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RESUMO 

 

O Livro “Visões sobre o Envelhecimento”, organizado no âmbito do trabalho desenvolvido pelo 

Observatório das Dinâmicas do Envelhecimento do Instituto Politécnico de Beja, reúne um 

conjunto de abordagens científicas sobre o envelhecimento nas áreas da saúde, enfermagem, 

terapia ocupacional, psicologia, sociologia, serviço social, atividade física, educação e 

tecnologias. Os autores dos diferentes capítulos deste livro são professores e investigadores do 

ensino superior, alunos de licenciatura, mestrado e doutoramento e, ainda, profissionais no 

terreno, que sentiram a necessidade de divulgar as suas investigações realizadas no âmbito da 

gerontologia permitindo, assim, reunir um conjunto significativo de abordagens científicas na 

área do envelhecimento. 

Ao longo dos dezassete capítulos, agrupados em quatro partes, “Saúde”, “Desenvolvimento e 

Bem-Estar na Comunidade, ”Intervenção” e ”Territórios”, são apresentados vários contributos 

sobre o envelhecimento, que no seu essencial evidenciam a necessidade de ser perspetivado 

um envelhecimento saudável, que envolva todos os profissionais numa abordagem sistémica 

para melhor poder intervir, prevenir riscos e promover a saúde e bem-estar das pessoas mais 

velhas da comunidade. 
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en la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte de la Universidad de Huelva. 

Compaginada con la labor docente ha llevado a cabo la tarea investigadora en el Proyecto 
de Investigación titulado “Plan Municipal de envejecimiento activo para la ciudad de 
Huelva: Diagnóstico de necesidades y propuestas de acción”, realizado con un Contrato 68-
83 nº 926, suscrito entre la Universidad y el Ayuntamiento de Huelva Concejalía de Políticas 
Sociales e Igualdad) (2019). 

Otra temática de trabajo es sobre la violencia hacia las mujeres en el ámbito educativo y ha 
dirigido otro proyecto I+D+I, titulado Análisis de la violencia hacia las niñas en la escuela 
primaria, subvencionado por el Instituto de la Mujer- Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (2009). También hay un trabajo reciente sobre las familias homoparentales como 
el titulado: Towards an inclusive culture of family diversity. En Alegre De La Rosa, Olga 
(Editor): Research on University Teaching and Faculty Development· lnternational 
Perspectives (in the series ''University Teaching and Faculty Development"). Ed. Nova 
Science Publishers, Inc. New York (2018).  

Entre los premios recibidos se encuentra el Premio Meridiana, en la Modalidad de Proyecto 
Educativo, concedido por el Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía (2001); 
Premio al mejor póster en el concurso en las I Jornadas Medina y Salud: El sesgo de género 
en los estudios de enfermedades raras. Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. 
(2018) y Premio otorgado por el Comité Científico del 7th International Congress of 
Educational Sciences and Development al trabajo: “Dramatización y expresión corporal 
como desarrollo de la inteligencia emocional: una experiencia en un centro de Educación 
Primaria de Andalucía (España)” (2019).  

Las líneas de investigación son: género, educación, salud y calidad de vida. 
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Felismina Rosa Mendes 

fm@uevora.pt 

Felismina Mendes é Doutora em Sociologia pelo ISCTE-IUL, Lisboa, Professora 
Coordenadora do Departamento de Enfermagem, Universidade de Évora, Investigadora do 
Comprehensive Health Research Centre (CHRC / UNL), Universidade de Évora, Diretora da 
Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Évora, e Membro de Coordenação do 
Observatório Português dos Sistemas de Saúde (OPSS). 

 

Helena Raposo Helena Raposo é estudante do Curso de Licenciatura em Serviço Social (2017-2020), a 
desenvolver estágio curricular na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Beja, no 
ano letivo 2019-2020. 

 

Helena Sardica 

helena.sardica@ipbeja.pt 

Helena Maria Salgueiro Silva Lopes Sardica é Licenciada em Psicologia Educacional, Mestre 
em Educação Especial no Domínio Cognitivo-Motor, com Pós-Graduação em 
Psicogerontologia e atualmente, doutoranda do Programa de Doutoramento em 
Motricidade Humana. A sua investigação no âmbito do Doutoramento pretende averiguar a 
existência de instrumentos de avaliação da escrita em adultos, bem como caraterizar a 
escrita em adultos maiores com demência. Publicou um artigo em 2015 intitulado de 
“Suporte social, autoconceito e comportamentos de risco em adolescentes com deficiência 
mental ligeira a moderada”. Já trabalhou com diversos públicos, desde crianças e jovens 
residentes em lar de infância e juventude, adultos maiores residentes de Lar ou utentes de 
centro de dia, bem como adultos em situação de desemprego e vulnerabilidade social. 
Atualmente integra um projeto de intervenção social em território com dimensão 
concelhia, paralelamente, colabora com o IPBeja a tempo parcial, enquanto docente. 
Destaca-se a sua participação voluntária, enquanto elemento do Conselho de Curadores da 
Fundação Nobre Freire em Beja. 

 

Henrique Oliveira 

hjmo@lx.it.pt 

Henrique Oliveira. Concluiu o(a) Doutoramento em Engenharia Eletrotécnica e de 
Computadores em 2013/07/23 pelo(a) Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico, 
Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica em 2001/12/31 pelo(a) Universidade de 
Lisboa Instituto Superior Técnico e Licenciatura em Engenharia Civil em 1995/12/31 pelo(a) 
Universidade de Lisboa Instituto Superior Técnico. Atua na(s) área(s) de Ciências da 
Engenharia e Tecnologias com ênfase em Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e 
Informática com ênfase em Hardware e Arquitetura de Computadores. No seu currículo 
Ciência Vitae os termos mais frequentes na contextualização da produção científica, 
tecnológica e artístico-cultural são: Processamento digital de imagem; Reconhecimento de 
Padrões; Sistemas de Informação Geográfica; Bioestatística; Epidemiologia. 

 

Inês Parrança Inês Parrança é estudante do Curso de Licenciatura em Serviço Social (2017-2020), a 
desenvolver estágio curricular na Santa Casa da Misericórdia da Vidigueira, no ano letivo 
2019-2020. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 VISÕES SOBRE O ENVELHECIMENTO 

Jesús Sáez-Padilla Doctor por la Universidad de Huelva, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte y Profesor Contratado Doctor en la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del 
Deporte de la Universidad de Huelva. 

Compagina la labor docente en el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y el 
Máster Oficial en Investigación en Ciencias del Deporte con la investigación en proyectos 
como: “Actividad física y orientación psicosocial en personas mayores: efectos sobre la 
salud y la calidad de vida. Propuesta de intervención interdisciplinar con estudiantes de los 
Grados de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Psicología” concedido por la 
Universidad de Huelva en la XIX Convocatoria de Ayudas a la Innovación Docente e 
Investigación Educativa para la mejora de la docencia durante el curso 2017-18.Ha 
colaborado como investigador en estudios como el titulado: “Comparación del genotipo y 
fenotipo de pacientes con fibromialgia y pacientes con otras enfermedades relacionadas 
(dolor crónico, artritis reumatoides y depresión). Papel de la actividad física y la condición 
física”. Proyecto financiado por la Consejería de Salud (PI-0520-2016) de la Junta de 
Andalucía. También ha participado en el proyecto: “Factores Motivacionales relacionados 
con la práctica de la actividad física y el bienestar psicológico”. Proyecto financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación (DEP2011-28288) del Gobierno de España. Otra línea de 
investigación desarrollada en años anteriores gracias a proyecto vinculado a una estancia 
de investigación en Grenoble (Francia), titulado “Las empresas de turismo activo. Claves 
para una mejora en los ámbitos: formación, recursos humanos y accesibilidad”, financiado 
en la convocatoria del 2010 de las becas postdoctorales “José Castillejo” (JC2010-0278). Las 
líneas de investigación son: actividad física, imagen corporal, educación, salud y calidad de 
vida. 

 

João Vieira 

joao.vieira@ipbeja.pt 

João Vítor da Silva Vieira é um Professor Adjunto Convidado do Instituto Politécnico de 
Beja, onde leciona no Curso de Licenciatura em Enfermagem e no Curso de Mestrado em 
Enfermagem. É estudante de Doutoramento em Enfermagem na Universidade Católica 
Portuguesa desde 2019. Completou o Curso de Licenciatura em Enfermagem em 2006 
(Instituto Politécnico de Beja), o Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em 
Enfermagem de Reabilitação em 2012 (Universidade de Évora), o Curso de Pós-Graduação 
em Gestão em Saúde em 2013 (Instituto Politécnico de Portalegre) e o Curso de Mestrado 
em Enfermagem em 2017 (Universidade de Évora). Prestou Provas Públicas para atribuição 
do Título de Especialista na Área Científica de Enfermagem (Decreto-Lei N.º 206/2009 de 31 
de Agosto) em 2017, tendo recebido a menção de Aprovado por Unanimidade. Possui três 
artigos em revistas científicas e um capítulo de livro. Participou como palestrante em 13 
eventos científicos (nacionais e internacionais) e participou em 16 apresentações orais de 
trabalhos em contexto de formação em serviço. Participa em 1 Projeto de Investigação 
Internacional (DecubICUs-ESICM) e no desenvolvimento e implementação de 1 Sistema de 
Informação Clínica para Unidades de Cuidados Intensivos (Metavision-ICU). 

 

Margarida Goes 

margarida.goes@ipbeja.pt 

Margarida Goes. É Licenciada em Enfermagem pelo Instituto Politécnico de Beja (IPBEJA) e 
Mestre em Ecologia Humana pela Universidade de Évora (UE), ambas em Portugal. É 
também Licenciada em Organização e Gestão de Negócios pela Universidade Moderna de 
Lisboa. Juntou-se ao programa de doutoramento em Enfermagem do Instituto de Ciências 
da Saúde da Universidade Católica de Lisboa, desde Setembro de 2013. Leciona ao Curso de 
Enfermagem na Escola de Saúde do Instituto Politécnico de Beja, Portugal, desde Outubro 
de 2002, onde é Professora Adjunta. Os seus interesses de investigação incluem: 
principalmente Envelhecimento, Qualidade de Vida, Classificação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) e Epidemiologia. 

 

Margarida Gomes Bolseira Mestrado Atividade Física e Saúde - Escola Superior de Educação, Instituto 
Politécnico de Beja (Portugal). 
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María Isabel Mendoza 

Sierra 

María Isabel Mendoza Sierra, Profesora Titular del área de Psicología Social desde 2002, en 
la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte de la Universidad de Huelva, 
donde trabaja con vinculación permanente desde 1995. Es Doctora por la Universidad de 
Sevilla (1996), con la tesis titulada “Recursos de apoyo social y bienestar en la Tercera 
Edad”. 

De su trayectoria investigadora cabe destacar el contrato de investigación 68/83 titulado 
“Plan Municipal de envejecimiento activo para la ciudad de Huelva: diagnóstico de 
necesidades y propuestas de acción” suscrito entre la Universidad de Huelva y el 
Ayuntamiento de Huelva (Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad, 2019).  

Otro contrato de investigación suscrito fue el titulado “Hacia un modelo de excelencia en el 
sector de hostelería y turismo rural en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche a través de la 
mejora en la gestión de los recursos humanos” (2006).  

Ha participado en varios proyectos de investigación, entre otros: “Familias en situación de 
riesgo psicosocial en Andalucía occidental y el Algarve: necesidades de intervención y 
adaptación de instrumentos de evaluación del contexto familiar” (2010) y el proyecto de 
excelencia a nivel andaluz titulado “Gestión del conflicto y empowerment en 
organizaciones de servicios” (2006-2009). 

Entre sus publicaciones figura el monográfico sobre “La calidad de vida de los mayores y 
sus cuidadores. Estudio de la zona de salud Los Rosales" (2004), donde se muestran los 
resultados de un estudio de valoración de la salud, calidad de vida y condiciones de vida de 
una muestra de setecientos mayores y sus respectivos cuidadores. 

Actualmente compagina su labor docente e investigadora con la Dirección del Máster 
Universitario en Investigación e Intervención Psicosocial en contextos diversos por la 
Universidad de Huelva.  

Sus líneas de investigación prioritarias son: empowerment, calidad del servicio, 
envejecimiento y calidad de vida. 

 

Maria Raquel Santana 

maria.santana@ipbeja.pt 

Maria Raquel Santana é Licenciada em Terapia Ocupacional pela Escola Superior de Saúde 
do Alcoitão.  

Doutorada em Ciências da Educação, área de especialização em Necessidades Educativas 
Especiais pela FCSH - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UNL, Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da UNL e Instituto Universitário Ciências Psicológicas, Sociais e da 
Vida.  

Professora Adjunta do Curso de Licenciatura em Terapia Ocupacional da Escola Superior de 
Saúde do Instituto Politécnico de Beja  

Membro da Comissão Técnico Científica do Curso de Licenciatura em Terapia Ocupacional 
da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja. Coordenadora do Curso 
Técnico Superior e Profissional de Apoio em Cuidados Continuados Integrados da Escola 
Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja. Pertence, por nomeação, ao grupo 
responsável pelo desenvolvimento do Plano Regional de Saúde para as Demências para a 
região do Alentejo, desde fevereiro de 2019. Terapeuta Ocupacional na área de prática 
clínica em pediatria (mais concretamente em intervenções dirigidas à criança e família e em 
escolas) e geriatria entre 2001 e 2013. 
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Miguel Bento 

mbento@ipbeja.pt 

Doutor em Serviço Social pelo ISCTE-IUL. Mestre e Licenciado em Serviço Social pelo ISSS 
Lisboa. Pós Graduado em Desenvolvimento Local pelo ISSS Beja. É Professor Ajunto no 
Instituto Politécnico de Beja, onde é Subdiretor da Escola Superior de Educação. Coordena 
o CESSDL - Centro de Estudos em Serviço Social e Desenvolvimento Local do IPBeja. Em 
2012 venceu o Prémio António Sérgio na categoria Estudos e Investigação, com a obra, 
“Vida e morte numa mina do Alentejo - Pobreza, mutualismo e provisão social: O caso de S. 
Domingos / Mértola na primeira metade do séc. XX” (Edição 100 Luz - ISBN 978-989-8448-
16-3). Tem vários artigos publicados nos domínios das políticas sociais e do Serviço Social, 
tendo no prelo, em colaboração com Ana Isabel Lapa Fernandes (coord.), a edição do livro 
“Do conhecimento à ação em Serviço Social - Contributos para uma intervenção 
profissional sustentada” (Edição IPBeja - ISBN 978-989-8008-40-4). No plano profissional 
tem uma vasta experiência no campo da intervenção social, com a conceção e 
implementação de respostas sociais para pessoas idosas, e ainda de projetos de 
desenvolvimento local.  

 

Patrícia Santos 

patricia.santos@ipbeja.pt 

Patrícia Santos é Licenciada em Terapia Ocupacional pela Escola Superior de Saúde do 
Alcoitão (2006). Pós-graduada em Integração Sensorial pela Escola Superior de Saúde do 
Alcoitão (2009). Mestre em Neuropsicologia pelo Instituto de Ciências da Saúde da 
Universidade Católica Portuguesa (2019). Doutoranda em Engenharia Biomédica da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT / UNL). Assistente 
Convidada a tempo parcial do Curso de Licenciatura em Terapia Ocupacional da Escola 
Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja (2014-2018). Professora Adjunta 
Convidada do Curso de Licenciatura em Terapia Ocupacional da Escola Superior de Saúde 
do Instituto Politécnico de Beja (desde 2018). Membro da Comissão Técnico Científica do 
Curso de Licenciatura em Terapia Ocupacional da Escola Superior de Saúde do Instituto 
Politécnico de Beja. Terapeuta Ocupacional na área prática de Pediatria na Unidade Local 
de Saúde do Baixo Alentejo (2006-2010) e na área prática de Medicina Física e Reabilitação 
em população adulta com disfunção neurológica e orto-traumatológica, na Unidade Local 
de Saúde do Litoral Alentejano (2010 e 2018). 

 

Pedro Miguel Costa 

pedro.costa@ipbeja.pt 

Pedro Miguel Batista Costa é Licenciado em Enfermagem pela Escola Superior de Saúde de 
Beja (2009), Assistente Convidado a tempo parcial do Curso Técnico Superior Profissional 
de Psicogerontologia na Unidade Curricular de Geriatria e Gerontologia da Escola Superior 
de Educação e no Curso de Licenciatura em Enfermagem no Ensino Clinico de Enfermagem 
em Gerontologia e Geriatria da Escola Superior de Saúde (Instituto Politécnico de Beja). 
Enfermeiro a exercer funções na Unidade de Cuidados na Comunidade de Beja (ULSBA) no 
âmbito da prestação de cuidados ao utente idoso / família em contexto domiciliário (desde 
2010). A exercer funções de Coordenador da Equipa de Coordenação Local de Beja, da 
Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (desde 2011). Coordenador do Projeto 
‘’Cuidar do Cuidador’’ (2014-2016) 

 

Rogério Ferreira 

ferrinho.ferreira@ipbeja.pt 

Rogério Manuel Ferrinho Ferreira é Professor Coordenador do Departamento de Saúde do 
Instituto Politécnico de Beja. Doutorado em Ciências de Educação, na especialidade de 
Formação de Professores. Título de Especialista na área científica de Enfermagem. 
Investigador do Projeto POCTEP 4IE, ligado à Inovação no Envelhecimento. A sua produção 
científica está mais direcionada para a Formação dos professores e para temas ligados à 
Enfermagem de Reabilitação e aos Cuidados ao Idoso. 
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Sandra Saúde 

ssaude@ipbeja.pt 

Sandra Isabel Gonçalves da Saúde é doutorada em Sociologia, com especialização em 
Sociologia do Desenvolvimento e Sociologia das Organizações. É Professora Adjunta do 
Instituto Politécnico de Beja (IPBeja) e investigadora do CICS.NOVA - Centro Interdisciplinar 
de Ciências Sociais. Nos últimos 20 anos, participou e coordenou vários projetos de 
investigação financiados por fundos portugueses e europeus, nomeadamente na área do 
desenvolvimento regional. Entre os atuais temas de interesse científico, com artigos e livros 
já publicados, destacam-se: educação, desenvolvimento sustentável e empreendedorismo 
social. 

