENSOS_Publicacoes
http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_pesquisa&frm_accao=PESQUISAR&frm_show_page_num=1&frm_modo_pesquisa=PESQUISA_SIMPLES&frm_texto=&frm_modo_texto=MODO_TEXTO_ALL&frm_data_ini=&frm_data_fim=&frm_tema=QUALQUER_TEMA&frm_area=o_ine_area_CENSOS_Publicacoes
http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_pesquisa&frm_accao=PESQUISAR&frm_show_page_num=1&frm_modo_pesquisa=PESQUISA_SIMPLES&frm_texto=&frm_modo_texto=MODO_TEXTO_ALL&frm_data_ini=&frm_data_fim=&frm_tema=QUALQUER_TEMA&frm_area=o_ine_area_CENSOS_Publicacoes
http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_pesquisa&frm_accao=PESQUISAR&frm_show_page_num=1&frm_modo_pesquisa=PESQUISA_SIMPLES&frm_texto=&frm_modo_texto=MODO_TEXTO_ALL&frm_data_ini=&frm_data_fim=&frm_tema=QUALQUER_TEMA&frm_area=o_ine_area_CENSOS_Publicacoes
http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/2793/1/ulfp037514_tm.pdf
http://pt.slideshare.net/marranajoao/animao-sociocultural-9653203
http://pt.slideshare.net/marranajoao/animao-sociocultural-9653203


 

80 
 

Mazo, G., Krug, R., Virtuoso, J., Streit, I. & Benetti, M. (2012). Autoestima e depressão em 

idosos praticantes de exercícios físicos.  Revista Kinesis (20: 188-199). Consultado a 22 de 

fevereiro de 2017. Disponível em: https://periodicos.ufsm.br/kinesis/article/view/5724/3399 

Mazorra, L. (2009). A Construção de significados atribuídos à morte de um ente querido e o 

processo de luto (Tese de Doutoramento em Psicologia Clínica). Pontifícia Universidade de 

Católica de São Paulo, Brasil. Consultado a 21 de fevereiro de 2017. Disponível em: 

https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/15837/1/Luciana%20Mazorra.pdf 

Molho, E. (2015). Os impactos da institucionalização para a saúde mental das pessoas idosas. 

Documento não publicado, Escola Superior de Educação de Beja, Instituto Politécnico de 

Beja.  

Monte, K. (2014). Caraterização da Saúde Mental numa população jovem dos Açores: da 

psicopatologia ao bem-estar. Universidade Fernando Pessoa. Disponível em 

http://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/4284/1/Tese%20final.pdf 

Moreira, A. & Alvarenga, L. (s.d.). Uma proposta de metodologia para análise de conteúdo: 

Método analítico-sintético com o auxílio do sistema KWIC. Consultado a 22 de fevereiro de 

2017. Disponível em: 

http://enancib.ibict.br/index.php/enancib/venancib/paper/viewFile/1914/1055 

Netto, J. (1999). A construção do projeto ético-político do Serviço Sócia frente à crise 

contemporânea (Serviço Social e Saúde: Formação e Trabalho Profissional). Brasília, Brasil. 

Consultado a 22 de fevereiro de 2017. Disponível em: 

http://cpihts.com/PDF03/jose%20paulo%20netto.pdf 

Noronha, N. (2013, dezembro 19). Unidades permitiram criar cerca de 30 postos de trabalho 

e já estão lotadas. Sapo LifeStyle – Saúde – Lusa. Consultado a 24 de fevereiro de 2017. 

Disponível em: http://lifestyle.sapo.pt/saude/noticias-saude/artigos/duas-unidades-de-

cuidados-continuados-abertas-em-serpa-num-investimento-de-3-me 

Observatório Permanente da Juventude [OPJ]. (2011). Censos 2011 – Resultados Provisórios: 

Diminuição da População Jovem em Portugal. Consultado a 15 de fevereiro de 2017. 

Disponível em: http://www.opj.ics.ul.pt/index.php/noticias/135-censos-2011 

https://periodicos.ufsm.br/kinesis/article/view/5724/3399
https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/15837/1/Luciana%20Mazorra.pdf
http://enancib.ibict.br/index.php/enancib/venancib/paper/viewFile/1914/1055
http://cpihts.com/PDF03/jose%20paulo%20netto.pdf
http://lifestyle.sapo.pt/saude/noticias-saude/artigos/duas-unidades-de-cuidados-continuados-abertas-em-serpa-num-investimento-de-3-me
http://lifestyle.sapo.pt/saude/noticias-saude/artigos/duas-unidades-de-cuidados-continuados-abertas-em-serpa-num-investimento-de-3-me


 

81 
 

Organização Pan-Americana da Saúde [OPAS]. (2005). Envelhecimento ativo: uma política 

de saúde. World Health Organization [WHO]. Brasília. Brasil. Consultado a 26 de fevereiro 

de 2017. Disponível em: 

http://www.prosaude.org/publicacoes/diversos/envelhecimento_ativo.pdf 

Oliveira J. (2005). Psicologia do envelhecimento e do idoso (2ª Ed.). Palmela: Livpsic. 

Oliveira, C. (2015). Recordar é viver (Dissertação de Mestrado em Animação Sociocultural). 

Cooperativa de Ensino Superior de Serviço Social, Instituto Superior do Serviço Social do 

Porto, Porto. Consultado a 25 de fevereiro de 2017. Disponível em: 

https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/8890/1/tese%20final.pdf 

Pereira, J., Lopes, M. & Rodrigues, T. (2013). Animação Sociocultural, Gerontologia e 

Geriatria: A intervenção social, cultural e educativa na Terceira Idade. Consultado a 25 de 

fevereiro de 2017. Disponível em: 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/908/17/17%20-

%20ficheiro%207%20cap%C3%ADtulo%203%20da%20terceira%20idade%20e%20educa

%C3%A7%C3%A3o.pdf 

Pereira, C. (2015). A relevância do desenvolvimento humano versus desenvolvimento 

comunitário: uma nova perspetiva – Do apoio ao envelhecimento ativo, no centro dia 

(Dissertação de Mestrado em Ciências da Educação). Escola Superior de Educação e Ciências 