 

Silvina Ferro Palma 

sfpalma@ipbeja.pt 

Silvina dos Anjos Pimenta Marques Maia Ferro Palma, nascida a 18 de Julho de 1960, em 
Évora é Doutorada em Higiene e Tecnologia de Alimentos, pela Universidade da 
Extremadura - Faculdade de Veterinária em 2006. Homologado o Grau pela Universidade 
Técnica de Lisboa. Mestre em Ciência e Tecnologia da Carne pela Universidade da 
Extremadura-Faculdade de Veterinária em 1992. Homologado o Grau pela Universidade de 
Évora. Licenciada em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Coimbra - Faculdade de 
Farmácia em 1988. Professora Coordenadora no Departamento de Tecnologias e Ciências 
Aplicadas na Escola Superior Agrária de Beja - Instituto Politécnico de Beja. Membro do 
Conselho Técnico Científico do IPBeja. Membro da Comissão de Ética do Instituto 
Politécnico de Beja (CE IPBeja), por nomeação no Despacho nº 7/PIPBEJA/2018. Diretora do 
Departamento de Tecnologia e Ciências Aplicadas. Responsável pelo laboratório de Carne e 
Produtos Cárneos do Departamento de Tecnologias e Ciências Aplicadas da ESA / IPBeja. 
Responsável pelo Centro de Ciência e Tecnologia dos Alimentos. Autora de vários artigos 
Científicos. Orientadora de várias teses de Mestrado e Licenciatura. Revisora de teses de 
doutoramento Europeu. Revisora de artigos Científicos, Avaliadora de projetos. Membro 
de Projetos de investigação & desenvolvimento, demonstração e outros. Participação em 
comissões científicas de encontros científicos nacionais e internacionais. É membro da 
Ordem dos Farmacêuticos desde 1988.  

 

Susana Pestana 

susana.pestana@ipbeja 

Susana Pestana é Licenciada em Terapia Ocupacional pela Escola Superior de Saúde do 
Alcoitão, Doutorada em Ciências da Educação, área de especialização em Psicologia e 
Educação pelo ISPA - Instituto Universitário Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida, 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UNL e Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
UNL. Professora Adjunta do Curso de Licenciatura em Terapia Ocupacional da Escola 
Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja. Coordenadora do Curso de Licenciatura 
em Terapia Ocupacional da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja. 
Subdiretora da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja. Gabinete de 
Apoio Técnico de Saúde Mental da ARS Alentejo. Terapeuta Ocupacional na área de prática 
clínica em Psiquiatria e Saúde Mental no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (2000-
2002) e na Clínica Psiquiátrica de S. José pertencente ao Instituto das Irmãs Hospitaleiras 
do Sagrado Coração de Jesus (2002-2015). 

 

Vânia Loureiro 

vloureiro@ipbeja.pt 

Professora Adjunta do Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Educação 
(Portugal); 

Membro do Grupo de Investigação Atividade Física, Promoção de Valores e Educação 
(HUM-954), Universidade de Huelva (Espanha). 
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Vito Carioca 

vcarioca@ipbeja.pt 

Vito José de Jesus Carioca, Professor Coordenador Principal em Ciências da Educação - 

Tecnologia Educativa do Departamento de Educação, Ciências Sociais e do Comportamento 

do Instituto Politécnico de Beja. Desenvolve investigação nas áreas da educação e dos 

interfaces tecnologia e envelhecimento, acerca dos quais tem produzido livros e artigos 

científicos. Orientou inúmeras dissertações de mestrado e teses de doutoramento nas áreas 

identificadas, bem como coordenou cientificamente projetos nacionais e internacionais nas 

mesmas. 
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PREFÁCIO 

 

O VALOR DA LONGEVIDADE 

 

António Manuel Fonseca 

 

Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Educação e Psicologia 

Centro de Investigação para o Desenvolvimento Humano 

 

O envelhecimento da população não é “um problema”, pelo contrário, constitui um feliz ponto 

de chegada do desenvolvimento humano. Viver mais tempo é fruto de conquistas diversas sob 

o ponto de vista médico, tecnológico e social, acarretando novos desafios para as 

comunidades. À medida que envelhecem as pessoas têm necessidade de viver em ambientes 

que lhes proporcionem o suporte necessário para compensar as mudanças associadas ao 

envelhecimento. A criação e manutenção de contextos favoráveis e facilitadores do 

envelhecimento é uma tarefa indispensável para a promoção do bem-estar das pessoas idosas 

e para que elas possam continuar a ser, pelo maior tempo possível, autónomas e socialmente 

relevantes.  

Até ao início dos anos 1990 era raro ouvir-se falar em envelhecimento populacional. É verdade 

que a ONU tinha convocado uma “assembleia mundial sobre envelhecimento” em 1982, mas 

tal não deu origem a qualquer movimento internacional de discussão sobre o tema. Em 1994, 

porém, o Banco Mundial anunciava que qualquer coisa grande estava prestes a acontecer; 

num relatório intitulado Averting the Old Age Crisis argumentava-se que as modalidades de 

pensões de reforma na maioria dos países eram insustentáveis. Nos anos seguintes seguiram-

se os livros, os estudos e os debates, e a discussão começou a generalizar-se à medida que 

organizações como a OCDE ou a UE começaram a publicar relatórios regulares sobre o tema. A 

imprensa chegou depois e as consequências começaram a fazer-se sentir à entrada do novo 

milénio. No METRIS Report, elaborado pela Comissão Europeia em 2009, o envelhecimento 

surge listado como uma das cinco principais tendências a seguir na evolução das sociedades 

devido à pressão que irá colocar no mercado de trabalho, no bem-estar dos cidadãos e nos 

sistemas de apoio social (Fernandes, Albuquerque & Fonseca, 2016). 
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Quando, também no início deste século, a Organização Mundial de Saúde introduziu em 2001 

a noção de envelhecimento ativo assumindo-o como um dos maiores desafios do nosso 

tempo, não seriam ainda muitos os que reconheciam nessa necessidade a importância que 

hoje universalmente se lhe atribui. Uma década depois, o Parlamento Europeu e a Comissão 

Europeia determinaram que 2012 fosse celebrado como Ano Europeu do Envelhecimento 

Ativo e da Solidariedade entre Gerações e o envelhecimento ativo entrou definitivamente na 

linguagem comum, traduzindo genericamente um conjunto de medidas que visam ajudar as 

pessoas mais velhas a manter uma vida saudável. 

O crescente envelhecimento das sociedades mais industrializadas, conjugando o aumento da 

esperança de vida com o decréscimo da natalidade, tem provocado um impacto extraordinário 

na forma como hoje encaramos o envelhecimento. Se pensarmos no que significa hoje a 

reforma, por exemplo, rapidamente nos apercebemos das consequências económicas que 

poderão emergir do aumento previsível do número de pensionistas reformados, mas a própria 

ideia do que fazer com a reforma - materializada na expressão vida de reformado - merece 

também toda uma nova reflexão. Com efeito, agora que a morte e a angústia a ela associada já 

não regulam, de forma tão veemente como outrora, a vida dos indivíduos reformados (que 

eventualmente viverão 20 / 30 anos nessa condição), é possível ampliar o horizonte 

cronológico da existência, permitindo-lhes projetar e assegurar projetos de mais longo curso 

que não se restrinjam à simples contemplação da passagem do tempo. Inevitavelmente, muita 

da nossa maneira de viver acabará por se modificar face à expetativa de uma maior 

longevidade. 

É por isso que o envelhecimento não é um fenómeno unicamente demográfico, embora a sua 

relevância só tenha começado a ser notada quando uma série de mudanças se conjugaram e, 

em conjunto, evidenciaram uma realidade: a sociedade atual está povoada de pessoas mais 

velhas e a sociedade do futuro estará ainda mais! Que mudanças foram essas? 

Essencialmente, mudanças no comportamento (redução do número de filhos que os casais se 

dispõem a ter) e mudanças na saúde, que resultaram numa maior longevidade (mais higiene, 

melhores hábitos alimentares, mais cuidados de saúde). Numa obra publicada em França no 

início desta década, Anne-Marie Guillemard (2010) considera que a questão do 

envelhecimento afeta a sociedade inteira, em todas as suas dimensões. A nossa forma de 

trabalhar, de repartir os tempos de vida ao longo do ciclo de vida, de cobrir os riscos sociais, de 

conceber as identidades próprias de cada fase da vida e as relações entre as gerações são já 

hoje - e sê-lo-ão ainda mais no futuro - profundamente transformadas pelo envelhecimento da 

população e por aquilo que significa, para cada pessoa, viver mais tempo. O alongamento da 

vida põe em causa todo um modelo cultural de organização das idades e dos tempos sociais. 

Coloca em causa o papel das diferentes gerações na sociedade, do seu lugar na produção de 

riqueza e na transferência de recursos. 
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Em 2013, o Conselho Económico e Social elaborou um documento onde analisava as 

implicações do envelhecimento da população portuguesa e elencava um conjunto de 

recomendações para ultrapassar os problemas daí decorrentes e aproveitar o que de 

vantajoso poderia ser retirado dessa realidade demográfica. Aí se recomendava, 

especificamente, a generalização de ofertas de educação “para populações tendencialmente 

idosas e cuja frequência é essencial a uma aprendizagem vitalícia como alavanca a um estilo de 

vida ativo e mentalmente saudável”, bem como a “dinamização de condições que promovam a 

partilha de conhecimentos, competências e experiências dos mais idosos junto dos mais 

jovens” (p. 22-24). Apesar destas recomendações, a aprendizagem ao longo da vida não tem 

tido a importância que mereceria comparativamente com outras estratégias de 

envelhecimento ativo. À medida que se envelhece, a balança entre ganhos e perdas 

desenvolvimentais tende mais para o campo das perdas do que para o campo dos ganhos. Isto 

é globalmente verdade, mas também o é a verificação de que, apesar das perdas serem reais, 

envelhecer com qualidade é cada vez mais uma possibilidade ao alcance da maioria dos 

indivíduos, quer pelo retardamento da ação dos efeitos negativos do envelhecimento, quer 

pelo recurso a estratégias que permitam uma adaptação eficaz face a essas mesmas perdas. A 

participação em atividades de aprendizagem é, reconhecidamente, uma estratégia que 

favorece a adaptação, permitindo a otimização das capacidades que ainda subsistem, sejam 

elas de natureza biológica, física, cognitiva, emocional ou social. 

O futuro vai impor algo de completamente diferente do que temos vivido até agora. Dado o 

prolongamento do tempo de vida, não será razoável admitir que essa mesma vida continue a 

dividir-se nas mesmas três etapas de agora, ignorando que a larga maioria das pessoas que 

hoje nascem irão seguramente ultrapassar os 80 anos de idade. Se passarmos 20 ou 25 anos a 

estudar e depois 30 ou 40 anos a trabalhar (fazendo-o sem qualquer interrupção), sobrarão 

ainda muitos anos de potencial não atividade e dificilmente os sistemas de previdência social 

conseguirão responsabilizar-se por toda esta enorme quantidade de pessoas que trabalharia 

só uma pequena parte da vida. Na verdade, projetar o futuro no quadro de uma longevidade 

cada vez mais alargada terá de implicar o abandono tanto de uma ordem social de distribuição 

de funções de acordo com a idade cronológica, como de uma ordem individual de distribuição 

de tempos ao longo do ciclo de vida de cariz marcadamente normativo.  

Tomemos novamente a reforma como exemplo. A conjunção dos progressos notáveis de 

longevidade, que conduziram a uma vida mais longa e com boa saúde, com a redução da 

duração da vida profissional fruto da saída precoce do mercado de trabalho, faz com que hoje 

seja possível que numa família com quatro gerações vivas, duas possam estar 

simultaneamente aposentadas e a mais jovem na escola, restando apenas uma para trabalhar 

(e correndo esta o risco de ficar desempregada). É por isso que Guillemard insiste que o 

problema não se coloca apenas em termos financeiros; é um problema maior da sociedade. No 
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âmbito nacional, a promoção da independência e da autonomia instrumental das pessoas mais 

velhas, proporcionando-lhes oportunidades para manter a interação social e o acesso a 

serviços diversos, constitui porventura um dos principais desafios do envelhecimento geral da 

população, atendendo à exigência dos mais idosos relativamente à manutenção de um estilo 

de vida onde, para além do conforto material, seja assegurada uma integração social ativa. 

Promover um envelhecimento em casa e na comunidade pelo maior tempo possível (traduzido 

pela expressão ageing in place) representa um desafio acrescido atendendo à diversidade das 

necessidades individuais, pois deparamo-nos com necessidades específicas para cada indivíduo 

consoante os seus recursos, as suas necessidades e preferências, que também variam ao longo 

do processo de envelhecimento (Fonseca, 2018). 

Por tudo isto, a valorização das pessoas idosas será um desafio muito interessante para o 

futuro. Interessante e pertinente; muitos idosos, na sua maioria reformados, limitam-se a uma 

existência precária, com pouco ou nada para fazer, sem meios ou motivação para usufruir 

oportunidades de lazer e cultura, em que o excesso de tempo livre dá facilmente origem à 

frustração. Com o prolongamento da esperança de vida, é indispensável reintegrar os mais 

velhos numa existência útil e ativa, inclusivamente numa ótica produtiva. Sendo verdade que 

os mais jovens mostram-se particularmente aptos com as tecnologias, há aprendizagens de 

cariz conceptual que a juventude demora muito tempo a alcançar, abrindo aqui uma 

oportunidade para a reavaliação do papel dos indivíduos mais velhos. A idade transforma-se 

assim num fator de competitividade, sendo valorizada tanto num plano profissional como num 

plano de utilidade social e correspondendo aos pressupostos do paradigma do envelhecimento 

ativo. Desta forma, em vez de constituir uma ameaça, o aumento da longevidade permitirá 

reequacionar o papel dos cidadãos mais velhos, destacando o seu valor económico e social. 
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INTRODUÇÃO 

 

O livro “Visões sobre o Envelhecimento”, organizado no âmbito do trabalho desenvolvido pelo 

Observatório das Dinâmicas do Envelhecimento do Instituto Politécnico de Beja, surgiu da 

reflexão conjunta e debate ibérico frutuoso e multidisciplinar sobre a compreensão do 

envelhecimento e das pessoas mais velhas da nossa sociedade, em particular, do presente e do 

futuro. Os professores e investigadores do ensino superior, alunos de licenciatura, mestrado e 

doutoramento e, ainda, profissionais no terreno, sentiram a necessidade de registar a 

investigação realizada relacionada com a gerontologia, permitindo reunir um conjunto de 

abordagens científicas ao envelhecimento nas áreas da saúde, farmácia, enfermagem, terapia 

ocupacional, psicologia, sociologia, serviço social, atividade física, educação e tecnologias.  

Ao longo dos dezassete capítulos, agrupados em quatro partes, “Saúde”, “Desenvolvimento e 

Bem-Estar na Comunidade”, “Intervenção” e “Territórios”, o/a leitor/a pode observar várias 

perspetivas do envelhecimento apresentadas pelos trinta e quatro autores ou coautores e 

constatar a necessidade de envolver todos os profissionais numa abordagem sistémica para 

melhor intervir, prevenir riscos e promover a saúde e bem-estar das pessoas mais velhas da 

comunidade a nível local e global. 

O livro tem início com uma abordagem centrada na relação entre envelhecimento e saúde. 

Esta primeira parte é constituída por quatro capítulos cujos conteúdos, versam, de forma 

articulada, sobre fenómenos relacionados com o envelhecimento que se repercutem na saúde 

e no bem-estar dos idosos e também dos seus cuidadores ou familiares. 

O envelhecimento humano provoca alterações biológicas que fragilizam os mecanismos de 

defesa e homeostasia. Este processo resulta de uma complexa interação entre os processos de 

envelhecimento celular, de órgãos e sistemas, com fatores ambientais e fatores físicos, 

psíquicos e sociais. Em consequência, as doenças são mais frequentes e dentro delas, algumas 

predominam e coexistem em simultâneo, pelo que o aumento da esperança média de vida, 

associado à tendência para o aumento exponencial de multimorbilidades remetem para a 

necessidade de novas estratégias que promovam a qualidade de vida da população idosa. 

Em Portugal, dentro das doenças do foro crónico, são as disfunções músculo-esqueléticas e as 

disfunções mentais e do comportamento, as mais estão associadas à morbilidade e 

incapacidade. Parte-se desta realidade com vista a aprofundar o conhecimento sobre os 

défices de desempenho ocupacional e as principais disfunções no envelhecimento, bem como 
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de todos os fatores que envolvem o processo de reabilitação nesta população, de forma a 

promover a sua qualidade de vida. 

Acresce ainda que a multimortibilidade, que com muita frequência assola os idosos, implica 

uma maior probabilidade destes apresentarem alterações nutricionais, quer devido à doença, 

quer pela intervenção terapêutica exigida, originando múltiplas terapêuticas e dificultando a 

escolha dos fármacos e facilitando a iatrogenia. Diga-se também que o próprio processo de 

envelhecimento altera a absorção, a distribuição, a metabolização e a excreção dos fármacos, 

condicionando a farmacodinâmica e farmacocinética. Assim, pela relevância do tema, explana-

se sobre o fenómeno das interações entre medicamentos e entre alimentos e medicamentos. 

Esta visão do envelhecimento pelo prisma das multimortibilidades e consequentes interações 

medicamento-medicamento ou alimento-medicamento deve constituir domínio de reflexão e 

de antecipação já que pode ficar comprometido o tratamento de determinada enfermidade, 

com implicações clínicas tanto no processo terapêutico como na manutenção do estado 

nutricional. 

As alterações resultantes do envelhecimento, nomeadamente, o aumento exponencial de 

doenças crónicas e de situações de dependências remetem-nos para a necessidade crescente 

de cuidados prolongados, prestados maioritariamente por familiares, e de respostas 

comunitárias, que obrigam a uma reestruturação social, política e económica. Com a “visão” 

centrada no cuidador e/ou na família coloca-se fim à primeira parte do livro, reconhecendo-se 

a importância da capacitação e apoio ao cuidador enquanto campo profícuo e necessário de 

atuação por parte dos profissionais de saúde, por forma a atenuar os impactos resultantes da 

tarefa de cuidador. 

Na segunda parte deste livro são apresentados cinco capítulos que abordam o processo de 

envelhecimento interligando-o com o desenvolvimento e bem-estar na comunidade.  

O processo de envelhecimento ocorre sempre num determinado contexto que organiza e dá 

sentido à vida do ser humano. A identidade, estando profundamente ligada ao 

desenvolvimento e ao bem-estar do individuo enquanto ser relacional, apresenta-se como um 

processo dinâmico, de elevada complexidade que se consubstancia na existência de um 

sentimento subjetivo de permanência e de continuidade no espaço e no tempo. Para o ser 

humano, a possibilidade de se poder pensar num espaço de tempo que corresponde à sua 

vida, como continuando a ser o mesmo, constitui um fator essencial que está no âmago da sua 

identidade.  

Este sentimento de continuidade, também designado por sentimento de mesmidade, constitui 

a base da nossa experiência emocional do sentimento de identidade. O sentimento de 

mesmidade corresponde a um trabalho psíquico, identitário que permite que o sujeito, o idoso 



 

 

25 VISÕES SOBRE O ENVELHECIMENTO 

em particular, se continue a pensar como continuando a ser a mesma pessoa, apesar das 

grandes transformações de natureza física e psíquica com que se depara ao longo da sua vida.  

A conceptualização do Florescimento no Envelhecimento permite-nos ter uma visão mais 

positiva e de esperança relativamente ao processo de envelhecimento que tem sido sobretudo 

pensado e representado de uma forma bastante sombria.  

De acordo com esta perspetiva os seres humanos são capazes de se auto-atualizarem 

positivamente enquanto pessoas em desenvolvimento ao longo de todo o ciclo de vida. Neste 

sentido, viver mais tempo constitui uma oportunidade de desenvolver competências e realizar 

novas aprendizagens que permitam viver mais tempo e com melhor qualidade de vida.  

Para que o florescimento no envelhecimento seja possível é necessário criar condições para 

que as pessoas possam envelhecer em casa e na comunidade (Ageing in place). É necessário 

que sejam desenvolvidas estratégias e planos para atingir a felicidade. Em suma é necessário 

promover o florescimento dos seres humanos ao longo do ciclo de vida bem como a 

construção de ambientes de bem-estar local e global para que todos possam fluir numa vida 

plena de experiências de felicidade. 

A participação comunitária e o sentimento de comunidade têm um papel muito importante na 

saúde, na felicidade e na satisfação com a vida, constituindo fatores muito importantes para o 

bem-estar na comunidade. Os estudos apontam no sentido de a participação comunitária 

ativar e promover aspetos da coesão social, os quais, por sua vez, contribuem para a saúde 

mental. 

O sentimento de comunidade funciona como um processo facilitador da participação dos 

cidadãos, constituindo um uma espécie de antídoto para os sentimentos de anomia, alienação, 

isolamento e solidão que potenciam dinâmicas destrutivas da vida das pessoas e o 

empobrecimento das sociedades. 

Apesar do que foi referido anteriormente, nem sempre é clara a relação entre a participação 

comunitária e o sentimento de comunidade. Neste sentido, é apresentada uma investigação a 

partir da qual se pretende conhecer melhor de que forma estes dois constructos se articulam 

em indivíduos de uma comunidade envelhecida. 

Contrariando uma ideia muito presente ao nível das representações sociais que tendem a 

perspetivar o idoso como incapaz e dependente, o envelhecimento produtivo valoriza, pelo 

contrário, a saúde e o bem-estar, onde a autonomia não só é possível como também é 

desejável. De acordo com esta perspetiva o idoso deixa de ser visto como uma pessoa 

vulnerável e passiva, para passar a ser um agente ativo no seu envelhecimento.  

O paradigma do envelhecimento produtivo conceptualiza o envelhecimento numa perspetiva 

positiva, refutando estereótipos e valorizando o papel desempenhado pelos idosos, bem como 
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os contributos que prestam à sociedade, nomeadamente através dos bens que produzem que 

contribuem de uma forma decisiva para o bem-estar e a qualidade de vida de todos. Neste 

sentido, foi apresentada uma investigação que possibilitou uma maior compreensão sobre e 

envelhecimento produtivo, bem como sobre o sentimento de comunidade, em que se 

procurou saber até que ponto estes atributos podem ser vistos como fatores protetores do 

desgaste dos mais velhos da sociedade.  

Na terceira parte deste livro podemos encontrar quatro capítulos que visam alertar para a 

relevância da intervenção sistémica para a prevenção de riscos em contextos de 

envelhecimento, em particular, para a intervenção e a educação na velhice de modo a permitir 

que as pessoas mais velhas sejam empoderadas e fortaleçam as suas competências na 

resolução dos problemas da sua vida diária, se mantenham estimuladas intelectualmente, 

fisicamente e socialmente. Inicia-se com uma abordagem referencial sobre a pertinência de 

prestar atenção à sexualidade do idoso e desmistificar mitos e práticas. Depois passamos para 

um exemplo do que é preciso para delinear uma boa prática interventiva, focando a nossa 

atenção em áreas como a psicomotora, cognitiva e sócio-afetiva. Os outros autores levam-nos 

para importância da abordagem biopsicossocial das quedas e do contributo dos programas de 

atividade física para a sua prevenção na comunidade evidenciando a construção de práticas e 

ambientes de segurança salutares. 

Na quarta parte, ao perspetivar uma abordagem às diversas visões sobre o envelhecimento, a 

dimensão do território assume uma incontornável importância, com base no pressuposto da 

heterogeneidade do fenómeno do envelhecimento humano. Deste modo, na dimensão 

comunitária podem residir estratégias de intervenção que otimizem oportunidades na saúde, 

de participação e segurança, que permitam que os idosos continuem a ser um recurso 

importante para a comunidade onde se inserem. 

É também deste ponto de vista, que devem considerar-se as memórias individuais e coletivas 

das pessoas mais velhas, que importa conhecer e divulgar como forma de valorização pelos 

próprios e pelos outros, permitindo a perpetuação da memória social e coletiva, em grupos de 

anciãos. 

Por um outro prisma, o binómio envelhecimento - território também pode olhar-se através do 

paradigma das políticas sociais, refletindo sobre a tríade Estado, famílias e sociedade civil, que 

em nossa opinião, remete para a existência de respostas sociais como estruturas de 

complemento ao papel protetor da família, numa sociedade em que as pessoas mais velhas 

vivem mais tempo e tendencialmente com níveis de autonomia mais reduzidos e 

consequentemente com maior necessidade de cuidados.  

Tal remete-nos para uma reflexão acerca dos serviços e em equipamentos sociais de apoio 

individual e familiar direcionados para os idosos, colocando-se a tónica na necessidade de um 
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apoio específico e direcionado, perante as situações de maior risco de perda de independência 

e/ou de autonomia. Indubitavelmente, assume aqui destaque a função dos lares residenciais, 

sob a forma de alojamento coletivo para idosos, de forma permanente ou temporária, e que 

são assumidos como uma resposta social adequada e necessária ao processo de 

envelhecimento, na prestação de cuidados reconhecidos como direitos humanos 

fundamentais de todos os cidadãos.  

Por fim, é sobre o futuro que se reflete. Sobre os tempos emergentes que se avinham na 

relação idoso - tecnologia e como tal poderá reconfigurar a própria qualidade de vida das 

pessoas mais velhas, em tempos de revolução e de imprevisibilidade tecnológica que nos 

pressiona a todos a pensar sobre o paradigma do desenvolvimento humano e dos seus ciclos 

de vida. Importa, assim, equacionar o impacto que os sistemas de inteligência artificial virão a 

ter na própria condição e essência humana e consequentemente no ato de envelhecer. 

Apresentado o livro “Visões do Envelhecimento” do Instituto Politécnico de Beja esperamos 

que este documento possa contribuir para um melhor conhecimento sobre o envelhecimento 

e constitua um incentivo ao desenvolvimento de futuras investigações e trabalho interventivo 

de parceria multidisciplinar em prol do nascimento de iniciativas que permitam o apoio social 

e de saúde e promoção do florescimento e bem-estar das pessoas do presente e do futuro. 
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CAPÍTULO 1 

 

REABILITAÇÃO NO ENVELHECIMENTO 

 

Patrícia Santos 

Susana Pestana 

Maria Raquel Santana 

Ana Isabel Ferreira 

 

Introdução 

O envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo, acompanhado por alterações 

biopsicossociais durante todo o ciclo de vida. Alterações essas, que se traduzem em variações 

consideráveis no estado de saúde, nível de independência e autonomia dos indivíduos (World 

Health Organization [WHO], 2015).  

Tendo em conta que a esperança média de vida tem vindo a aumentar com o decorrer dos 

anos atingindo, em 2016, os 77,4 anos nos homens e 83,2 anos nas mulheres (PORDATA, 

2016), e que o número de anos que se pode esperar viver de uma forma saudável é inferior à 

esperança média de vida, ou seja, de 57,4 para as mulheres e de 59,9 para os homens 

(Eurostat, 2019), é fundamental que sejam repensadas medidas e estratégias que contribuam 

para que todos possam ter um envelhecimento mais saudável e pleno de vivências 

significativas. 

Envelhecer com qualidade de vida, saúde e bem-estar representa hoje um dos principais 

desafios. Apesar do aumento da esperança média de vida, ser reconhecido como uma 

importante conquista, à medida que se atingem idades mais avançadas, existe um aumento da 

carga de morbilidade e incapacidade, atribuída a doenças e lesões maioritariamente do foro 

crónico (Direcção-Geral da Saúde [DGS], 2016), o que se traduz numa maior necessidade em 

recorrer a cuidados e serviços de saúde especializados, para a minimização dos défices 

funcionais decorrentes das mesmas.  

Para tal, é necessário a existência de equipas multidisciplinares que desenvolvam uma 

abordagem específica ao nível dos cuidados de saúde geriátricos. Equipas essas, também 
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constituídas por profissionais da área da reabilitação, detentores de conhecimento acerca das 

implicações que as principais disfunções têm ao nível do envolvimento e participação nas 

atividades significativas da pessoa idosa. 

É assim fundamental, que durante esta abordagem os profissionais de saúde conheçam o 

processo de reabilitação, os modelos que o suportam, bem como os processos que guiam a 

aplicação dos seus conhecimentos e o acréscimo que os mesmos podem trazer à qualidade de 

vida. 

Este processo deve não só incluir o profissional de saúde e o cliente, como também os seus 

cuidadores, tendo sempre como finalidade potenciar a participação da pessoa idosa nas suas 

ocupações significativas. Outra das considerações é a pertinência da uma prática baseada em 

evidência, de forma a que as decisões acerca das metodologias e estratégias a implementar 

sejam efetivamente as mais adequadas (Marques & Trigueiro, 2011). 

Perante o desafio que o envelhecimento nos coloca, é importante saber como é que estas 

diretrizes podem ser aplicadas a uma população que apresenta uma diversidade de disfunções 

associadas a uma elevada fragilidade. 

 

Características da população idosa em Portugal 

O envelhecimento populacional é desde há muito uma realidade constatada em todo país. 

Portugal tem vindo a registar nas últimas décadas profundas transformações demográficas 

caracterizadas, entre outros aspetos, pelo aumento da longevidade e da população idosa.  

Em 2017, Portugal, apresentava cerca de 21% da sua população residente total, com idade ≥ 

65 anos (PORDATA, 2018), percentagem que tem vindo a aumentar com o decorrer dos anos, 

devido ao aumento da esperança média de vida que atingiu os 77,4 anos nos homens e 83,2 

anos nas mulheres (PORDATA, 2016). Contudo, o número de anos que se pode esperar viver 

de forma saudável em Portugal não corresponde ao número de anos da esperança média de 

vida pois, dados de 2016, referem que o número de anos que se pode esperar viver de uma 

forma saudável é de 57,4 para as mulheres e de 59,9 para os homens (Eurostat, 2019). Embora 

existam números que indiquem a média de anos que se pode viver de forma saudável, a sua 

evidência é pouco clara, relativamente à qualidade de vida dos anos que atualmente se vive a 

mais, comparativamente ao passado. 

Apesar do aumento da percentagem da população ≥ 65 anos em todas as regiões do país ser 

uma realidade, dados de 2017 (Instituto Nacional de Estatística [INE], 2017), demonstram que 

a maior percentagem de pessoas ≥ 65 anos concentra-se na região do Alentejo (25,2 %). Ainda 

dados do mesmo instituto demonstram que é também nesta região que se verifica um maior 

índice de dependência da população, da mesma faixa etária, ou seja, 40,6 idosos por cada 100 
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jovens ativos, comparativamente a outras regiões do país. Posto isto, coloca-se assim a 

questão: a população vive de forma mais saudável por um maior período de tempo ou o viver 

mais anos significa viver mais tempo com mais problemas de saúde? 

Apesar do aumento da longevidade ser visto de uma perspetiva positiva, o viver mais tempo 

também significa estar mais exposto a fatores de risco. 

Tendo em conta que um dos objetivos assumidos no Plano Nacional de Saúde, na sua extensão 

até 2020 (Direcção-Geral da Saúde [DGS], 2015) é aumentar a esperança média de vida 

saudável para 77,9 anos nos homens e para 76,5 anos nas mulheres, o impacto de uma maior 

esperança média de vida, ou seja, um maior envelhecimento populacional, irá depender, em 

parte, da natureza das políticas que irão dar resposta a essa realidade. É assim pertinente que 

sejam desenvolvidas políticas de saúde, com linhas estratégicas que incidam sobre a carga de 

doença relacionada com a incapacidade, dado que segundo as projeções realizadas sobre o 

índice de envelhecimento do INE (2014), são que o mesmo passará de 131 (no ano de 2012) 

para 307 idosos (no ano de 2060) por cada 100 jovens. Perante este cenário, é imperativo que 

existam programas multidisciplinares dirigidos à promoção da qualidade de vida em situações 

de multimorbilidades, uma vez que o aumento da sobrevivência neste cenário resulta, 

consequentemente, na perda de funcionalidade em idades mais avançadas. 

 

Impacto no desempenho ocupacional das principais disfunções associadas ao 

envelhecimento 

Embora o aumento da esperança média de vida seja amplamente reconhecido como uma 

importante conquista, constata-se que à medida que as pessoas atingem idades mais 

avançadas, há um aumento no risco de aquisição de doenças crónicas e degenerativas com 

fortes implicações na sua funcionalidade e independência, bem como na necessidade de 

cuidados e serviços de saúde. 

Dados de 2015, referem que em Portugal, cerca de 21,7% das pessoas com ≥ 65 anos 

apresentam limitações no desempenho das suas atividades de autocuidados (alimentação, 

mobilidade funcional [transferências de e para a cama e cadeira], vestir / despir, utilização da 

sanita, banho / duche). Ainda dados da mesma fonte relevam que cerca de 50,3% das pessoas 

com idade ≥ 65 anos refere dificuldades na realização de tarefas domésticas. Estas dificuldades 

devem-se não só às alterações decorrentes do processo normal de envelhecimento, como 

também à incapacidade causada pelas patologias que mais estão associadas a essa fase da vida 

(Eurostat, 2017). 