Sociais, Instituto Politécnico de Leiria. Consultado a 25 de fevereiro de 2017. Disponível em: 

https://www.iconline.ipleiria.pt/bitstream/10400.8/1683/1/tese%206%20DE%20MAIO%202

015.pdf 

Pereira, J., Lopes, M. & Rodrigues, T. (2013). Animação Sociocultural, Gerontologia e 

Geriatria: A intervenção social, cultural e educativa na Terceira Idade. Disponível em: 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/908/17/17%20-

%20ficheiro%207%20cap%C3%ADtulo%203%20da%20terceira%20idade%20e%20educa

%C3%A7%C3%A3o.pdf 

Pinto, M. (2005). Análise Social, vol. XL (Verão). Disponível em 

http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1222356242Y7jWH4qs9Dr28OU6.pdf 

http://www.prosaude.org/publicacoes/diversos/envelhecimento_ativo.pdf
https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/8890/1/tese%20final.pdf
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/908/17/17%20-%20ficheiro%207%20cap%C3%ADtulo%203%20da%20terceira%20idade%20e%20educa%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/908/17/17%20-%20ficheiro%207%20cap%C3%ADtulo%203%20da%20terceira%20idade%20e%20educa%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/908/17/17%20-%20ficheiro%207%20cap%C3%ADtulo%203%20da%20terceira%20idade%20e%20educa%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://www.iconline.ipleiria.pt/bitstream/10400.8/1683/1/tese%206%20DE%20MAIO%202015.pdf
https://www.iconline.ipleiria.pt/bitstream/10400.8/1683/1/tese%206%20DE%20MAIO%202015.pdf
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/908/17/17%20-%20ficheiro%207%20cap%C3%ADtulo%203%20da%20terceira%20idade%20e%20educa%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/908/17/17%20-%20ficheiro%207%20cap%C3%ADtulo%203%20da%20terceira%20idade%20e%20educa%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/908/17/17%20-%20ficheiro%207%20cap%C3%ADtulo%203%20da%20terceira%20idade%20e%20educa%C3%A7%C3%A3o.pdf


 

82 
 

Portugal, Ministério das Finanças, da Saúde e da Solidariedade, Emprego e Segurança social 

(2014, setembro 10). Portaria n.º 174/2014 de 10 de setembro de 2014. Diário da República, I 

Série (174), 4865-4882. 

Resende, M., Almeida, C., Favoreto, D., Miranda, E., Silva, G., Vicente, J., Queiroz, L., 

Duarte, P. & Galicioli, S. (2011). Saúde mental e envelhecimento. Revista PSICO (42(1):  31-

40). Consultado a 23 de fevereiro de 2017. Disponível em: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4067821.pdf 

Ribeiro, P. (2001). Mental Health Inventory: Um estudo de adaptação à população 

portuguesa. Psicologia Saúde e Doenças. Disponível em 

http://www.scielo.mec.pt/pdf/psd/v2n1/v2n1a06.pdf 

Ribeiro, O., & Paúl, C. (2011). O Manual de Envelhecimento Activo. Lisboa: Lidel. 

Robalo, M. (2010). Perdão e Esperança na Promoção da Saúde Mental do Sénior (Dissertação 

de Mestrado em Psicologia da Saúde) Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade 

do Algarve, Faro. Consultado a 22 de fevereiro de 2017. Disponível em: 

https://sapientia.ualg.pt/bitstream/10400.1/1814/1/TESE.pdf 

Rodrigues, A. (2012). O Medo de Envelhecer (e o papel do Gerontólogo). Monografia de 

Licenciatura em Gerontologia Social, Escola Superior de Educação João de Deus, Lisboa. 

Consultado a 24 de fevereiro de 2017. Disponível em: 

https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/3567/1/MONOGRAFIAFINAL.pdf 

Rodrigues, C. (2009). A Animação de Séniores: uma iniciativa educativa numa universidade 

de terceira idade (Dissertação de Mestrado em Ciências da Educação). Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade de Lisboa, Lisboa. Consultado a 21 de 

fevereiro de 2017. Disponível em: 

http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/921/1/17873_ulsd_dep.17569_Relatorio.pdf 

Saraiva, D. (2011). O olhar dos e pelos cuidadores: os impactos de cuidar e a importância do 

apoio ao cuidador (Dissertação de Mestrado em Intervenção Social, Inovação e 

Empreendedorismo). Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, Faculdade de 

Economia, Universidade de Coimbra, Coimbra. Consultado a 24 de fevereiro de 2017. 

Disponível em:  

https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/17858/1/TESE_MISIE_SET2011.pdf 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4067821.pdf
https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/3567/1/MONOGRAFIAFINAL.pdf
http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/921/1/17873_ulsd_dep.17569_Relatorio.pdf
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/17858/1/TESE_MISIE_SET2011.pdf


 

83 
 

Saturnino, A., Leandro, S., Cerol, C., Cruz, N., Charneca, M. & Faria, M. (2013). Mente sã 

em corpo sénior – uma nova perspetiva de cidadania activa (pp 1-28). Instituto Politécnico de 

Beja, Beja. Consultado a 21 de fevereiro de 2017. Disponível em: 

https://abpsa.org.br/congresso_2013/docs/article560.pdf 

Sequeira, C. (2015). Saúde Mental Positiva. Revista. ResearchGate. Consultado a 26 de 

fevereiro de 2017. Disponível em:  

https://www.researchgate.net/publication/282663073_Saude_Mental_Positiva 

Sequeira, C. (2010). Cuidar de idosos com dependência física e mental. Lisboa: Lidel. 

Sequeira, S. (2013). Animar para melhor envelhecer, com satisfação (Animação Sociocultural 

em idosos de centros de dia do concelho de Castelo Branco) (Dissertação de Mestrado em 

Gerontologia Social). Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Castelo Branco, 

Castelo Branco. Consultado a 23 de fevereiro de 2017. Disponível em: 

https://repositorio.ipcb.pt/bitstream/10400.11/2065/1/TESEccapa.pdf 

Silva, A. (2005). Formação e construção de identidade(s) - Um Estudo de Caso centrado 

numa Equipa Multidisciplinar (Tese de Doutoramento em Educação). Instituto de Educação 

e Psicologia, Universidade do Minho, Braga. Consultado a 20 de fevereiro de 2017. Disponível 

em: https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/3319/1/Tese%20Final.pdf 

Silva, A., Correia, A., Trindade, B., Costa, C., Filipe, I., Peral, T. & Rebola, N. (2015). Jogos 

e atividades adaptados ao trabalho com Séniores. Lisboa: Alfarroba. 