Dados de 2014, demonstram que a carga de morbilidade e incapacidade atribuída a doenças e 

lesões é maioritariamente causada por doenças do foro crónico (88%), sendo que dentro 
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destas, as principais doenças responsáveis pela carga de morbilidade e incapacidade são as 

perturbações músculo-esqueléticas (25%), doenças do foro mental e do comportamento 

(17,7%) (DGS, 2016). 

No que respeita às principais perturbações músculo-esqueléticas, Hayes, Herning e Gonzalez-

Snyder (2016), evidenciam diversas disfunções associadas às alterações que as estruturas 

ósseas, musculares e articulares sofrem com o decorrer do processo normal de 

envelhecimento. Relativamente às estruturas ósseas, estas protegem e suportam o corpo, mas 

com o decorrer da idade tornam-se mais frágeis e menos densas e, consequentemente, mais 

suscetíveis a fraturas. Por sua vez, nos músculos existe um declínio da massa muscular, força e 

resistência, encontrando-se associadas ao declínio da atividade física. Surge assim dificuldade 

na produção de contrações musculares rápidas de forma a evitar a perda de equilíbrio, 

instalando-se também uma maior predisposição para quedas. Já as articulações permitem 

movimento e fornecem suporte mecânico, contudo com o decorrer do envelhecimento, a 

cartilagem deteriora-se, perdem elasticidade e água ficando menos uniformes e promovendo a 

formação de osteófitos dentro da própria articulação. Os ligamentos e os tendões também se 

tornam menos extensíveis traduzindo-se em rigidez articular e limitação da amplitude de 

movimento.  

Seguidamente, na Tabela 1, é realizada uma caracterização dos principais problemas de 

desempenho ocupacional associados a estas disfunções. 

 

Tabela 1: Implicações das principais disfunções músculo-esqueléticas associadas ao envelhecimento 

Disfunção músculo-esquelética Desempenho nas atividades de vida diária 

Osteoartrite 

(deterioração articular da 

cartilagem e osso adjacente, com 

formação de osteófitos nas 

articulações da mão, anca e 

joelho) 

Sintomatologia associada a dor, rigidez, edema e instabilidade articular, 

crepitação, diminuição da amplitude de movimento, fraqueza muscular e 

alterações posturais. Dificuldade em tarefas que exijam manipulação e 

preensão de pequenos objetos com as mãos (Ex: rodar a chave na fechadura, 

escrever, abotoar calças e camisas, cortar os alimentos, rodar o manípulo da 

torneira, preensão da esponja no banho, abertura de frascos do gel e 

champô); atividades que exijam ficar na posição de pé durante um maior 

período de tempo e movimentos de flexão das articulações do membro 

inferior (ex: mobilidade, alcançar um objeto no chão, subir e descer escadas, 

transferências, entre outras). 
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Artrite Reumatoide  

(doença reumática crónica e 

autoimune, cujos sintomas estão 

associados à inflamação da 

membrana sinovial nas 

articulações) 

Sintomatologia associada a edema, dor, rigidez e nódulos nas articulações, 

podendo manifestar-se não só no sistema músculo-esquelético: dificuldade na 

realização de tarefas que exijam movimentos precisão e de força pela dor e 

deformidade articulares já associadas, nomeadamente ao nível do membro 

superior (Ex: utilização dos talheres, cortar alimentos, utilizar a escova de 

dentes, rodar uma chave, abrir um frasco ou garrafa de água, abotoar, entre 

outras). 

Osteoporose / Fraturas 

(diminuição da densidade mineral 

óssea) 

É um grande fator de risco para o surgimento de fraturas ósseas; as mais 

comuns são as do punho, vértebras e fémur. São causadas, na sua maioria por 

traumas de baixa energia, ou seja, pequenas quedas. Os défices de 

desempenho podem surgir em variadas atividades. Nas fraturas de punho, os 

défices são mais associados às atividades que exijam utilização bimanual 

como cortar alimentos, preparação de refeições, banho, vestir, entre outras. 

Nas fraturas do colo de fémur, as implicações são maioritariamente nas 

transferências, na mobilidade no contexto da habitação e comunidade. 

Fonte: Adaptado de “Occupational Therapy with Aging Adults: Promoting Quality of Life through Collaborative Practice” de 

Barney, K., Emerita, C., & Perkinson, M., 2016 (p. 97-124). Missouri: Elsevier. 

 

Não são apenas as funções músculo-esqueléticas que sofrem alterações no decorrer do 

envelhecimento, sendo que existem outras disfunções que surgem devido ao declínio 

cognitivo.  

Segundo Abreu e Toglia (1987) a cognição é o método que o sistema nervoso central utiliza 

para processar e utilizar a informação, sendo o resultado de uma interação dinâmica contínua 

entre a pessoa, a atividade e o meio ambiente. As competências que envolvem a realização 

das várias atividades implicam uma multiplicidade de funções cognitivas, sendo estas 

essenciais para um desempenho ocupacional adequado. 

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (2018), Portugal 

está entre os países nos quais se verifica uma maior percentagem de pessoas com demência, 

7% do total da sua população com idade ≥ 60 anos, prevê-se que esta percentagem possa 

aumentar para 9% em 2040. Neste sentido, considera-se pertinente abordar a temática 

relativa às Perturbações Neurocognitivas (PNC). 

A PNC é definida como um síndrome em que a alteração da cognição não está presente 

aquando o nascimento ou no início de vida representando assim, um declínio a partir de um 

nível de funcionamento que anteriormente a pessoa já tinha alcançado. Na maioria dos casos 

está associado a uma patologia subjacente. De acordo com o DSM-5 (American Psychiatric 

Association [APA], 2013), embora o termo demência não deixe de ser totalmente utilizado, 
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este é integrado na PNC Major. Surge também um nível de PNC menos grave, a PNC ligeira, 

que também deve ser foco de atenção dos vários profissionais de saúde.  

As PNC tanto major como ligeira, podem ter causa em diferentes patologias, sendo que o 

défice clínico primário se encontra função cognitiva, como por exemplo na doença de 

Alzheimer, nas demências de corpos de Lewy e frontotemporal, bem como na lesão cerebral 

traumática e doenças vasculares, entre outras. 

Relativamente à realidade portuguesa, Ruano et al. (2019) abordam a percentagem dos vários 

tipos de PNC na população a norte de Portugal, identificando como principais caudas a doença 

vascular (52,8%) e a doença de Alzheimer (36,1%).  

Numa análise mais abrangente, realizou-se uma caracterização dos domínios cognitivos das 

PNC e as implicações que as alterações dos mesmos têm no desempenho ocupacional. 

 

Tabela 2: Domínios cognitivos e alterações do desempenho ocupacional na PNC 

Domínio Cognitivo Desempenho nas atividades de vida diária 

Atenção  

(atenção sustentada, atenção 

dividida, atenção seletiva, 

velocidade de processamento) 

PNC major: Distrai-se facilmente, apresentando dificuldade em estar em 

ambientes com múltiplos estímulos (ver televisão, conversas); dificuldade 

em relembrar novas informações (ex: números de telefone); dificuldade em 

fazer cálculos. 

PNC ligeira: necessidade de mais tempo para executar as tarefas; necessita 

de conferir várias vezes o que está a fazer; executa melhor as tarefas em 

ambientes com menos estímulos (ex: preferir desempenhar as tarefas 

como o cozinhar). 

Função executiva 

(planeamento, tomada de 

decisão, memória de trabalho, 

resposta a feedback / correção 

de erros, substituir hábitos / 

inibição, flexibilidade cognitiva) 

PNC major: dificuldades em realizar tarefas mais complexas (Ex: atividades 

de vida diária instrumentais que exijam maior complexidade no 

desempenho como ir as compras, preparar refeições, entre outras), 

necessitando de ajuda de uma terceira pessoa para as completar ou mesmo 

realizar. 

PNC ligeira: Necessidade de ajuda de uma terceira pessoa para concluir 

tarefas com vários passos; dificuldade em retomar tarefas quando estas são 

interrompidas por qualquer razão; dificuldade em organizar, planear e 

tomar decisões. 
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Aprendizagem e memória 

(memória imediata, memória 

recente, memória a longo prazo 

e aprendizagem implícita) 

PNC major: repetir conversas; necessita de recorrer a listas para efetuar as 

compras. 

PNC ligeira: dificuldade em recordar eventos recentes; cada vez necessita 

mais de recorrer a notas e listas de tarefas; dificuldade em tarefas 

complexas em que tem de recordar várias informações como toma de 

medicação, gestão financeira e gestão de tarefas domésticas. 

Linguagem  

(linguagem expressiva e 

linguagem recetiva) 

PNC major: utiliza expressões para substituir nomes como “aquela coisa”; 

pode chegar a não se lembrar de nomes de familiares; diminuição de 

comentários e produção verbal; discurso automático e ecolália. 

PNC ligeira: Dificuldade em manter a fluência do discurso por ser mais difícil 

encontrar palavras; evita a utilização de nomes específicos e erros 

gramaticais frequentes. 

Percetivo e motor 

(habilidades abrangidas por 

termos como perceção visual, 

visuoconstrutiva, visuomotora, 

práxis e gnosia) 

PNC major: dificuldade em atividades como a utilização de instrumentos e 

condução, mais confuso ao anoitecer por alterações percetivas em 

contextos com diminuição de luz e dificuldade em reconhecer objetos 

familiares. 

PNC ligeira: necessidade de recurso a mapas ou a outras pessoas para se 

orientarem nas atividades relacionadas com a mobilidade na comunidade; 

necessidade de apontamentos para chegar a algum local; menos preciso 

nas atividades de condução de veículos; dificuldade em tarefas mais 

exigentes ao nível das relações espaciais, como conduzir, montagem de 

objetos e equipamento e fazer malha ou tricô. 

Cognição social  

(reconhecimento de emoções, 

teoria da mente) 

PNC major: não considera os padrões socialmente desejáveis tanto no 

vestir como em conversas de cariz religioso, político ou sexual; tomada de 

decisões sem consultar a família e sem considerar a sua própria segurança. 

PNC ligeira: mudanças subtis de comportamento e atitudes; menor 

capacidade de interpretar linguagem não-verbal; menor inibição ou apatia 

e inquietação. 

Fonte: Construído a partir de “DSM-5 Manual de diagnósticos e estatística das perturbações mentais (5ª Ed.)” de American 

Psychiatric Association, 2013 (p. 593-595). Lisboa: Climepsi Editores e a partir de “Occupational Therapy with Aging Adults: 

Promoting Quality of Life through Collaborative Practice” de Barney, K., Emerita, C., & Perkinson, M., 2016 (p. 245-265). Missouri: 

Elsevier. 

 

O conhecimento acerca de quais os domínios cognitivos que podem ser afetados na PNC, bem 

como a forma como as suas alterações se podem manifestar nas diversas ocupações da pessoa 

idosa, permite uma melhor identificação de sinais precoces de PNC.  
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Estes sinais podem variar consoante a doença que está na base das alterações dos domínios 

cognitivos, pois os sinais podem ser distintos caso de trate de uma PNC major ou ligeira, seja 

por exemplo na doença de Alzheimer ou por doença vascular. Contudo, os diferentes critérios 

de diagnóstico podem ser consultados no DSM-5. 

 

Processo de reabilitação no envelhecimento 

Numa primeira instância, é fundamental que o processo que delineia a forma como os 

profissionais operacionalizam os seus conhecimentos na prestação de serviços de saúde inclua 

a avaliação, intervenção e monitorização dos resultados. Este processo deve envolver o 

profissional de saúde e o cliente, de forma a potenciar a participação da pessoa nas suas 

ocupações significativas. Outra das considerações é que a prática deve ser baseada em 

evidência, de forma a que as decisões acerca das metodologias e estratégias a implementar 

sejam efetivamente as mais adequadas (Marques & Trigueiro, 2011). 

O desafio é saber como estas diretrizes podem ser aplicadas, de modo a ir ao encontro das 

necessidades específicas e recursos dos idosos. Neste contexto a pessoa não poderá ser 

considerada de uma única perspetiva. Além do próprio idoso, o profissional de saúde deve 

considerar, não só a família / cuidadores, como também os sistemas que dão suporte. 

Outros aspetos a considerar, é o facto de o idoso ter a sua individualidade, anos de experiência 

de vida associada a papéis, identidade e desempenho de atividades cujo significado pessoal 

pode variar. Estas experiências de vida e dimensões pessoais devem ser consideradas sempre 

que existe interação. 

Estas questões estão espelhadas no modelo Agieng components of well-being and quality of 

life applied to geriatric Occupational Therapy practice. 
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Figura 1: Agieng componentes of well-being and quality of life applied to geriatric Occupational 

 

Fonte: Adaptado de “Occupational Therapy with Aging Adults: Promoting Quality of Life through Collaborative Practice” de 

Barney, K., Emerita, C. & Perkinson, M., 2016 (p. 7). Missouri: Elsevier. 

 

Neste modelo são definidos os aspetos orientadores, associados aos vários componentes 

relativos à pessoa idosa: pessoa / cliente (como estão os fatores intrínsecos [idade, género, 

etnia, valores, crenças, estruturas e funções do corpo] relativos este idoso / grupo de idosos? 

quais as diferenças entre as funções do presente comparativamente com o passado?); 

contexto / ambiente (quais são os contextos [cultural, temporal, virtual, pessoal] e ambientes 

[físico e social] em que as ocupações se desenvolvem?), opções ocupacionais (quais são as 

possibilidades do idoso participar nas atividades?), desempenho ocupacional / participação (o 

que implica em termos de competências, a continuidade da participação em atividades no 

contexto individual / grupo?). Todos estes aspetos devem estar presentes em todo o processo 

de intervenção, permitindo o envolvimento em atividades significativas, a promoção do bem-

estar e a qualidade de vida. 

Um dos primeiros pontos relativos ao processo de operacionalização dos conhecimentos na 

prestação de serviços aos clientes é a avaliação. A avaliação, segundo Marques e Trigueiro 

(2011) consiste na análise acerca dos interesses e necessidades do cliente, bem como no 

determinar o que este pode fazer, o que já fez e identificar os fatores que atuam como 

barreiras ou facilitadores à sua saúde e participação. Neste ponto existem duas fases: a 

construção do perfil ocupacional (informação relativa ao cliente, as suas necessidades 

relativamente aos problemas que apresenta e as suas preocupações em termos de áreas de 
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ocupação) e a análise do desempenho ocupacional (recolha e interpretação da informação, 

utilizando para tal instrumentos de avaliação que permitem observar, medir e questionar os 

fatores que suportam ou inibem o desempenho ocupacional). 

Na abordagem geriátrica, a avaliação deve contemplar o contexto de vida da pessoa idosa, 

sendo da responsabilidade do profissional de saúde a determinação da necessidade da 

avaliação, a seleção das metodologias de avaliação, bem como a sua utilização e o objetivo 

para o qual utiliza as mesmas. Por outro lado, há que destacar, a articulação com a equipa 

multidisciplinar, família / cuidadores, sistemas / instituições de suporte, para obtenção de 

informação relevante acerca da pessoa em questão. Todas estas escolhas devem sempre ter 

em conta o diagnóstico do cliente, uma vez que nesta população é frequente existirem 

multimorbilidades associadas a um diagnóstico principal, como por exemplo o nível de fadiga, 

dor crónica, alterações cognitivas ou diminuição da acuidade visual e auditiva. Deve ter-se 

também em conta as próprias necessidades do cliente enquanto ser ocupacional, as 

particularidades do contexto, os conhecimentos e competências do profissional de saúde e o 

seu raciocínio clínico.  

A Tabela 3 foca alguns aspetos importantes a considerar na avaliação da pessoa idosa. As 

ferramentas de avaliação utilizadas podem ser informais ou formais, estruturadas ou não 

estruturadas. É recomendável utilizar metodologias padronizadas, sempre que sejam 

apropriadas, para que os dados recolhidos sejam objetivos relativamente ao que está a 

influenciar o desempenho nas atividades identificadas como problemas de desempenho pelos 

idosos. 

 

Tabela 3: Considerações sobre as metodologias de avaliação na pessoa idosa. 

Objetivo  Considerações sobre metodologias de avaliação 

Recolha de 

informação acerca do 

quadro clínico  

Articular com a equipa multidisciplinar que acompanha o cliente de forma a perceber a 

existência de multimorbilidades, para além do diagnóstico principal que possam 

influenciar o desempenho do cliente nas suas ocupações significativas ou condicionar 

posteriormente a escolha de metodologias de avaliação e intervenção. 