Silva, E. & Moinhos, R. (2010). Cursos Profissionais Animação Sociocultural. Santa Marta 

de Corroios: Plátano Editora. 

Simões, A. (2010). A influência da animação artística na qualidade de vida do idoso 

(Dissertação de Mestrado em Animação Artística). Escola Superior de Educação, Instituto 

Politécnico de Bragança, Bragança. Consultado a 24 de fevereiro de 2017. Disponível em: 

https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/3592/1/Tese%20Alexandra.pdf 

Trilla, J. (2004). Animação Sociocultural Teorias, Programas e Âmbitos. Lisboa: Instituto 

Piaget. 

https://abpsa.org.br/congresso_2013/docs/article560.pdf
https://www.researchgate.net/publication/282663073_Saude_Mental_Positiva
https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/3319/1/Tese%20Final.pdf
https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/3592/1/Tese%20Alexandra.pdf


 

84 
 

Unidade de Missão para os Cuidados Continuados Integrados [UMCCI]. (2011). Manual do 

prestador – Recomendações para a melhoria contínua (1ª Ed.). Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados [RNCCI], Ministério da Saúde. Consultado a 3 de março de 2017. 

Disponível em: http://www.acss.min-saude.pt/wp-

content/uploads/2016/10/Man_Prestador_UMCCI-RNCCI.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice I 

 

 

 

 

http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/10/Man_Prestador_UMCCI-RNCCI.pdf
http://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/10/Man_Prestador_UMCCI-RNCCI.pdf


 

85 
 

GUIÃO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

Idosos internados na Unidade de Média Duração e Reabilitação da Unidade de Cuidados 

Continuados Integrados Senhora de Guadalupe 

 

O presente instrumento enquadra-se no Trabalho de Projeto final de Mestrado em 
Psicogerontologia Comunitária da ESEB, titulado “Contributo da Animação 
Sociocultural para o bem-estar dos idosos em Unidade de Média Duração e 
Reabilitação”. A importância da sua participação neste estudo centra-se nas suas 
opiniões e atitude perante o internamento. As entrevistas são confidenciais e sigilosas 
e os dados serão utilizados para fins estatísticos. Pedimos-lhe que seja o mais sincero, 
objetivo e claro nas suas respostas. 
 Obrigado. 

 

Período de aplicação do instrumento: dezembro/ Fevereiro de 2017 
Sexo: M F ; Idade: _______anos; 
Estado civil: viúvo/a (); casado/a (); solteiro (); separado (); outro/a: ______ 
Há quanto tempo frequenta a Unidade de Média Duração e Reabilitação: ____________ 
Habilitações literárias/Instrução: _______________________________________ 
Profissão / Ocupação: ______________________;  
 
1.- Razões do seu internamento: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. - Teve preferência por este internamento? Se sim, porquê? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3.-Quais os serviços que mais valoriza na instituição? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4 - Atividades ocupacionais antes do internamento: 

__________________________________________________________________________ 

5 - Como ocupa o seu tempo livre? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6- Considera importante ocupar o seu tempo livre com atividades de que gosta: 

_____________ 

 

7 – Que atividades costuma realizar? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8 – Costuma interessar-se por se juntar ao grupo que participa nas atividades de animação 

sociocultural? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9 – Na sua perspetiva, as atividades de animação são adequadas a si? Aos seus gostos 

pessoais? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

10 - No seu entender, o facto de juntar-se ao grupo para participar nas atividades de 

animação sociocultural, pode facilitar o convívio e o conhecimento dos utentes aqui 

internados? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

11 - Como é que se sente nos períodos de tempo que a animadora sociocultural, não está ao 

serviço?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

12 – A sua participação nas atividades de animação sociocultural, em grupo, permitiu-lhe 

estabelecer relações de amizade com os demais utentes? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

13 – O fato de participar nas atividades de animação sociocultural em grupo sente que existe 

ajuda ao nível do bem-estar e motivação para continuar o seu tratamento? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

14 – Sente nos colegas internados, apoio emocional que lhe permite manter-se motivado para 

continuar o tratamento? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

15 - De que forma é que a sua participação nas atividades de animação sociocultural 

facilitaram a sua integração no internamento, ao nível de rotinas, regras e bem-estar? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

16 - Quais as atividades de animação sociocultural, promovidas pela animadora 

sociocultural, que costuma participar? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

17- Costuma dar sugestões de atividades a realizar SIM____; NÃO___.Quais? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

18 - Sente que a sua opinião é tida em consideração para a planificação das atividades de 

animação sociocultural? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

19- Que atividades gostaria de ver promovidas na Unidade de Média Duração e 

Reabilitação? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

20 – Na sua opinião a animadora sociocultural está cá o tempo necessário, uma vez que esta 

não se encontra a tempo inteiro? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

21-Se pudesse mudar alguma coisa na Unidade de Média Duração e Reabilitação, o que 

seria? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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GUIÃO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

Técnicos da Unidade de Média Duração e Reabilitação da Unidade de Cuidados 

Continuados Integrados Senhora de Guadalupe 

O presente instrumento enquadra-se no Trabalho de Projeto final de Mestrado em 
Psicogerontologia Comunitária da ESEB, titulado “Contributo da Animação 
Sociocultural para o bem-estar dos idosos em Unidade de Média Duração e 
Reabilitação”. A importância da sua participação neste estudo centra-se nas suas 
opiniões e atitude perante o internamento. As entrevistas são confidenciais e sigilosas 
e os dados serão utilizados para fins estatísticos. Pedimos-lhe que seja o mais sincero, 
objetivo e claro nas suas respostas. 
 Obrigado. 

 

Período de aplicação do instrumento: dezembro/ Fevereiro de 2017 

Sexo: M F ; Idade: _______anos; 

Estado civil: ____________________; 

Habilitações literárias ________________________; Profissão _____________________; 

1.-Há quanto tempo trabalha nesta unidade: __________; 

2.- O que considera mais importante ao nível dos serviços prestados? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3.- Que importância atribui às Unidades de Média Duração e Reabilitação enquanto resposta 

de saúde? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. - Sente que nesta unidade se trabalha de acordo com o conceito de equipa 

multidisciplinar? Se não, a seu ver o que deve ser feito para que isto se altere? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. - Já desenvolveu atividade profissional em que tenha tido colegas animadores 

socioculturais? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. - Compreende a intervenção do animador sociocultural? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. – Considera importante a sua intervenção? No seu entender o que potencia? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8. - Considera importante a presença da animadora sociocultural em horário completo nesta 

unidade? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9. - De que forma a intervenção da animadora se torna necessária nesta tipologia? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

10. - Compreende a importância da animadora enquanto facilitadora de relações 

interpessoais e promoção do convívio? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

11. - No seu entender a intervenção da animadora sociocultural promove a integração do 

utente? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

12.- O que entende por bem estar do utente idoso? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

13. - Sente que a intervenção da animadora sociocultural pode ser potenciadora do bem-estar 

do utente? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

14.- Se pudesse mudar algo nesta unidade, o que seria? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice III 

 

 

 



 

92 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Eu, _______________________________________________________________________  

Declaro para os devidos efeitos que, fui devidamente informado (a) dos propósitos do Projeto 

de Intervenção “ O Contributo para o bem-estar subjetivo dos idosos em Unidade de Média 

Duração e Reabilitação“, realizado no âmbito do Mestrado em Psicogerontologia Comunitária, 

da Escola Superior de Educação de Beja, pela Mestranda Mariline Canhita, orientada pelo 

Professor Doutor José Pereirinha Ramalho. 

Mais se declara que, obtive conhecimento do principal objetivo da recolha desta informação e 

concordei em participar como parte deste projeto.  

Declaro ainda que, após a recolha e análise dos dados autorizei a discussão e publicação dos 

resultados recolhidos. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

(Assinatura) 
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Categorias Subcategorias Unidades de Registo 

Dados pessoais e 

profissionais 

Sexo 

 Idade 

Estado civil 

Habilitações literárias 

Profissão 

Masculino 

78 Anos 

Viúvo  

Iletrado 

Tratorista 

 

 

Internamento na 

Unidade 

Cuidados 

Continuados 

Integrados 

Senhora de 

Guadalupe 

Razões do internamento Sei! Pa ver se me punha melhori (silêncio) 

aqui das pernas, que tive uma trombose. To 

muito melhor, muito melhor! 

Preferência por esta Unidade Disse (pausa) quando falaram disso, disse 

logo que vinha pra qui fazer ginástica. Aqui 

em serpa. To muito melhor, não se compara! 

Serviços valorizados Eu gosto de tudo, ah eu gosto de tudo, são 

todos bons para mim, eu gosto de tudo! 

Animação 

sociocultural 

Atividades ocupacionais antes do 

internamento 

Eu agora não saía lá do monte! Antes ia a 

passear e conversar e tamém fazia uma 

jogatana de cartas. 

Ocupação do tempo livre 

durante o internamento 

Jogar cartas 

Considera importante ocupar o 

tempo livre 

Sim 

Atividades que realiza Ginástica, às vezes cantamos, jogamos à 

carta e aquele dos números, esse! 

(apontando para o jogo) Bingo ou lá o k éi! 

Não gosto de mais nada. 

Junta-se ao grupo que participa 

nas atividades 

Sim, pa cantar e jogar e conversar (silencio) e 

gosto muito da ginástica! 

Adequação das atividades São! O cante! Eu sou filho do cante!(risos) A 

ginástica é boa e os jogos tamém. 

Animação 

sociocultural e as 

relações 

interpessoais 

A participação nas atividades 

facilita o convívio e o 

conhecimento dos outros 

utentes 

Sim! Exatamente! 
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O que sente na ausência da 

Animadora  

Oh! Tamos pra qui! Às vezes mais calados! 

Tamém  

A participação nas atividades 

permitiu estabelecer relações de 

amizade com os outros utentes 

Sim senhora! 

 

 

 

 

 

 

 

Animação 

sociocultural 

enquanto 

facilitador de 

integração do 

utente 

Por participar nas atividades 

sente bem-estar e motivação 

para continuar o tratamento 

Sim senhora!  

Sente apoio emocional nos 

colegas para continuar os 

tratamentos 

Damos-se todos bem! Damos apoio, todos 

uns aos outros. 

As atividades facilitaram a 

integração ao nível de rotinas, 

regras e bem-estar 

Contribui, sei o que vou encontrar desde que 

me levanto até que me deito, sei o que tenho 

de faze … si to e e . 

Atividades em que participa Cante, ginástica, cartas e (silencio) bingo! 

Gosto de a ouvir tocar a viola! 

Sugestão de atividades Às vezes! De cantar a moda e de lhe ensinar 

alguma 

A opinião é tida em consideração 

para a planificação de atividades 

Sim senhora! 

Que atividades gostaria de ver Mais nenhuma! 

Tempo da animadora na UCCI Gostava que tivesse cá mais pa eu cantar 

mais (risos)! 

Mudava alguma coisa Só a animadora tar cá mais vezes 
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Categorias Subcategorias Unidades de Registo 

 

 

Dados 

profissionais 

Habilitações Literárias A – mestrado; B – H – Licenciatura 

Funções desempenhadas A – Psicóloga; B – Fisioterapeuta; C – N.R. 

Permanência neste trabalho A- 3 Anos; B – 3; C – H – N.R. 

UMDR Importância dos serviços 

oferecidos 

A – A humanização da pessoa vista de uma 

pe spetiva holísti a, glo al… alvo de a o dage s 
multidisciplinares. 

B – Interação da equipa multidisciplinar e dos 

utentes! 

C – Trabalho de equipa de forma a prestar os 

melhores cuidados aos utentes e corresponder às 

expetativas deles! 

D – Cuidados que proporcionem conforto e bem-

estar aos utentes! 