Recolha de 

informação junto do 

cliente e família / 

cuidador 

É fundamental, para construir o perfil ocupacional do cliente, ou seja, as suas 

necessidades, problemas, preocupações em termos das áreas de ocupação. Podem ser 

utilizadas várias metodologias, desde que o próprio tenha competências para fornecer a 

informação pretendida. Para tal pode optar-se pela utilização do tipo de entrevista que 

melhor se adequa ao cliente ou ao seu familiar / cuidador. Contudo, existem outros 

instrumentos, padronizados e não padronizados, que também nos permitem a recolha 

de informação junto do cliente / família / cuidador. 
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Observação das 

atividades no seu 

contexto de 

desempenho 

Permite a avaliação do desempenho da pessoa idosa nas atividades de vida diária básicas 

(tomar banho / duche, vestir, comer, alimentar, mobilidade funcional, cuidar de 

dispositivos pessoais, higiene e cuidados pessoais, entre outras), nas atividades de vida 

diária instrumentais (mobilidade na comunidade, gestão e manutenção da saúde, 

compras, preparação de refeições, entre outras) ou em outras atividades referidas pelo 

idoso como significativas. Contudo, é necessário um conhecimento aprofundado sobre 

análise de atividades, tanto a nível do desempenho normal, como no desempenho em 

situação de disfunção. Este conhecimento permite que durante a observação 

espontânea ou provocada seja possível identificar com precisão as alterações ao nível do 

desempenho ocupacional, bem como todos os fatores que estão a limitar o bom 

desempenho nessa mesma atividade. Existem várias escalas que permitem aos 

profissionais de saúde fazer uma quantificação do desempenho que foi observado, de 

forma a sintetizar a informação recolhida. 

Avaliação das 

competências de 

desempenho e 

funções  

Perante as necessidades específicas de cada cliente, a seleção das metodologias para 

avaliar as competências de desempenho e funções podem ser diversificadas.  

No caso das patologias do foro músculo-esquelético poderá ser avaliada a existência ou 

não de dor, edema, limitações ao nível da amplitude de movimentos, existência de 

rigidez articular, força global de preensão, equilíbrio nos seus diferentes tipos, 

sensibilidade, funcionalidade dos membros superiores e inferiores, risco de queda, entre 

outras funções e competências de desempenho. 

No caso das patologias do foro cognitivo, como as PNC, deve-se perceber em que 

medida é que estes défices estão a influenciar o desempenho ocupacional dos idosos nas 

suas atividades significativas. No âmbito da PNC, utilizam-se escalas que permitem 

quantificar o declínio cognitivo, fazer um rastreio do défice cognitivo, bem como verificar 

a autoperceção do próprio idoso acerca das suas competências. 

Avaliação de 

produtos de apoio 

No caso de se verificar a necessidade de aconselhamento de produtos de apoio, deve 

existir conhecimento acerca de conceitos anatómicos e biomecânicos, bem como dos 

fatores que envolvem a própria disfunção. Em conjunto com o cliente e família / 

cuidadores, de ser avaliada a necessidade de aquisição de produtos de apoio adequados 

para as competências motoras, cognitivas e sensoriais da pessoa em questão. 

Avaliação contexto 

e ambiente 

No caso do contexto e ambiente deve ser identificado, dentro dos mesmos, o que 

constitui um facilitador ou uma barreira para o desempenho das ocupações significativas 

da pessoa idosa. Nesta população é comum a identificação de barreiras físicas que 

dificultam a acessibilidade, tanto nas habitações e instituições como na própria 

comunidade. Para tal o profissional de saúde deve ter um vasto conhecimento acerca de 

como essas barreiras podem limitar o desempenho das pessoas idosas, bem como 

conhecimento acerca dos documentos que legislam, por forma a perceber o que poderá 

ser alterado. 

Fonte: Autoras 
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Uma vez recolhida a informação e documentados os dados relativos à informação do quadro 

clínico, necessidades e interesses do idoso e / ou família / cuidador, bem como avaliadas as 

atividades identificadas como problemas de desempenho, as competências de desempenho, 

funções, o contexto e o ambiente, deve ser realizada uma síntese. Esta síntese deve identificar 

os pontos fortes e fracos que apoiam ou limitam o desempenho do idoso nos problemas de 

desempenho identificados, para que seguidamente possa ser delineado o plano de 

intervenção. O mesmo deve ser delineado, em conjunto com o próprio idoso e família / 

cuidadores.  

De acordo com Marques e Trigueiro (2011) este plano descreve a abordagem e o tipo de 

intervenção que deverá ser seguida, sendo que deverá ser sempre orientada por objetivos. 

Estes objetivos devem estar diretamente relacionados com as atividades identificadas como 

problemas de desempenho ocupacionais, serem mensuráveis e concretos dentro de um 

intervalo de tempo definido. 

Na perspetiva da pessoa idosa, quando selecionada a abordagem para a fase de intervenção, é 

importante ter em conta que no processo de reabilitação, de acordo com o próprio processo 

de envelhecimento, não será expectável que a mesma adquira habilidades ou competências 

que ainda não tenham sido desenvolvidas. A finalidade será sempre o maior nível de qualidade 

de vida possível, dentro dos quadros de disfunção instalados. 

A American Occupational Therapy Association (AOTA, 2014) indica que as abordagens de 

intervenção em Terapia Ocupacional são: criar / promover, estabelecer / restabelecer, manter, 

modificar e prevenir.   

Na Tabela 4 são descritas as abordagens que mais frequentemente são utilizadas junto da 

população idosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

43 VISÕES SOBRE O ENVELHECIMENTO 

Tabela 4: Abordagens mais utilizadas na intervenção com a população idosa. 

Abordagens  Considerações sobre a abordagem 

Manter   Visa a manutenção das competências de desempenho adquiridas. Baseia-se no pressuposto de que 

sem uma manutenção contínua de intervenção o seu desempenho irá ficar comprometido, 

afetando a sua saúde e qualidade de vida.  

Modificar 

(compensar, 

adaptar) 

Baseia-se na procura de meios para modificar o contexto atual e os requisitos da própria atividade, 

de forma a suportar o desempenho da pessoa no seu contexto natural de vida, incluindo técnicas 

compensatórias. 

Prevenir Abordagem que pode ser dirigida a pessoa com e sem disfunção, destinando-se a prevenir o 

aparecimento ou a evolução de barreiras ao seu desempenho, no seu contexto. 

Fonte: Adaptado a partir de “Occupational therapy practice framework: Domain and process (3rd ed.)” de American Occupational 

Therapy Association, 2014, American Journal of Occupational Therapy, 68 (Suppl. 1), S1-S48. 

 

Após selecionada a abordagem, deve ser implementada a intervenção, baseada em diversas 

metodologias, tendo sempre em vista o alcance dos objetivos propostos. A finalidade é 

promover o envolvimento e a participação nas atividades inicialmente identificadas como 

problemas de desempenho.  

Na Tabela 5 são referidas as metodologias de intervenção mais frequentemente utilizadas na 

pessoa idosa. 
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Tabela 5: Metodologias de intervenção mais frequentemente utilizadas na pessoa idosa. 

Objetivo  Considerações sobre metodologias de intervenção 

Adaptações e 

modificações 

ambientais. 

Recomendações sobre adaptações / modificações para simplificação do desempenho 

ocupacional, mantendo o propósito da atividade; podem ocorrer ao nível estrutural (ortóteses, 

próteses, tecnologia assistida, produtos de apoio para alterações de arquitetura, do ambiente, 

do equipamento e dos materiais), ao nível da prevenção (baseadas no principio de 

conservação da energia, ou seja, simplificação das tarefas, gestão do tempo, organização do 

ambiente, proteção das articulações / análise cinemática), ao nível do posicionamento, do 

equilíbrio das áreas de desempenho para promover a saúde e bem-estar; sempre com o 

intuito de melhorar o nível de independência e segurança durante a execução de tarefas 

diárias; como exemplos são as modificações realizadas no domicilio como a colocação de 

barras de apoio lateral na sanita e banheira, utilização de antiderrapantes, desenvolvimento 

de adaptações para a alimentação e para a preparação de refeições, utilização de 

procedimentos alternativos para o vestir, alteração da localização dos objetos e utensílios de 

forma que possam ser alcançados mais facilmente, produtos de apoio para a mobilidade e 

posicionamento, sinalética para orientação espacial, entre outros). 

Treino de 

atividades de vida 

diárias básicas e 

instrumentais. 

Baseia-se no treino das atividades de vida diárias básicas (como o comer uma sopa, vestir um 

casaco, pentear o cabelo, colocar o relógio, deslocar-se do quarto para a casa de banho, entre 

outras) e instrumentais (como por exemplo, preparar uma refeição, ir às compras, deslocar-se 

de casa para o centro social, tomar a medicação, gestão financeira, entre outras). Este treino 

tem como objetivo potenciar o desempenho ocupacional através do treino, fornecimento de 

estratégias para a execução da atividade no seu contexto real, utilização e treino de produtos 

de apoio, caso necessários na própria atividade.  

Treino de 

atividades 

funcionais. 

Treino baseado em exercícios que simulam as condições das tarefas reais, como por exemplo o 

transporte de objetos, treino de preensões, tarefas para treino de memória ou orientação 

espacial e temporal, entre outras. Estes exercícios são realizados com o intuito de potenciar as 

competências (motoras, cognitivas, sociais, comunicação, entre outras) de forma a promover o 

desempenho nas ocupações no seu contexto natural. 

Aconselhamento e 

capacitação de 

familiares e 

cuidadores. 

O aconselhamento e capacitação dos familiares e cuidadores da pessoa idosa são 

fundamentais no processo de reabilitação. A passagem de conhecimento e estratégias além 

de permitir um maior envolvimento das partes, também as torna mais responsáveis na 

concretização dos objetivos do plano de intervenção. Passagem de estratégias acerca do 

posicionamento correto, de como realizar as transferências, de como os próprios cuidadores 

devem economizar o seu esforço nestas tarefas no contexto real do desempenho, são 

exemplos de competências que se podem transmitir aos familiares e cuidadores, bem como 

promover a abertura de um canal de comunicação entre os familiares / cuidadores e 

profissional de saúde para a colocação de dúvidas e discussão das melhores estratégias a 

adotar. 
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Utilização de 

métodos e 

técnicas 

específicas para 

preparar o cliente 

para o 

desempenho 

ocupacional. 

Consistem em métodos e técnicas específicas que podem ser utilizados como preparação ou 

em simultâneo, com as atividades desenvolvidas. Incidem nas competências ou funções 

específicas necessárias à realização das atividades identificadas como problemas de 

desempenho (Ex: mobilização articular, fortalecimento muscular, reeducação da 

sensibilidade, estimulação cognitiva, estimulação sensorial, orientação na realidade, técnicas 

de relaxamento, entre outros). 

Fonte: Autoras 

 

Segundo Marques e Trigueiro (2011), deve ser realizada posteriormente a revisão da 

intervenção, conjuntamente com todos os intervenientes no processo (profissional de saúde, a 

pessoa idosa e os seus familiares / cuidadores). Monitoriza-se a implementação do plano, 

verificando se está a permitir alcançar os objetivos definidos previamente. Em caso de 

necessidade, o plano poderá sempre ser revisto. É também neste momento que é 

equacionada a necessidade de continuar ou não com o programa de reabilitação ou se fará 

mais sentido o encaminhamento para outras áreas profissionais. Por fim, e não menos 

importante, deverão ser verificados os resultados alcançados com a implementação da 

intervenção, tanto em termos do desempenho ocupacional, como a nível das habilidades que 

o cliente apresenta para utilizar as suas competências, na sua rotina diária, bem como da 

própria perceção da pessoa idosa acerca do seu desempenho ocupacional. 

 

Conclusão 

É assim inequívoca a necessidade de a comunidade aprofundar conhecimentos acerca do 

processo de envelhecimento, pois os números presentes neste capítulo apenas reforçam o que 

é de conhecimento geral há muito tempo, ou seja, o facto de Portugal ter uma população cada 

vez mais envelhecida e o Alentejo ser a região que apresenta uma maior percentagem de 

idosos, comparando com as restantes regiões a nível nacional. Associando estes dados ao 

aumento da esperança média de vida e à existência de uma tendência para o aumento 

exponencial de multimorbilidades, com o decorrer da idade, chega-se rapidamente à 

conclusão de que num futuro próximo, devem ser tomadas medidas que promovam, mesmo 

na presença de doença, a qualidade de vida nas pessoas idosas. 

Medidas estas, que promovam o acesso desta população aos cuidados de saúde, mais 

precisamente a programas de reabilitação que vão ao encontro as suas necessidades e que 

potenciem o envolvimento em atividades e a participação nas suas ocupações significativas, de 

forma a promover a sua saúde e qualidade de vida. 
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Contudo, tal como foi abordado neste capítulo, o processo de reabilitação no envelhecimento 

não é simples, uma vez que contempla uma intervenção multifatorial, associada a uma 

população que apresenta uma diversidade de disfunções associadas a uma elevada fragilidade.    

Desta forma, é pertinente perceber como decorre todo o processo de reabilitação no 

envelhecimento, os modelos que o suportam, bem como os processos que guiam a aplicação 

dos seus conhecimentos e o acréscimo que podem trazer à qualidade de vida da pessoa idosa.  
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CAPÍTULO 2 

 

INTERAÇÃO ALIMENTO-MEDICAMENTO NO IDOSO 

 

Silvina Ferro Palma 

 

Introdução 

Interação Medicamento-Alimento é o efeito causado pelas relações físicas, químicas e 

fisiológicas entre Fármaco e Nutrientes durante o processo de digestão. A ação do Fármaco ou 

a absorção dos nutrientes podem sofrer alterações. 

Nas pessoas de idade mais avançada as interações entre alimentos e medicamentos, 

constituem um risco, tendo em vista as modificações fisiológicas provocadas pela passagem 

dos anos, com a consequente diminuição da absorção de fármacos, assim como o 

metabolismo e a capacidade de eliminação estão alterados. 

Atualmente cerca de 20% da população portuguesa é idosa; em 2080 este número será quase 

de 40%. A população mundial está a envelhecer, facto que se verifica não só pelos números 

totais como também pela proporção relativamente a outras faixas etárias. Portugal perderá 

população, dos atuais 10,3 para 7,5 milhões de pessoas, ficando abaixo do limiar de 10 milhões 

em 2031. A população com 65 ou mais anos de idade residente em Portugal poderá passar de 

2,1 para 2,8 milhões de pessoas, entre 2015 e 2080 (INE, 2017). 

Esta tendência atinge a maioria dos países e aparentemente representa um crescimento 

exponencial. O processo de envelhecimento é condicionado por inúmeras modificações que 

podem derivar de três possíveis áreas: fisiológico, patológico e o ambiental (INE, 2017). 

As diferentes patologias no idoso implicam uma maior probabilidade de este apresentar 

alterações nutricionais, quer devido a doença, quer pela intervenção terapêutica exigida pela 

patologia. 

Os idosos polimedicados correm o risco do aumento de interações entre medicamentos e 

entre alimentos e medicamentos. Esta polifarmácia contribui para a perda de qualidade de 

vida e implica despesas elevadas não só para os idosos que muitas vezes não têm capacidade 

financeira para suportar os custos dos medicamentos, como também para o Estado, pela 



 

 

50  

elevada comparticipação. Por isto, o envelhecimento representa um tema de saúde global que 

merece destaque nas agendas internacionais (Costa & Ramos, 2011). 

Para a redução destas interações o estabelecimento de políticas e protocolos para limitar a sua 

ocorrência e promover uma rede de informação sobre os cuidados necessários com a 

alimentação enquanto se faz determinada terapêutica é motivo para a contínua formação dos 

profissionais envolvidos. Não é objetivo descrever todas as interações potenciais teóricas entre 

nutrientes da dieta e fármacos prescritos para idosos, mas sim deixar o alerta para este tema. 

 

Fármaco-Nutriente 

A interação fármaco-nutriente ocorre quando um nutriente presente em um determinado 

alimento interfere nos parâmetros farmacocinéticos e farmacodinâmicos do fármaco que foi 

administrado ou quando um fármaco altera a função do nutriente no organismo (Lima et al., 

2017). 

Os nutrientes são definidos como qualquer substância química consumida normalmente como 

componente de um alimento que proporciona energia, e/ou é necessária ou contribua para o 

crescimento, desenvolvimento e a manutenção da saúde e da vida e/ou cuja carência possa 

ocasionar mudanças químicas ou fisiológicas características. Incluem os hidratos de carbono, 

as proteínas, os lípidos, os minerais, as vitaminas, as fibras e aqueles com propriedades 

funcionais, presentes nos alimentos e sujeitos a interagir com os fármacos administrados (Lima 

et al., 2017).  

Dentro do nosso organismo as moléculas ativas dos medicamentos, que são efetivamente as 

drogas que atuam no tratamento, encontram os alimentos que ingerimos e neste momento, 

ocorre a interação medicamentosa e a interação droga-nutriente (Martinelli, 2017). 

Os medicamentos e os alimentos podem interagir entre si de forma benéfica ou indesejável. 

No primeiro caso, facilitando a absorção ou diminuindo seus efeitos colaterais. Por outro lado, 

pode impedir a absorção, diminuindo sua eficácia e comprometendo o tratamento de 

determinada enfermidade. Podem ter implicações clínicas tanto no processo terapêutico como 

na manutenção do estado nutricional, cabendo ao médico informar o paciente sobre estas 

associações negativas.  

A interação alimento-medicamento define-se como a modificação dos efeitos farmacológicos 

do medicamento, por ingestão prévia ou concomitante de alimentos. Pode definir-se também 

pelas alterações da utilização normal de nutrientes por administração de determinados 

medicamentos ou ainda por modificação da resposta farmacológica de um medicamento em 

consequência de estados de desnutrição ou má alimentação do doente (Costa & Ramos, 2011). 
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As interações medicamentosas são classificadas tendo em conta o mecanismo de ação 

envolvido em farmacocinéticas ou farmacodinâmicas e as substâncias que nelas intervêm 

como fármacos, alimentos ou produtos naturais (Pinto, 2014). 