E – Cuidados aos utentes! 

F - Cuidados ao utente. 

G – Cuidados ao utente. 

H – Além dos cuidados básicos de saúde, conseguir-

se al a ça  as expetativas dos ute tes… ua do 
realistas! 

Importância desta tipologia 

enquanto resposta de saúde 

A – São uma resposta essencial no nosso país, dada 

a escassez de cuidados de qualidade nesta área, com 

acesso medianamente acessível aos mesmos. 

B – Muito Importante!  

C – A Unidade de Média Duração e Reabilitação é 

potenciadora de autonomia e independência 

através do processo reabilitativo. 

D – São de extrema importância uma vez que estão 

habilitadas e preparam pessoas que por motivo de 

doença ficaram incapacitadas de realizar todas ou 

algumas das suas atividades de vida e regressam á 

sua vida normal, se possível no seu domicílio. 

E – É um sítio que dá resposta durante um curto 

período de forma a pessoa adquirir reabilitação e A 
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posteriori ser integrado noutra equipa de resposta 

social. 

F – Penso que quando bem geridas são uma mais-

valia para o nosso sistema nacional de saúde. 

G – Ajuda na reabilitação. 

H – Fundamental, uma vez que dá continuidade ao 

processo de reabilitação. 

 

 Existência do conceito de 

equipa multidisciplinar nesta 

Unidade de Média Duração e 

Reabilitação 

A – A rotatividade dos técnicos por outras valências 

não permite o número nem a frequência de 

reuniões, assim como a troca frequente de 

informação multidisciplinar relativa aos utentes. 

B – Sim, trabalha-se! 

C – Sim. 

D – Sinto que ainda há muito a fazer em relação a 

isso. Era importante que todos os técnicos 

estivessem mais presentes no dia-a-dia da unidade. 

E – Sim. 

F – Penso que não! Na minha opinião deveriam ser 

realizadas reuniões mensais para discutir diversos 

assuntos. 

G – Sim, trabalha-se! 

H – Tenta-se trabalhar em equipa multidisciplinar, 

porém o fato dos técnicos não estarem todos a 

tempo inteiro não ajuda! 

Animador 

Sociocultural 

Desenvolveu atividade 

profissional em que teve 

colegas animadoras 

A – Não; B – Sim; C – Sim; D – Não, é a primeira vez. 

E – Não. F – Sim. G – Sim, neste momento! H – Sim. 

Compreende a intervenção 

de animação sociocultural 

A – Sim. B – Sim. C – Sim. D – Sim compreendo! E – 

Sim acho muito útil. F – Sim. G – Sim, é bastante 

importante. H – Sim  

 O que potencia A – bem-estar, convívio, é muito importante. B – 

convívio. C – Adaptação ao internamento, promove 

o convívio e as relações com os pares. 
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D – Considero importante, potencia o 

entretenimento e a colaboração dos utentes nas 

atividades da unidade e a interação entre eles. 

E – Sim ajuda na reabilitação e na motivação, dando 

alegria aos utentes. 

F – Sim, o animador é um profissional que ocupa o 

tempo livre dos utentes e estimula a parte psíquica 

e social do utente. 

G – Potencia o bem-estar dos utentes. 

H – Sim, tal como todas as restantes áreas, 

potencializa competências específicas como a 

estimulação psíquica e social do utente. 

 Importância da Animadora 

Sociocultural em horário 

completo na unidade 

A – Sim. B – Sim. C – Sim. D – Sim, acho que seria 

importante. E – Sim. F – Sim. G – Sim e também por 

vezes ao fim de semana. H – Sim. 

 Necessidade da intervenção A – Facilita as relações interpessoais, o 

internamento, o convívio. 

B – Ajuda na integração e motivação para os 

tratamentos. 

C – Adaptação ao internamento, promove o convívio 

e as relações com os pares. 

D – A animadora é a pessoa que consegue estar 

presente e acompanhar os utentes nos momentos 

em que estas não estão ocupados com os cuidados 

de saúde. 

E - É bom em termos de incentivo, é uma área que 

dá motivação, alegria, motiva os utentes e a 

instituição. 

F – É bastante importante de forma a estimular a 

parte cognitiva dos utentes e toda a parte 

psicossocial. 

G – Ajuda na integração dos utentes e promove as 

relações entre eles. 

H – Aproximação dos utentes, acho que esta é uma 

área que ajuda muito no bem-estar dos utentes. 
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 Facilitadora de relações 

interpessoais e promoção do 

convívio 

A – Sim. B – Sim. C – Sim. D – Sim. E – Sim. F – Sim. 

G – Sim. H – Sim. 

 Promove a integração do 

utente 

A – Sim. B – Sim. C – Sim. D – Sim, os utentes são 

mais estimulados a interagir entre eles. E – Claro, 

com as atividades que desenvolve! F – Na minha 

opinião sim! G – Sim. H – Sim. 

 Conceito de bem-estar do 

utente 

A – O bem-estar do idoso é muito subjetivo, 

depende do que ele considera importante para a sua 

qualidade de vida. 

B – Interação com os outros e estimulação cognitiva. 

C – Que o utente usufrua dos melhores cuidados em 

todos os domínios…Biopsi osso ial 

D – O utente idosos deve primeiramente estar 

confortável e bem tratado física e psicologicamente. 

Devem ser valorizadas as suas vontades, gostos e 

histórias de vida. 

E – Tem de ter uma resposta social e de saúde 

segura. 

F – Conviver com os outros colegas e realizar 

atividades que goste. 

G – Conviver com os colegas e sentir-se bem onde 

está. 

H – Acho que o bem-estar é individualizado 

passando por toda a dignidade que se tem direito. 

 A intervenção da Animadora 

potencia bem-estar do utente 

A – Se as atividades forem de acordo com as 

necessidades dos utentes. 

B – Sim. 

C – Sim. 

D – Sim na medida de conseguir atender às 

necessidades de cada um a nível das atividades que 

gostam de desenvolver nos tempos livres. 

E – Sim. 

F – Sim. 

G – Sim. 
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H – Sim. 