A interação medicamentosa é um evento clínico em que o efeito de um fármaco fica alterado 

pela presença de outro fármaco, fitoterápico, alimento, bebida alcoólica ou agente químico 

ambiental. 

 

Importância clínica 

Em termos de importância clínica, a primeira etapa para classificar as interações que 

influenciam a absorção das drogas envolve as alterações na concentração máxima atingida no 

plasma e no tempo decorrido para atingir esta concentração quando comparadas com 

condições controle.  

A ocorrência dessas interferências ao longo do trato gastrointestinal começa na boca, 

garganta, esófago e com maior impacto, no estomago e na passagem pelo intestino. As 

interações dependem da natureza dos nutrientes constituintes dos alimentos, características 

dos fármacos, tempo de trânsito no tubo digestivo, contato com as vilosidades intestinais e 

mecanismo de absorção intestinal (Marques, 2008). 

A ausência de prescrições médicas limitadas à medicação essencial e por curtos períodos, 

tanto quanto possível, a falta de reavaliações periódicas das terapêuticas e os desajustes nos 

regimes alimentares são fatores que contribuem para a existência das interações alimento / 

medicamento. 

A avaliação da importância terapêutica das interações entre os alimentos e os medicamentos é 

particularmente difícil, sendo que o conhecimento da influência da alimentação sobre o efeito 

dos medicamentos é algo confuso (Simpósio Terapêutico - Interações, 2008). 

O efeito dos alimentos na biodisponibilidade dos fármacos pode levar a uma perda da eficácia 

terapêutica ou a efeitos tóxicos causados pelo fármaco. Geralmente, o efeito dos alimentos 

sobre os fármacos resultam numa redução na biodisponibilidade do fármaco, no entanto, uma 

alteração na eliminação do fármaco pode ocorrer devido ao efeito de certos alimentos sobre o 

metabolismo do fármaco. A proporção de reações adversas em medicamentos, devido a 

interações com alimentos não é conhecido e, infelizmente, apenas recebe atenção significativa 

quando se dá uma reação adversa grave. A fim de melhorar a eficácia terapêutica e para evitar 

reações adversas a fármacos, é necessário que os clínicos sejam conhecedores das 

importantes incompatibilidades entre fármacos e alimentos e os fatores de risco relacionados 

com o aumento da probabilidade de desenvolver uma reação adversa devido a estas 

interações (Singh, 1999; Williams et al., 1993). 
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O volume, a temperatura, a viscosidade, a pressão osmótica e o carácter ácido básico dos 

alimentos, alteram o tempo de esvaziamento gastrointestinal e através da formação de 

quelatos ou complexos as condições de solubilização e absorção de fármacos. 

De forma semelhante os fármacos, modificando a motilidade gastrointestinal, o pH 

intralumenal, a morfologia celular da mucosa e a atividade de enzimas intestinais, a flora 

bacteriana e formando complexos mais ou menos insolúveis, alteram a solubilização e a 

absorção de nutrientes (Marques, 2008). 

Os alimentos, alcançando o intestino após um período de tempo variável de acordo com a 

natureza do bolo alimentar, estimulam mais ou menos a secreção da biles. Os ácidos e os sais 

biliares, pelas suas propriedades tensoativas e a capacidade de formar meio coloidal, 

aumentam a dissolução e favorecem a absorção de nutrientes e de fármacos. Esse mecanismo 

explica o aumento da absorção de certos fármacos lipossolúveis quando administrados 

durante uma refeição gordurosa (Marques, 2008). 

A farmacocinética é o estudo da absorção, distribuição, biotransformação e excreção dos 

fármacos. Um aspeto que importa destacar é o de que todas estas etapas a que um fármaco 

está sujeito, uma vez incorporado no organismo, têm lugar de forma simultânea e não 

sequencial (Marques, 2008). 

As interações farmacodinâmicas são menos frequentes e acontecem quando o efeito do 

fármaco é alterado pela presença de alimentos ou dos seus nutrientes. As interações podem 

ser aditivas se o alimento potencia o efeito do fármaco ou antagónicas se o efeito fica 

reduzido, ficando em causa a eficácia terapêutica pretendida com o fármaco (Costa & Ramos, 

2011). 

Quem toma algum medicamento ou muitos tipos diferentes de uma só vez, deve ficar atento a 

alguns fatores que interferem no uso dos medicamentos e, consequentemente no resultado 

do tratamento como, por exemplo, esquecer uma toma, utilizar uma dose maior ou menor, 

trocar os horários, entre outros motivos. 

 

Drogas e alimentos 

Estes efeitos das drogas sobre os alimentos podem ocorrer durante várias etapas do processo 

digestivo: ingestão, absorção, metabolismo ou excreção (Martinelli, 2017). 

Algumas das interações são benéficas, podendo resultar, por exemplo, no aumento da eficácia 

terapêutica. Contudo, na maior parte das vezes, as interações medicamentosas culminam num 

efeito indesejado, designada reação adversa, importante causa de morbilidade e mortalidade 

(Pinto, 2014). 
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Do ponto de vista clínico, as interações entre medicamentos e alimentos são importantes 

quando houver alteração nos efeitos farmacocinéticos ou farmacológicos dos fármacos 

levando à diminuição da eficácia terapêutica e/ou aumento de efeitos tóxicos ou quando 

resultarem em má absorção e utilização incompleta de nutrientes, comprometendo o estado 

nutricional (Portal Educação, 2010). 

A importância do conhecimento da causa e do efeito de uma interação provocada pela 

presença de alimentos na biodisponibilidade dos fármacos assume um papel preponderante 

na obtenção da eficácia terapêutica pretendida. Também o estudo do efeito dos 

medicamentos na utilização e aproveitamento dos nutrientes pode ajudar a compreender e a 

corrigir ou minorar as deficiências nutricionais associadas às terapêuticas (Gonçalves, 2013). 

As interações entre os medicamentos, e entre estes e os alimentos, devem ser consideradas 

importantes. As interações medicamentosas têm sido mais exploradas, contudo os alimentos 

também podem modificar a ação dos medicamentos por alterar sua absorção, via alterações 

no esvaziamento e enchimento gástrico, adsorção do fármaco, mudanças do fluxo sanguíneo 

esplênico e da liberação de biles. Por isso, a importância de estudar as interações alimento-

droga, uma vez que é possível aumentar a eficácia clínica do tratamento, tornando-o também 

mais seguro (Marques, 2008). 

Os medicamentos prescritos para o tratamento de diversas doenças têm, por vezes um efeito 

anorexigénio, alteram a função intestinal ou influenciam direta ou indiretamente os processos 

metabólicos.  

As interações entre os medicamentos e os alimentos são, com algumas exceções, de natureza 

cinética e muito complexa. Assim, a ingestão simultânea de alimentos pode influenciar 

parâmetros como a absorção, distribuição, metabolização e eliminação de determinados 

fármacos, ou, por outro lado, não possuir qualquer influência nestes parâmetros (Simpósio 

Terapêutico, Interações, 2008). 

Em todas as interações fármaco vs. fármaco / alimento / produto natural deve ser feita uma 

avaliação das implicações clínicas resultantes da interação e ponderar o seu uso de forma 

concomitante, tendo em conta a relação risco-benefício para o indivíduo (Carvalho & 

Albuquerque, 2010). 

Considera-se interação clinicamente significativa nos casos em que ocorrem reações adversas 

e/ou ineficácia da farmacoterapia e/ou prejuízos no estado nutricional (Lima, 2017). 

No processo natural do envelhecimento ocorrem alterações metabólicas que interferem na 

absorção e utilização dos nutrientes essenciais (Lima, 2017). 

Nos idosos é muito frequente o aparecimento de patologias crónicas (diabetes, insuficiência 

cardíaca, insuficiência respiratória, hipertensão arterial, osteoporose, colelitíase, demência, 
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depressão, gastrite, ma absorção intestinal, anorexia, entre outras), que influenciam 

diretamente o estado nutricional do indivíduo (Marques, 2008). 

O sentido do gosto e também os sentidos do olfato, visão, audição e tato são afetados com a 

idade, diminuindo em taxas que variam de forma individualizada. Os sentidos que mais 

interferem com a ingestão alimentar, cuja alteração é muito frequente na velhice, são o gosto 

e o olfato. Vários são os fatores que contribuem diretamente para as modificações que 

ocorrem nestes sentidos. O gosto e o paladar permitem a identificação dos alimentos e 

conferem às refeições o prazer e conforto associados ao seu consumo. Permitem ainda a 

deteção de potenciais contaminantes dos alimentos. Estes dois sentidos são também 

responsáveis pela ativação de alguns processos metabólicos como as secreções pancreáticas, 

de saliva e de ácido gástrico e o aumento dos níveis plasmáticos de insulina (Harris, 2000). 

Os sentidos da audição, visão e tato, apesar de não estarem tão diretamente relacionados com 

a ingestão alimentar, também a influenciam podendo condicionar a diminuição do apetite, o 

reconhecimento dos alimentos e a capacidade de o idoso se alimentar sozinho (Marques, 

2008). 

É muito comum um idoso tomar diversos medicamentos sendo, por isso, de extrema 

importância ter em atenção as possíveis interações entre os diversos fármacos e a interação 

entre fármacos e alimentos (Marques, 2008). 

Quando são prescritos múltiplos fármacos aos idosos, há aumento do risco de deficiências 

nutricionais, pois podem ocorrer prejuízos na digestão, absorção, excreção e 

biodisponibilidade de muitos nutrientes. Desse modo, o conhecimento das questões 

relacionadas aos medicamentos e nutrientes é importante para planear o tipo de cuidados 

necessários para evitar as deficiências nutricionais (Sandri et al., 2016). 

A diminuição da eficácia terapêutica, o aumento de efeitos tóxicos, a má absorção e a 

utilização incompleta de nutrientes comprometem o estado nutricional ou acentuam o quadro 

de desnutrição já existente. Tudo isto reforça a atenção sobre os pacientes idosos, vítimas 

potenciais das interações medicamentosas, nomeadamente aqueles com um histórico de 

doenças crónicas e que utilizam uma grande quantidade de medicamentos (Pinto, 2014). 

 

Polifarmácia e a dieta 

Sabe-se ainda que em função das morbilidades crónicas presentes e do consequente elevado 

consumo de medicamentos, a população idosa e constitui grupo de risco para a ocorrência de 

reações adversas aos medicamentos, interações medicamentosas e outros efeitos em 

decorrência, principalmente, da utilização de polifarmácia (Costa & Ramos, 2011). 
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Possivelmente, indivíduos com múltiplas doenças, como disfunção renal ou hepática, bem 

como aqueles que fazem uso de muitos medicamentos são os mais suscetíveis a experimentar 

reações de interações medicamentosas adversas, situações estas nas quais o idoso, 

geralmente, se encaixa (Costa & Ramos, 2011). 

Além disso, o processo de envelhecimento leva a um progressivo deficit da reserva funcional 

de múltiplos órgãos e sistemas, influenciando a farmacocinética e farmacodinâmica dos 

medicamentos, principalmente na biotransformação hepática e excreção renal, podendo 

aumentar a predisposição à toxicidade relacionada com o uso de fármacos e a ocorrência de 

interações medicamentosas (Ramos et al., 2010). 

Portanto, torna-se indispensável a ação de equipas de saúde multidisciplinar, devendo ser feita 

avaliação criteriosa não somente acerca dos múltiplos medicamentos administrados, mas 

também em relação à prescrição dietoterapia através dos dados da avaliação nutricional e da 

interação com as drogas utilizadas, horários dos medicamentos e das refeições. Dessa forma, 

poderemos beneficiá-los com melhor aproveitamento da terapêutica, além da melhoria das 

condições nutricionais, o que levará a consequente preservação do bom estado de saúde 

(Lima, 2017).  

A monitorização regular do estado nutricional do idoso, associada a uma eficaz e eficiente 

educação para a saúde, não deveria deixar de incentivar este grupo populacional a ter um 

papel ativo nos seus próprios cuidados de saúde (Pinto, 2014). 

A falta de informação sobre os cuidados necessários com a alimentação enquanto se faz 

determinada terapêutica é um dos principais motivos para a contínua ocorrência destas 

interações. Por exemplo, foi já inequivocamente demonstrado que a educação dos idosos 

sobre o uso da varfarina, incluindo interações deste fármaco com alimentos, é efetiva na 

prevenção de possíveis hemorragias e outras complicações (Costa & Ramos, 2011). 

A ingestão de álcool também interfere com a resposta aos anticoagulantes orais. Uma ingestão 

aguda de álcool aumenta a biodisponibilidade da varfarina, aumentando o risco de 

hemorragias que podem ser fatais. A ingestão crónica de álcool, pelo contrário, diminui a 

biodisponibilidade da varfarina, aumentando o risco problemas relacionados com a coagulação 

sanguínea (Costa & Ramos, 2011). 

Determinados alimentos alteram o metabolismo dos fármacos, alterando a sua depuração 

plasmática (clearance em inglês), levando assim a efeitos tóxicos da terapêutica farmacológica. 

Por outro lado, a coadministração de fármacos com alimentos ou antiácidos pode não ter 

qualquer efeito na eliminação do fármaco, mas se o fármaco tiver um tempo de semivida 

longo e que não seja alterado pela ingestão de alimentos, a menor alteração nos parâmetros 

farmacocinéticos que pode acontecer é no valor desse tempo, que não é considerada como 

uma alteração significativa (Singh, 1999). 
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Os resultados de um estudo desenvolvido para comparar os efeitos do jejum e do estado 

alimentado com antiácidos sobre a farmacocinética de doses orais únicas de tenidap sódico, 

indicam que a coadministração de um antiácido atrasa a absorção, conforme refletido pelo 

aumento do tempo máximo, em comparação com o grupo em jejum. A presença de alimentos, 

também resultou num atraso significativo da absorção do tenidap sódico. Este resultado foi, 

provavelmente, devido ao esvaziamento gástrico retardado, pois não houve um efeito 

significativo na concentração, embora tenha havido um atraso significativo no tempo 

comparado com o grupo em jejum (Gonçalves, 2013). 

Existem vários fatores conhecidos que têm um enorme potencial de afetar a distribuição dos 

fármacos no organismo humano (Singh, 1999). 

A dieta humana representa uma mistura complexa e variável de nutrientes, muitos dos quais 

possuem o potencial para alterar a distribuição dos fármacos. O destaque é colocado sobre os 

efeitos nutricionais e sobre o metabolismo hepático de fármacos estudados em seres 

humanos. A partir de estudos em indivíduos saudáveis, é verificado que uma série de fatores 

alimentares específicos podem influenciar o metabolismo de fármacos pelos enzimas 

oxidativos e pelos enzimas de conjugação (Anderson, 1988). É conhecido que vários 

componentes da dieta alteram o metabolismo dos fármacos, como as proteínas, os vegetais 

crucíferos, a carne grelhada em carvão que contém os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos 

e as metilxantinas. Para além disso, a má nutrição pode contribuir para a diminuição da 

biodisponibilidade dos fármacos, pois reduz a ligação do fármaco às proteínas, faz com que 

haja flutuações no volume de distribuição, altera o metabolismo hepático e reduz a eliminação 

dos conjugados formados (Anderson, 1988; Singh, 1999). 

Mudanças na dieta podem levar a alterações significativas no metabolismo de fármacos. A 

substituição de glúcidos por proteínas na dieta alimentar induz o metabolismo oxidativo. 

Alguns constituintes alimentares, tais como a cafeína e vegetais crucíferos, podem induzir o 

metabolismo oxidativo, enquanto outros, principalmente o sumo de toranja, pode inibi-lo 

(Gonçalves, 2013). 

Uma alteração da atividade enzimática na metabolização de fármacos pode influenciar a 

intensidade e a duração da ação do fármaco, fatores devem ser considerados na 

farmacoterapia. 

 

Interações mais vulgares 

Em vários estudos farmacocinéticos de diferentes fármacos-modelo, metabolizados quer pela 

via oxidativa (ex: teofilina, propranolol e nifedipina) quer por reações de conjugação (ex: 

paracetamol (acetaminofeno e oxazepam), os dados farmacocinéticos calculados forneceram 
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algumas informações sobre as enzimas metabolizadoras de fármacos envolvidos e afetados. É 

sabido que o fumo do tabaco, alimentos grelhados em carvão ou vegetais crucíferos induzem o 

metabolismo de muitos xenobióticos, ao passo que o sumo de toranja aumenta a 

biodisponibilidade oral do fármaco (Walter-Sack & Klotz, 1996). 

A descoberta de que várias drogas são metabolizadas pelo citocromo P450 (CYP) 3A4 

intestinal, determina outra fonte de interação envolvendo a eliminação intestinal. Interações 

entre sumo de toranja e drogas metabolizadas pelo CYP3A4 intestinal podem trazer 

consequências clínicas importantes devido a um aumento da biodisponibilidade destas drogas, 

muito provavelmente pela inibição do metabolismo oxidativo da membrana intestinal. Os 

componentes dos sucos de frutas cítricas que são responsáveis por esta interação não estão 

totalmente determinados, porém sabe-se que uma variedade de flavonóides encontrada 

nestes sucos é capaz de inibir a atividade da CYP3A4 in vitro (Gonçalves, 2013). 

Os mecanismos farmacocinéticos envolvidos nas interações entre sumos e fármacos envolvem 

basicamente a interferência sobre a atividade das enzimas hepáticas do citocromo P450, 

mudanças sobre a expressão de isoenzimas intestinais (Gonçalves, 2013). 

O sumo da toranja é um exemplo deste tipo de interações, em que um simples elemento da 

dieta normal pode interferir com alguns fármacos e causar toxicidade severa. Sabe-se que mais 

de 85 fármacos interagem com o sumo da toranja. Os fármacos que interagem com o sumo da 

toranja são prescritos para o tratamento de doenças comuns e são metabolizados pelo 

citocromo P450 3A4. A naringina, a naringenina e as furanocoumarinas, são componentes 

presentes na toranja responsáveis pela capacidade de inibir o CYP3A originando assim as 

interações com os fármacos (Gonçalves, 2013). 

O sumo de laranja é frequentemente consumido na dieta da maioria da população, por ser rico 

em vitamina C, contudo o seu uso com atenolol, fármaco utilizado no tratamento de doenças 

cardiovasculares, resulta na redução da biodisponibilidade do atenolol (Gonçalves, 2013). 

O sumo de toranja ou mirtilo pode originar problemas, principalmente com os fármacos 

atorvastatina, clopidogrel, atenolol, omeprazol, ranitidina, diazepam, anlopidino, losartana e 

sinvastatina, provocando alterações na biodisponilidade desses fármacos (Rondawll et al., 

2001; Garcia, 2004; Medina, 2004). 

As interações com nutrientes identificadas em maior frequência envolvem fármacos 

rotineiramente prescritos em cardiologia como furosemida, hidralazina, diazepam, 

atorvastatina, enalapril e losartana. 

Verifica-se uma alta taxa de interações entre fármacos e nutrientes nas prescrições para idosos 

com síndrome coronária aguda. Apesar do facto de alguns nutrientes não serem 

rotineiramente consumidos, é fundamental a revisão da prescrição medicamentosa e dos 
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componentes da dieta pelo farmacêutico a fim de evitar problemas relacionados com as 

interações. A falta de informação implica risco para a segurança dos pacientes. Dessa forma, 

são necessárias ações que promovam a interdisciplinaridade entre os profissionais de saúde no 

intuito de detetar e prevenir a ocorrência das interações, otimizando a farmacoterapia, 

garantindo a segurança dos pacientes, e reduzindo tempo de hospitalização (Marques, 2008). 

A via oral consiste numa via de administração bastante cómoda que, ao utilizar o tubo 

digestivo, aproveita a sua diferenciação fisiológica (absorção de nutrientes e xenobióticos), a 

que se junta o facto da evolução da tecnologia farmacêutica ter permitido que as fórmulas 

farmacêuticas destinadas à via oral apresentem características de reprodutibilidade 

relativamente ao processo de cedência do fármaco, dando garantia da sua biodisponibilidade, 

ou seja, quanto à sua velocidade e extensão da absorção. Apesar do processo de absorção por 

via oral não revelar uma variabilidade intra e inter-individual muito acentuada, a verdade é 

que existem outros fatores que poderão condicionar a biodisponibilidade. Entre estes fatores 

encontramos o tempo de esvaziamento gástrico, o trânsito intestinal, o pH do meio, a 

presença de alimentos e/ou outros medicamentos, e a própria fórmula farmacêutica 

(Gonçalves, 2013). 

Os fármacos administrados por via oral apresentam como principal local de interação com 

alimentos / nutrientes o trato gastrointestinal, já que ambos (medicamentos e nutrientes) 

necessitam passar pelo processo de absorção. A composição da dieta influencia o tempo de 

permanência dos fármacos no trato digestivo e, consequentemente, aumenta ou diminui a 

absorção dos mesmos (Moura, 2001). 

O fracionamento das refeições em seis ou mais vezes ao dia justifica-se devido ao fato de que 

a própria senescência, e alguns agravos à saúde, podem provocar gastroparesia e saciedade 

precoce (Moura, 2001). Dessa forma, é importante que os idosos ingiram alimentos em 

menores volumes e com maior frequência, buscando atingir as necessidades calóricas e 

nutricionais. Esse fato acarreta ainda maior necessidade de atenção aos horários da 

medicação. Há fármacos que devem ser ingeridos com alimentos para evitar o desconforto 

gastrointestinal, como clonazepam, alprazolam, carbonato de lítio, levodopa e carbamazepina 

(Garcia, 2004). 

Alguns fármacos (como paracetamol, zolpidem, atenolol, captopril, digoxina, sulfato ferroso e 

tansulosina) necessitam ser administrados longe das refeições, pois o alimento tem a 

capacidade de diminuir a sua absorção. Ao contrário, alguns fármacos (como carbamazepina, 

carbonato de lítio, ácido fólico, verapamil e hidroclorotiazida) devem ser ingeridos perto das 

refeições para que ocorra aumento na sua absorção (Reis, 2000; Peixoto, 2012; Micromedex, 

2015). 



 

 

59 VISÕES SOBRE O ENVELHECIMENTO 

Assim, o intervalo de tempo entre a administração do fármaco e a refeição é determinante na 

terapêutica. Esse cuidado deve ser tomado a fim de evitar ou reduzir problemas relacionados 

com a má absorção tanto dos fármacos quanto dos nutrientes (Peixoto, 2012). 

Com relação à análise das possíveis interações entre alimentos / nutrientes e agentes 

antiulcerosos, verificou-se a possível interação entre omeprazol ou ranitidina com alimentos 

ricos em vitamina B12 (carne, frango e leite). Estudos registram que esses agentes depletam a 

absorção deste nutriente, e por isso não devem ser ingeridos pelos pacientes alimentos ricos 

em vitamina B12 próximo ou durante a administração desses medicamentos. Sendo assim, é 

recomendado que a administração desses medicamentos deva ser feita uma ou duas horas 

após as dietas dos pacientes com alimentos ricos em vitamina B12, uma vez que quando 

administrado próximo ou durante as refeições ocorre a redução da absorção (Lopes et al., 

2010). 

A metformina deve ser administrada 15 a 20 minutos após as refeições, aumentando a 

sensibilidade de recetores de insulina no fígado e no músculo-esquelético (Farhat et al., 2007). 

Algumas interações alimento-droga resultam em diminuição da absorção do fármaco, tais 

como: digoxina (cardiotónico) quando administrada com uma refeição rica em fibras ou 

pectina; captopril (antihipertensivo) quando administrado junto a alimentos; ferro 

(antianémico) quando consumido com leite de vaca e derivados, chá, café ou alguns tipos de 

cereais; levodopa (antiparkinsoniano) quando administrado com suco natural de banana. Por 

outro lado, alguns alimentos podem aumentar a absorção de fármacos, como é o caso das 

frutas cítricas, ricas em vitamina C, que torna o ferro mais solúvel e estável para ser absorvido 

no meio alcalino do intestino delgado (Ferry et al., 2004). 

O consumo de alimentos com medicamentos pode ter efeito marcante sobre a velocidade e 

extensão de sua absorção. A administração de medicamentos com as refeições, segundo 

aqueles que a recomendam, fazem-se por três razões fundamentais: possibilidade de aumento 

da sua absorção; redução do efeito irritante de alguns fármacos sobre a mucosa gastrintestinal 

e uso como auxiliar no cumprimento da terapia. Associando sua ingestão com uma atividade 

fixa, como as principais refeições (Medina et al., 2004; Ferry et al., 2004) e utilizar como 

adjuvante no cumprimento da terapêutica, em que o horário das refeições pode servir para a 

administração de fármacos com horário definido, que acontece por exemplo quando a 

administração é feita de doze em doze horas, podendo ser aconselhada a toma ao pequeno-

almoço e ao jantar (Amorim & Lopes, 2010). No entanto, este procedimento não deve ser 

generalizado, pois podem surgir interações entre alimentos e fármacos, devendo haver uma 

consciencialização da prescrição, devendo a administração quantitativa e qualitativa dos 

fármacos ser avaliada segundo conhecimentos atualizados de interações que possam ocorrer e 

de acordo com a resposta individual de cada doente (Amorim & Lopes, 2010). 
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Os medicamentos administrados pela via oral devem ser absorvidos por meio da mucosa 

gástrica e do intestino delgado. Em alguns casos alimentos / nutrientes ou algum fármaco 

pode reduzir a absorção da outra droga. Por exemplo, o anti-hipertensivo (captopril), 

identificado com um dos principais fármacos nas possíveis interações com alimentos / 

nutrientes, não é absorvido adequadamente quando administrado próximo ou durante as 

refeições. Portanto, recomenda-se que o mesmo deve ser administrado uma hora antes ou 

duas horas após as refeições (Dapcich & Medina Mesa, 2004).  

Foram observadas com bastante frequência, nos prontuários analisados, possíveis interações 

entre o ácido acetilsalicílico e a vitamina C. Estudos apontam que o ácido acetilsalicílico reduz a 

absorção e aumenta a excreção da vitamina C uma vez que há uma redução da captação pelos 

tecidos, inclusive com uma redução significativa de suas reservas nas plaquetas. O ácido 

acetilsalicílico também produz depleção das reservas orgânicas de vitamina K e aumenta a 

excreção renal de tiamina e ácido fólico, bem como a excreção urinária de aminoácidos. 

Portanto, seria recomendado que a administração do ácido acetilsalicílico fosse feita uma hora 

antes ou duas horas após as dietas dos pacientes com alimentos ricos em ácido fólico, tiamina 

e vitaminas C e K, uma vez que quando feita administração próxima ou durante as refeições 

ocorre um aumento da excreção desses nutrientes (Pinto, 2014). 

 

Conclusões 

Os dados de estudos multidisciplinares entre médicos, farmacêuticos, enfermeiros e 

nutricionistas pode contribuir de forma satisfatória para prevenir, detetar e resolver as 

possíveis interações entre alimentos / nutrientes e fármacos, contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida do paciente (Lopes et al., 2010). 

O farmacêutico, por ser o profissional de saúde que contacta com o doente imediatamente 

antes do início do processo farmacoterapêutico, deve promover o uso racional e correto dos 

medicamentos, realçando a importância de compatibilizar uma dieta adequada com a 

terapêutica instituída, principalmente se detetar a possibilidade de ocorrência de uma 

interação alimento-medicamento relevante em termos clínicos. A informação disponibilizada 

aos utentes sobre estas interações é pouca, pelo que, o farmacêutico pode intervir 

ativamente, junto destes (Costa & Ramos, 2011). 

O papel do farmacêutico na identificação / avaliação de interações medicamentosas é de 

extrema importância, engloba ações específicas prestadas ao paciente pelo profissional em 

farmácias comunitárias, o qual que precisa de informações básicas essenciais para o uso 

correto e seguro do medicamento, a fim de evitar ou minimizar possíveis interações, pois estas 

podem ser o marco entre o sucesso ou o fracasso do tratamento (Moreno et al., 2007). 
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Em conclusão tem sido observado que há um uso incorreto do medicamento na população 

idosa, verificando-se iterações fármaco-alimento, como a administração dos fármacos em 

horários indevidos, e ainda interações com o líquido utilizado na toma. É essencial o 

esclarecimento de profissionais de saúde aos pacientes idosos para diminuir as interações 

fármaco / alimento.  

Para facilitar o trabalho dos profissionais de saúde as bases de dados informatizadas são o 

principal auxílio na deteção de interações assim como os sistemas de farmacovigilância 

implementados. No entanto existem fatores incontornáveis, entre eles a alimentação e a 

automedicação, baseada na maior parte dos casos em medicinas alternativas, pelo simples 

facto de estarem mais acessíveis (Pinto, 2014). 

Alguns procedimentos seriam importantes na redução destas interações como o 

estabelecimento de políticas e protocolos de atuação baseados em limitar a ocorrência de 

interações previsíveis (Lima, 2017). 
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CAPÍTULO 3 

 

OS CUIDADORES INFORMAIS COMO RESPOSTA EFICAZ NO CUIDADO AO IDOSO DEPENDENTE: 

CONDICIONANTES DA SOBRECARGA, NECESSIDADES E EMPOWERMENT 

 

Pedro Miguel Costa 

Ana Clara Nunes 

 

Introdução 

O envelhecimento é um fenómeno natural e transversal a todo o ser humano. Ele afeta o 

individuo em termos biológicos, psicológicos e sociais. Atinge o ser humano na plenitude da 

sua existência, transforma a sua relação com o tempo, o seu estar com o mundo e com a sua 

própria história. Segundo Paúl (1997) o envelhecimento é apresentado como um processo, ou 

conjunto de vários processos, idênticos a todos os Homens e que culminam num ponto 

comum, a diminuição de capacidades. Este facto está associado a inúmeras alterações com 

repercussões na mobilidade, autonomia e saúde da população idosa. 

Embora envelhecer seja um fenómeno complexo, temos que o classificar como normal, 

gradual e universal, implicando um conjunto de mudanças que ocorrem em todos os 

indivíduos com a passar dos anos, independentemente da sua vontade. É irreversível. Apesar 

de todos os esforços e avanços da ciência, nada impossibilita ou reverte o processo de 

envelhecimento. É único, individual e heterogéneo, estando dependente de fatores internos e 

externos (Figueiredo, 2007). O processo de envelhecimento apresenta assim três dimensões: 

uma componente biológica, a senescência, referente a alterações fisiológicas que originam 

uma gradual vulnerabilidade física e mental; uma componente psicológica assinalada pela 

maior ou menor capacidade de autorregulação do indivíduo face ao processo de senescência, 

e uma componente social, referente aos papéis sociais esperados pela sociedade. Neste 

âmbito, a preocupação com as situações de dependência, nomeadamente dos mais idosos, 

implica a necessidade crescente de cuidados prolongados, prestados maioritariamente por 

familiares e respostas comunitárias, forçando a uma reestruturação social, política e 

económica para uma resposta mais eficiente e eficaz à dependência dos idosos. Como objetivo 

comum a este processo de reestruturação, surge a necessidade de proteger e acompanhar as 
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pessoas dependentes, bem como apoiar os familiares enquanto cuidadores informais. Surge a 

necessidade de minimizar os impactos negativos que advêm do cuidar do idoso em situação de 

dependência. A capacitação do cuidador surge como pedra angular para a qualidade dos 

cuidados e deve ser vista como a necessidade principal que deverá ser munida de 

acompanhamento pela parte dos profissionais de saúde de modo a atenuar os impactos 

resultantes da tarefa de cuidador do idoso. Desempenhar a função de cuidador informal, 

requer não só aprendizagens relacionadas com a doença, mas também exige que este adquira 

novas competências para se sentir orientado e preparado para lidar com as problemáticas 

diárias. Este facto implica processos de adaptação, emocional e funcional, e (re)ajustamentos 

dos papéis familiares, sociais e profissionais.  

 

Envelhecimento: aumento das dependências e a necessidade de cuidados informais 

O conceito e a perceção do envelhecimento têm vindo a ganhar múltiplas conotações ao longo 

dos tempos. Desde o respeitável ancião ao velho. Do homem provido de sabedoria e de 

experiencia, ao idoso gasto e estragado. O ser idoso, para alguns, fica crescentemente adiado 

para uma quarta idade, a partir da qual se associa a tradicional imagem de decadência e de 

perda de capacidades físicas e psicossociais (Nazareth, 2009). Os conceitos de idoso e de 

envelhecimento sofrem alterações consoante a sociedade, dependendo do valor que esta 

atribui ao individuo geronte, tendo assim uma variedade de conceções.  

Atualmente temos sido confrontados com o fenómeno do envelhecimento da população 

nacional e mundial. Nos países mais desenvolvidos a esperança média de vida ultrapassa 

panoramas anteriores e expectativas definidas. Tal facto foi resultante de um desenvolvimento 

económico e social das populações, acompanhado de um melhor acesso aos cuidados de 

saúde, uma exponencial evolução das ciências médicas e consequentemente aperfeiçoamento 

de técnicas e métodos de diagnóstico, assim como o gigantesco desenvolvimento 

farmacológico (Fernandes, 2007).  

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, a redução do crescimento populacional em 

Portugal tem vindo a ganhar espaço, assim como a tendência de envelhecimento demográfico. 

Mulheres e homens permanecem saudáveis durante mais tempo, com melhor qualidade de 

vida comparativamente a idosos das outras gerações. O conceito de velhice vai sofrendo 

alterações e a forma com que se encara hoje a idade das pessoas é diferente em relação a 

alguns anos atrás. O conceito de velhice alterou e a velhice tem maior durabilidade. Portugal, 

assim como todos os países da Europa, tem vindo a registar nas últimas décadas notáveis 

transformações demográficas caracterizadas, entre outros aspetos, pelo aumento da 

longevidade e da população idosa e pela redução da natalidade e da população jovem. Em 

2015, os indivíduos com 65 ou mais anos representavam 20,5% de toda a população residente 
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em Portugal. Nesse mesmo ano, a esperança de vida atingiu os 77,4 anos para homens e 83,2 

anos para as mulheres. O índice de envelhecimento no nosso país passou de 27,5% em 1961 

para 143,9% em 2015, o que espontaneamente influencia a sociedade como um todo e obriga 

a ajustes e respostas em distintos sectores, principalmente por parte dos sistemas de saúde, 

segurança social, educação, justiça e transportes. 