 O que mudava A – Gostaria que todos os técnicos tivessem ao seu 

dispor material que lhes possibilitasse exercer as 

suas funções e que todos os técnicos pudessem ter 

tempo necessário para disponibilizar aos utentes 

durante o internamento. 

B – Nada. 

C – Mais funcionários. 

D – Esta unidade precisa de mais funcionários para 

que os cuidados sejam de excelência. 

E – Nada. 

F – Mais profissionais e melhores condições para os 

utentes. 

G – Nada. 

H – Olhar para as necessidades reais dos utentes e 

ter isso como prioridade. 
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Análise da Escala de Bem Estar Subjetivo 

 

Sessão B – Satisfação com a vida 

 

Quadro nº 1 

 B1 – Na maioria dos aspetos a minha vida está próxima da ideia: 

Discordo Totalmente  

Discordo  

Discordo ligeiramente  

Nem concordo nem discordo  

Concordo ligeiramente  

Concordo X 

Concordo Totalmente  

(Fonte: Questionário de Avaliação e Bem-estar Subjetivo, aplicado em Março de 2017) 

 

Em resposta à pergunta se na maioria dos aspetos da sua vida o entrevistado sente-se 

confortável. 

 

Quadro nº 2 

B2 – As condições em que decorre a minha vida são excelentes. 

Discordo Totalmente  

Discordo  

Discordo ligeiramente  

Nem concordo nem discordo  

Concordo ligeiramente  

Concordo X 

Concordo Totalmente  

(Fonte: Questionário de Avaliação e Bem-estar Subjetivo, aplicado em Março de 2017) 

 

O entrevistado concorda que as condições da sua vida são excelentes. 

 

 

Quadro nº 3 

B2 – Estou satisfeito com a vida: 



 

104 
 

Discordo Totalmente  

Discordo  

Discordo ligeiramente  

Nem concordo nem discordo  

Concordo ligeiramente  

Concordo X 

Concordo Totalmente  

(Fonte: Questionário de Avaliação e Bem-estar Subjetivo, aplicado em Março de 2017) 

 

O entrevistado concordou que se encontra satisfeito com a vida. 

 

 

 

 

Quadro nº 4 

B2 – Até agora, obtive as coisas importantes que queria na vida: 

Discordo Totalmente  

Discordo  

Discordo ligeiramente  

Nem concordo nem discordo  

Concordo ligeiramente X 

Concordo  

Concordo Totalmente  

(Fonte: Questionário de Avaliação e Bem-estar Subjetivo, aplicado em Março de 2017) 

 

O entrevistado concorda ligeiramente que conseguiu obter as coisas importantes que 

queria da vida. 

 

 

Quadro nº 5 

B2 – Se pudesse viver de novo a minha vida, não mudaria nada: 

Discordo Totalmente  

Discordo  

Discordo ligeiramente  
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Nem concordo nem discordo  

Concordo ligeiramente X 

Concordo  

Concordo Totalmente  

(Fonte: Questionário de Avaliação e Bem-estar Subjetivo, aplicado em Março de 2017) 

 

O entrevistado refere que concorda ligeiramente em não alterar nada na sua vida se 

tivesse oportunidade. 

 

 

 

Sessão C – Satisfação com a vida presente 

 

Quadro nº 6 

 

De 0 a 10 como classifica a sua vida atualmente? Sendo que 10 representa a melhor 

vida possível no momento e 0 a pior vida possível para si. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       x    

(Fonte: Questionário de Avaliação e Bem-estar Subjetivo, aplicado em Março de 2017) 

 

O entrevistado assinalou o patamar sete. 

 

 

Escala de Perceções face ao Stress  
 
Quadro nº 7  
 

Com que frequência tem ficado chateado pelo facto de ocorrer um acontecimento 

inesperado? 

Nunca Quase nunca Por vezes Com alguma 

frequência 

Muito frequentemente 

  x   

(Fonte: Questionário de Avaliação e Bem-estar Subjetivo, aplicado em Março de 2017) 



 

106 
 

 

O entrevistado referiu que por vezes fica chateado pelo fato de ocorrer um 

acontecimento inesperado. 

 

 

Quadro nº 8  
 

Com que frequência tem sentido a sensação de ser incapaz de controlar as coisas 

importantes na sua vida? 

Nunca Quase nunca Por vezes Com alguma 

frequência 

Muito frequentemente 

  x   

(Fonte: Questionário de Avaliação e Bem-estar Subjetivo, aplicado em Março de 2017) 

 

 O entrevistado refere que por vezes fica com a sensação de incapacidade de controlar 

as coisas importantes na sua vida. 

 

 

Quadro nº 9 
 

Com que frequência se tem sentido nervoso ou Stressado? 

Nunca Quase nunca Por vezes Com alguma 

frequência 

Muito frequentemente 

 X    

(Fonte: Questionário de Avaliação e Bem-estar Subjetivo, aplicado em Março de 2017) 

 

O entrevistado refere que no último mês, quase nunca se sente nervoso ou stressado. 

 

 

Quadro nº 10 
 

Com que frequência tem lidado com o sucesso, com os problemas e com as 

contrariedades do dia-a-dia? 

Nunca Quase nunca Por vezes Com alguma 

frequência 

Muito frequentemente 
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   X  

(Fonte: Questionário de Avaliação e Bem-estar Subjetivo, aplicado em Março de 2017) 

 

Relativamente à frequência com que tem lidado com o sucesso, problemas e 

contrariedades do dia-a-dia do último mês, o entrevistado refere com alguma frequência. 

 

 

Quadro nº 11 
 

Com que frequência se tem sentido efetivamente envolvido nas alterações importantes 

que ocorrem na sua vida? 

Nunca Quase nunca Por vezes Com alguma 

frequência 

Muito frequentemente 

    X 

(Fonte: Questionário de Avaliação e Bem-estar Subjetivo, aplicado em Março de 2017) 

 

 Em relação à questão sobre a frequência em que se tem sentido efetivamente envolvido 

nas alterações importantes que ocorreram na sua vida no último mês, o entrevistado referiu 

com muita frequência. 

 

 

Quadro nº 12 
 

Com que frequência se tem sentido confiante acerca da sua capacidade de lidar com os 

seus problemas? 

Nunca Quase nunca Por vezes Com alguma 

frequência 

Muito frequentemente 

    X 

(Fonte: Questionário de Avaliação e Bem-estar Subjetivo, aplicado em Março de 2017) 

 

Relativamente á questão sobre com que frequência se tem sentido confiante acerca da 

sua capacidade de lutar com os seus problemas no último mês, o entrevistado referiu com 

muito frequentemente. 

 

 



 

108 
 

Quadro nº 13 
 

Com que frequência tem sentido que as coisas lhe estão a correr de feição? 

Nunca Quase nunca Por vezes Com alguma 

frequência 

Muito frequentemente 

   X  

(Fonte: Questionário de Avaliação e Bem-estar Subjetivo, aplicado em Março de 2017) 

 

 À questão sobre a frequência em sentir que as coisas lhe estão a correr de feição, o 

entrevistado respondeu com alguma frequência. 

 

 

Quadro nº 14 
 

Com que frequência tem sentido que é incapaz de dar resposta a tudo aquilo que tem 

para fazer? 

Nunca Quase nunca Por vezes Com alguma 

frequência 

Muito frequentemente 

   X  

(Fonte: Questionário de Avaliação e Bem-estar Subjetivo, aplicado em Março de 2017) 

 

 Quanto à questão com que frequência tem sentido que é incapaz de dar resposta a tudo 

aquilo que tem para fazer, o entrevistado refere com alguma frequência. 

 

 
Quadro nº 15 
 

Com que frequência tem sido capaz de controlar situações irritantes na sua vida? 

Nunca Quase nunca Por vezes Com alguma 

frequência 

Muito frequentemente 

    X 

(Fonte: Questionário de Avaliação e Bem-estar Subjetivo, aplicado em Março de 2017) 

 

 No que concerne à frequência tem sido capaz de controlar situações irritantes na sua 

vida, o entrevistado aponta muito frequentemente. 
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Quadro nº 16 
 

Com que frequência tem sentido que tem as coisas sob controlo? 

Nunca Quase nunca Por vezes Com alguma 

frequência 

Muito frequentemente 

    X 

(Fonte: Questionário de Avaliação e Bem-estar Subjetivo, aplicado em Março de 2017) 

 

 No que respeita à questão sobre a frequência sente que tem as coisas sob controlo, o 

entrevistado menciona muito frequentemente. 

 

 

Quadro nº 17 
 

Com que frequência se tem sentido irritado/ chateado por coisas que estão fora do seu 

controlo? 

Nunca Quase nunca Por vezes Com alguma 

frequência 

Muito frequentemente 

 X    

(Fonte: Questionário de Avaliação e Bem-estar Subjetivo, aplicado em Março de 2017) 

 

Relativamente à questão sobre com que frequência se tem sentido irritado/ chateado por 

coisas que estão fora do seu controlo, o entrevistado refere quase nunca. 

 

 

Quadro nº 18 
 

Com que frequência tem dado consigo a pensar sobre as coisas que tem para fazer? 

Nunca Quase nunca Por vezes Com alguma 

frequência 

Muito frequentemente 

   X  

(Fonte: Questionário de Avaliação e Bem-estar Subjetivo, aplicado em Março de 2017) 

 



 

110 
 

No que respeita à questão com que frequência tem dado consigo a pensar sobre as coisas 

que tem para fazer, o entrevistado refere com alguma frequência. 

 

 

Quadro nº 19 
 

Com que frequência tem sido capaz de controlar o modo como gasta o seu tempo? 

Nunca Quase nunca Por vezes Com alguma 

frequência 

Muito frequentemente 

    X 

(Fonte: Questionário de Avaliação e Bem-estar Subjetivo, aplicado em Março de 2017) 

 

 Já no que respeito à questão com que frequência tem sido capaz de controlar o modo 

como gasta o seu tempo, o entrevistado refere muito frequentemente. 

 

 

Quadro nº 20 
 

Com que frequência tem sentido que as dificuldades se estão a acumular tanto que será 

incapaz de as superar? 

Nunca Quase nunca Por vezes Com alguma 

frequência 

Muito frequentemente 

  x   

(Fonte: Questionário de Avaliação e Bem-estar Subjetivo, aplicado em Março de 2017) 

 

Relativamente à questão com que frequência tem sentido que as dificuldades se estão a 

acumular tanto que será incapaz de as superar, o entrevistado refere por vezes. 
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Cronograma do Projeto de intervenção 

 

 Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio 

Questão de 

Partida 
x x x x x x x      

Pesquisa 

Bibliográfica 
x x x x x x x X x x x x 

Organização do 

Programa do 

Projeto 

    x x x x x x x x 

Redação x x x x x x x x x x x x 

Levantamento 

dos 

Instrumentos de 

Pesquisa 

x x x x x x x x x x x x 

Aplicação         x x   

Analise dos 

dados 

         x x  

Avaliação           x x 

Entrega            x 
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Medida de Independência Funcional 
N

IV
E

IS
 

7. Independência Completa (em segurança e em tempo 
normal)  
6. Independência Modificada (Produto de Apoio) 

Sem Ajuda 

Dependência Modificada 

5. Supervisão 
4. Ajuda Mínima (Indivíduo >=75%) 
3. Ajuda Moderada (Indivíduo >=50%) 
Dependência Completa  

2. Ajuda máxima (Indivíduo >=25%) 
1. Ajuda total (Indivíduo >=0%) 

Com 
Ajuda 

  /    /2017 __/__/2017 __/__/2017 __/__/2017 __/__/2017 

1. Auto-cuidados      
Alimentação       
Higiene Pessoal      
Banho      
Vestir Metade Superior      
Vestir Metade Inferior      
Utilização da Sanita      

Total do item /42 /42   /42   /42   /42 
2. Controlo de Esfíncteres       
Bexiga      
Intestino       

Total do item /14 /14   /14   /14   /14 
3. Mobilidade 
(Transferências) 

     

Leito, Cadeira, Cadeira de 
Rodas  

     

Sanita      
Banheira, Duche       

Total do item /21 /21 /21 /21 /21 
4. Locomoção       
Marcha M□    CR □ M    CR □ M□    CR□ M□    CR□ M□    CR□ 

Escada      
Total do item /14 /14   /14   /14   /14 

Total Comp. Motoras      
5. Comunicação       
Compreensão (Áudio/Visual) A□    V□ A□    V□ A□    V□ A□    V□ A□    V□ 

Expressão (Verbal/ Não 
Verbal) 

V□   NV□ V□   NV□ V□   NV□ V□   NV□ V□   NV□ 

Total do item /14 /14   /14   /14   /14 
6. Psicossocial       
Interação Social      

Total do item /7 /7 /7 /7 /7 
7. Funções Cognitiva       
Resolução de Problemas       
Memória       

Total do item /14 /14   /14   /14   /14 
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Total Comp. Cognitivas       
Total  /126 /126    /126    /126    /126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dep. Liguei -  >80 ;  
Dep. Moderado -  80> - > 40;  
Dep. Grave - < 40; 
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Questionário de avaliação do bem-estar subjectivo 

Traduzido e adaptado por Ferreira, J.P. (2005), com a permissão de Giatras, N. (2003) Department of Exercise and Health 
Sciences, University of Bristol,. 

Por favor, responda às questões seguintes relacionadas com o seu dia-a-dia. 
 

Secção A: Sobre si 

 

A1. Idade (em anos): [ ]  
A2. Género (c/ círculo): Masculino / Feminino  
A3. Estado Civil (c/ círculo): Solteiro Casado Divorciado Viúvo União de facto  
A4. Localidade: ___________________________________________________  
A5. Profissão /Actividade: __________________________________________ (se 
aplicável)  
A6. Escolaridade: Até 4ª classe ___  
Até 6ª ano ___  
Até 9ª ano ___  
Até 12º ano ___  
Licenciatura ___  
A7. Em média, quantas horas por noite dorme? ___________ horas  
A8. Em média, quantas vezes por semana pratica actividade física?  
Nenhuma vez ___  
Uma ou duas vezes ___  
Três ou mais vezes ___ 

Secção B: Sobre si 

 

Direcções: Em baixo, estão cinco afirmações com as quais pode concordar ou discordar. Indique a sua 
concordância com cada item colocando um X no respectivo quadrado 

 

DT: D: DL: N: CL: C: CT: 
Discordo 

Totalmente 
Discordo Discordo 

Ligeiramente 
Nem Concordo 
nem Discordo 

Concordo 
Ligeiramente 

Concordo Concordo 
Totalmente 

 

DT  D  DL  N  CL  C  CT  
 

B1.  Na maioria dos aspectos a minha vida está 
próxima do ideal  □ □ □ □ □ □ □ 

B2.  As condições em que decorre a minha vida são 
excelentes  □ □ □ □ □ □ □ 

B3.  Estou satisfeito com a vida  □ □ □ □ □ □ □ 
B4.  Até agora, obtive as coisas importantes que 

queria na vida  □ □ □ □ □ □ □ 
B5.  Se pudesse viver de novo a minha vida, não 

mudaria quase nada  □ □ □ □ □ □ □ 
 

 

Secção C: Sobre si 
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Direcções: Aqui está o desenho de uma escada. O topo da escada representa a melhor vida possível para 
si e o degrau mais baixo da escada representa a pior vida possível para si. Em que nível da escada se 
encontra, actualmente? (Assinale com um círculo) 

 

 

10= A melhor vida possível, no momento 

● 

● 

● 

● 

5 

● 

● 

● 

● 

0= A pior vida possível, no momento 

 

Direcções: As afirmações seguintes são relativas aos seus sentimentos e pensamentos durante o último 
mês. Em cada caso, por favor assinale a sua escolha colocando uma cruz no quadrado apropriado. 

 

N: Nunca QN: Quase nunca PV: Por vezes AF: Com alguma frequência MF: Muito frequentemente 

No último mês:  N  QN  PV  AF  MF  
... com que frequência tem ficado chateado pelo facto de ocorrer um 
acontecimento inesperado?  □ □ □ □ □ 
... com que frequência tem sentido a sensação de ser incapaz de 
controlar as coisas importantes na sua vida?  □ □ □ □ □ 
... com que frequência se tem sentido nervoso(a) ou stressado(a)?  □ □ □ □ □ 
... com que frequência tem lidado com sucesso com os problemas e 
com as contrariedades do dia-a-dia?  □ □ □ □ □ 
... com que frequência se tem sentido efectivamente envolvido(a) nas 
alterações importantes que ocorrem na sua vida?  □ □ □ □ □ 
.... com que frequência se tem sentido confiante acerca da sua 
capacidade de lidar com os seus problemas?  □ □ □ □ □ 
... com que frequência tem sentido que as coisas lhe estão a correr 
de feição?  □ □ □ □ □ 
... com que frequência tem sentido que é incapaz de dar resposta a 
tudo aquilo que tem para fazer ?  □ □ □ □ □ 
... com que frequência tem sido capaz de controlar situações 
irritantes na sua vida ?  □ □ □ □ □ 
... com que frequência tem sentido que tem as coisas sob controlo?  □ □ □ □ □ 
... com que frequência se tem sentido irritado/ chateado por coisas 
que estão fora do seu controlo?  □ □ □ □ □ 
... com que frequência tem dado consigo a pensar sobre as coisas 
que tem para fazer?  □ □ □ □ □ 
... com que frequência tem sido capaz de controlar o modo como 
gasta o seu tempo?  □ □ □ □ □ 
... com que frequência tem sentido que as dificuldade se estão a 
acumular tanto que será incapaz de as superar?  □ □ □ □ □ 
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Horário Semanal de atividades de Animação Sociocultural na UMDR 

 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-

feira 

Quinta-

feira 

Sexta-feira 

9h – 

10h30 

Preparação e organização de material para a dinamização da atividade 

10H30 – 

12h30 

Animação 

Física e Motora 

Jogos coletivos 

Culinária 

Animação 

cognitiva 

 

Expressões 

Animação 

Física e 

Motora 

Jogos de 

Mesa 

 

12h30 – 

13h 

Registo de participação dos utentes 

14h – 16h   Cante  Visionamento 

de Filmes 

16h – 17h Registos na Rede Nacional de Cuidados Continuados 
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