Embora o aumento da longevidade portuguesa seja um acontecimento notável, a qualidade 

dos anos de vida ganhos apresenta ainda um potencial a melhorar. Atendendo ao conceito de 

Envelhecimento Ativo proposto em 2002 pela Organização Mundial da Saúde (World Health 

Organization, 2002), este melhoramento está diretamente sujeito ao empenho de cada 

individuo, como agente principal da sua própria saúde, na participação e segurança, e da 

sociedade como um todo, de modo a garantir oportunidades à medida que os indivíduos ficam 

mais velhos. O aumento da longevidade da população, relacionado com a melhoria da 

qualidade dos cuidados de saúde e das condições socioeconómicas, conduzem a um aumento 

do número de doenças crónicas que tendem para o aumento das dependências. Com o avanço 

da idade, a capacidade de realização de determinadas atividades do quotidiano diminui. A 

resolução, de forma independente, das tarefas diárias sofre alterações devido a dois aspetos: 

às doenças crónicas e ao processo global da senescência (Marín & Casasnovas, 2001, cit. in 

Figueiredo, 2007). 

A perda de autonomia exprime-se no aumento das necessidades dos idosos, no apoio para a 

realização das suas atividades básicas de vida diária, estando interligadas a baixos recursos 

económicos que dificultam a sua autonomia. Sendo esta população, carente de um maior 

suporte de cuidados, tornam-se necessários, cuidados informais em contexto domiciliário, a 

manutenção dos idosos dependentes no domicílio, promovendo a sua autonomia e dignidade 

(Grelha, 2009).  

Domínguez-Alcón (1997, cit. in Imaginário, 2008) define este cuidado informal: 

 

“(…) a assistência proporcionada pela família, pelos amigos, ou pelos vizinhos a 

pessoas com necessidade de cuidados instrumentais, ou pessoais, nas atividades 

de vida quotidiana (…) trata-se de uma fonte de cuidados não remunerados, para 

que as pessoas idosas em situação de fragilidade ou dependência, as pessoas 

incapacitadas ou outros grupos continuem a viver no seu lar, ou na comunidade e 

não sejam institucionalizados” (p. 73).  

 

Para cuidar, é essencial reconhecer o idoso como um todo, tanto na sua fase de doença ou 

como na dependência. É a procura de uma abertura de espírito e tolerância, de calor humano, 
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de veracidade, de estima, com o intuito de formação de uma relação de confiança e segurança 

respeitando os gostos do utente. É auxilia-lo na satisfação das suas atividades básicas de vida 

diária, é aceitá-lo sem julgamentos. É manter a expectativa de ajudá-lo a encontrar as suas 

próprias escolhas (Grelha, 2009).  

Cuidar é um ato humano no sentido de garantir a continuidade da vida, conforme refere 

Collière (1989), é  

 

“um ato individual que prestamos a nós próprios desde que adquirimos 

autonomia, mas é igualmente um ato de reciprocidade que somos levados a 

prestar a toda a pessoa que temporariamente ou definitivamente tem necessidade 

de ajuda, para assumir as suas necessidades vitais” (p. 235). 

 

Cuidador informal: o garante da dignidade do idoso dependente  

Em Portugal, os cuidados informais prestados aos idosos, em meio domiciliário, são 

maioritariamente realizados por familiares, vizinhos, amigos e voluntários. Este individuo 

prestador de cuidados, denominado de Cuidador Informal é, normalmente, um familiar, 

muitas vezes do sexo feminino, não remunerado e sem qualquer formação na nobre área do 

cuidar. Atualmente, o cuidador informal adota a posição principal na gestão (a vários níveis) da 

vida do idoso em situação de dependência, torna-se um elemento com extrema relevância em 

tomadas de decisão, com responsabilidades assistenciais acrescidas. Os profissionais de saúde 

deverão apoiar estes cuidadores informais, de forma a estes desenvolverem competências que 

lhes permitam superar as alterações que surgem e, consecutivamente auxiliar o processo de 

adaptação, melhorando a qualidade de vida destes indivíduos cuidadores e do idoso (Varizo, 

2011). Os cuidados informais são garantidos pela família, especialmente por um único 

elemento, que assume a responsabilidade da prestação de cuidados ao familiar idoso em 

situação de dependência.  

O cuidado a idosos em situação de dependência no domicílio está ligado a valores culturais, 

experiências e a parte da história familiar. Cuidar de um familiar idoso no domicílio, não 

recorrendo assim à institucionalização, torna-se algo de carater obrigatório, sendo 

considerado como uma função da família muitas vezes exigida pela sociedade. Este facto é 

engrandecido por Sipilä et al. (2003), referindo em seus estudos que as famílias portuguesas 

consideram a institucionalização dos seus familiares idosos como o último recurso. 

Segundo Sequeira (2007) “(…) a família constitui o grupo primário básico de apoio e que tem o 

papel mais relevante no cuidado a longo prazo, como é o caso da dependência associada à 

doença crónica” (p. 160). Em Portugal e no Mundo, ao longo dos tempos, tem-se verificado 
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que a família é responsável pelos cuidados, gestão e manutenção da autonomia dos seus 

idosos em situação de fragilidade, apesar das mudanças que a família tem sofrido. Como 

exemplo de mudança no seio familiar, podemos considerar a entrada da mulher no mercado 

de trabalho como o principal causador de alterações na estrutura familiar e na disponibilidade 

para prestar e assegurar os cuidados básicos (Pereira, 2012).  

A prestação de cuidados ao idoso dependente em regime domiciliário é entendida como o 

apoio direto na execução de atividades de vida diárias. Lopez e Crespo (2007, cit. in Mata & 

Rodrigues, 2012) “(…) realçam que o papel do cuidador informal é essencial, dado que contribui 

para colmatar lacunas e carências das redes sociais (…) e também porque constitui o eixo 

fundamental das políticas sociais de apoio aos idosos” (p. 196). 

São as mulheres que mais participam na satisfação das necessidades de vida diárias, 

principalmente nas atividades mais exigentes do cuidar do idoso dependente. De acordo com 

os anteriores autores, maioritariamente são mulheres que prestam cuidados ao nível da 

higiene pessoal, sendo os cuidadores masculinos pouco voluntários para este tipo de tarefa. 

Mais do triplo dos cuidadores informais são mulheres. Estas cuidadoras prestam apoio nas 

atividades básicas de vida diária enquanto os homens ocupam uma pequena percentagem no 

número global de cuidadores informais. A literatura refere o facto da predominância do sexo 

feminino no cuidar, em “(…) que situa a prestação familiar de cuidados como mais uma tarefa 

doméstica, à semelhança do cuidado com a casa e os filhos” (Figueiredo, 2007, p. 110). 

Segundo o mesmo autor, apesar de se verificar a predominância das mulheres na prestação de 

cuidados, a presença dos homens tem vindo a crescer enquanto cuidadores informais. 

No entanto, ser cuidador informal é mais do que a satisfação das necessidades básicas, pois a 

prestação de cuidados abrange uma componente de apoio emocional e social, fundamentais 

para o bem-estar da pessoa idosa. O papel dos cuidadores é fundamental a nível da promoção 

da saúde e bem-estar da pessoa que cuidam, em especial a nível do autocuidado e das 

atividades instrumentais de vida diária, facultando apoio emocional, garantindo ainda a 

promoção da autonomia e a manutenção da sua qualidade de vida e da dignidade humana. 

Num estudo realizado por Imaginário (2008), concluiu-se que as ajudas que os cuidadores 

facultam ao familiar idoso em situação de dependência são na sua maioria: auxilio nos 

cuidados de higiene; apoio para vestir e despir; apoio para comer e beber; acompanhamento a 

consultas médicas; gestão da medicação, gestão de regime terapêutico e auxílio e incentivo na 

realização de atividades de lazer. 

As tarefas desempenhadas pelo cuidador estão na base da orientação, vigilância e auxilio 

(Sequeira, 2007). O cuidador tem a seu cargo a promoção de autonomia e independência do 

idoso, promoção um ambiente seguro no domicílio, supervisão da atividade do idoso, 

promoção da comunicação e da socialização, supervisão e incentivo das atividades físicas, de 

lazer e ajuda ou substituição do idoso na execução das atividades de vida diárias. Os 
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cuidadores informais são todos os cidadãos que assumem o dever de cuidar de outra pessoa. 

Cuidar de outra pessoa e assumir tal comprometimento deve ser algo natural, próprio das 

relações humanas e afetivas. As condicionalidades da vida, a gravidade da situação e/ou a falta 

de recursos económicos, de respostas sociais e de saúde adequadas podem levar os 

cuidadores informais para uma situação inevitável em ter que cuidar. Pode ser uma obrigação 

o assumir deste papel. O processo de prestação de cuidados é um processo complexo e 

dinâmico, assinalado por mudanças, ao longo do tempo, nas necessidades e sentimentos de 

quem é alvo de cuidados e de quem os executa, em função da evolução da doença e da 

situação de dependência, do circunstância familiar e da fase do ciclo familiar, das redes de 

apoio social, das crenças e, essencialmente, de como o cuidador informal tem noção de todos 

esses fatores.  

Segundo Paúl (1997) os cuidadores informais prestam cuidados que podem ser classificados 

em: cuidados antecipatórios (tomadas de decisões na antevisão das necessidades do idoso); 

cuidados de supervisão (envolvimento direto em supervisionar o idoso); cuidados 

instrumentais (assistir às necessidades físicas e ao estado de saúde do idoso) e cuidados 

protetores (que assentam na “(…) proteção relativa ao que não pode ser evitado e tem a ver 

com as ameaças à autoimagem, identidade, bem-estar emocional”).  

 

Cuidadores informais: voluntariado versus obrigação 

O início da prestação de cuidados invulgarmente resulta de um processo de livre e espontânea 

vontade. Segundo Morris (s/d, cit. in Mata & Rodrigues, in Pereira, 2012) “(…) não existe 

ninguém que tenha algum dia planeado tornar-se cuidador de algum familiar. Não existe 

ninguém que comece a poupar dinheiro, a organizar-se em termos de tempo para tal 

ocupação, ou a iniciar-se na aprendizagem de possíveis tarefas” (p. 195). Gil (2010) apresenta 

três motivos para cuidar, principalmente quando o cuidador é filho ou filha do idoso 

dependente. O autor relata que o início do cuidado pode estar na base lógica de afetividade 

em que não tem em consideração as necessidades e exigências, sendo o acolhimento do 

familiar como a única solução existente; cuidar numa lógica do constrangimento, quando 

existe uma obrigação em acolher o idoso, principalmente por pressão ou coação de outrem; e 

o cuidado numa lógica da dependência, que tem na sua origem uma relação doentia, “(…) em 

que a pessoa que cuida tem uma ligação extrema com aquela que necessita de cuidados” (p. 

93).  Outros autores como Pocinho (2012) e Fonseca (2010) consideram que razões como a 

pressão social e a obrigação familiar, o parecer bem perante os outros, podem levar a que o 

familiar adote a função de cuidador informal, evitando a institucionalização em lar de idosos, 

mesmo muitas vezes sem as mínimas condições para cuidar, pondo em risco a integridade, 

segurança e saúde do idoso. Outro facto interessante surge após a viuvez de um elemento do 

casal de idosos. Conforme nos diz Figueiredo (2007), “(…) na ausência do cônjuge, é a filha 
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quem assume a responsabilidade de prestação de cuidados. No caso da inexistência de uma 

filha, será o filho quem assume tal responsabilidade mas, quase sempre, acaba por transferi-la 

para a esposa” (p. 111). Segundo Paúl (1997) este transitar de encargos e desresponsabilização 

surge devido à noção de que o cuidado é da única responsabilidade da mulher. Em Portugal 

como na Europa, os cuidadores informais são mulheres entre os 45 e os 75 anos. Na perspetiva 

de Pereira (2012), as mulheres são as que têm maior possibilidade em assumir o papel de 

cuidadores, as que mais cuidados prestam ao longo do tempo e, estes cuidados são 

frequentemente exigentes em termos físicos e emocionais. 

 

Impactos negativos e positivos no cuidador informal 

O cuidar de pessoas idosas, sejam elas com maior ou menor grau de dependência tem sempre 

impactos no cuidador informal, sendo eles negativos e/ou positivos. Um dos principais 

impactos negativos que surgem junto do cuidador é a sobrecarga.  

Na perspetiva de Sequeira (2007) a sobrecarga relaciona-se com os acontecimentos concretos 

que surgem com as mudanças do estilo de vida do cuidador, referindo se o autor a 

sentimentos, reações e atitudes que brotam das expectativas e da experiencia que o individuo 

tem em cuidar. Já Gil (2010) aplica duas noções para a sobrecarga - a sobrecarga objetiva, 

sendo esta observável, relacionando-se com as mudanças que surgem na vida familiar, laboral, 

social e de lazer decorrentes da doença do idoso alvo de cuidados; e a sobrecarga subjetiva, 

revelando-se na perceção do cuidador informal acerca dos impactos emocionais que a 

prestação de cuidados causam na sua própria vida.  

Cuidar de idosos por um longo período de tempo, também tem impactos na saúde, podendo 

implicar alterações na saúde do cuidador informal, tanto ao nível físico como ao nível mental. 

Figueiredo (2007) considera que a longa duração da prestação de cuidados ao nível informal, 

tem consequências. Estas consequências, relatadas pelos indivíduos que assumem os cuidados 

informais, traduzem-se em mal-estar psicológico e morbilidade física.  

O cuidador que se dedica totalmente ao cuidar de uma pessoa dependente sem qualquer tipo 

de ajuda formal, tende a sofrer futuramente de desgastes físicos e emocionais, originários da 

sobrecarga, sobretudo quando o utente apresenta incapacidade física e algum défice 

cognitivo. Marote et al. (2005) abordam exemplos de certos sinais de desgaste físico referidos 

pelos cuidadores: lombalgias, cansaço físico, hipertensão arterial, anorexia, cefaleias, entre 

outras. Relatam também a ocorrência de transtornos ao nível do sistema imunológico, além de 

fadiga crónica, alterações cardiovasculares, depressão e ansiedade em níveis superiores aos 

habituais. 
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Outro fator a ter em conta na saúde do cuidador informal é o stress. Apesar de ser um 

fenómeno adaptativo dos humanos e que contribui, de certa forma, para a sua sobrevivência, 

para um adequado rendimento nas suas atividades e para um desempenho eficiente em 

muitas áreas da vida, o stress pode tornar-se prejudicial quando é demasiado e difícil de 

controlar. Nomeadamente na área do stress, verifica-se que têm sido realizadas algumas 

investigações sobre a influência dos fatores psicossociais na saúde e na doença mental e sobre 

os mecanismos que podem guiar essas variáveis a contribuir para o desenvolvimento e 

manutenção de comportamentos inadequados em cuidadores informais (Ricarte, 2009). 

Fonseca (2010) também considera o stress como um elemento que afeta a saúde do cuidador, 

surgindo como reação a acontecimentos que induzem a mudanças no individuo, 

nomeadamente fadiga, intolerância, agitação e alterações de humor. A depressão e a 

ansiedade também são aspetos que estão muitas vezes presentes no cuidador de idosos. Num 

estudo elaborado por Sequeira (2007) podemos constatar que os cuidadores de idosos com 

dependência física demonstram alterações de natureza física, como cansaço (45,5%). Em 

relação aos cuidadores de idosos que apresentam doença mental, estes referem queixas do 

foro mental, como tensão nervosa (59%), irritabilidade (46,9%) e depressão (44,6%). 

O cuidar informal, ocupa, para alguns cuidadores, grande parte do seu tempo, sendo uma 

função que por vezes se prolonga por vários anos. Juntamente a esta tarefa, alguns cuidadores 

informais acumulam a sua atividade profissional tendo um grande impacto na sua vida. 

De acordo com Imaginário (2008) quando o idoso tem um grau elevado de dependência, 

exigindo uma maior disponibilidade, e o cuidador tem uma atividade laboral a cumprir surge 

um dilema: cuidar ou trabalhar. A este dilema associam-se as dificuldades financeiras que 

assombram o meio familiar, pois alguns cuidadores abandonam o emprego, baixando o 

rendimento do agregado, com o acréscimo de aumento de despesa com os cuidados. Os 

cuidadores informais, na sua grande maioria, têm poucas habilitações académicas e apesar da 

maioria se encontrar em idade ativa, cerca de mais de metade encontra-se empregada, 

existindo dificuldades na conciliação da função de cuidador com a atividade profissional. 

Sequeira (2007) comprova que existe um aumento efetivo dos gastos com a saúde do idoso, 

desde a medicação, tratamentos e consultas, às fraldas, cremes e material de higiene, 

despesas estas inerentes ao cuidar e a proporcionar uma qualidade de vida e dignidade do 

utente. Já Figueiredo (2007) refere que “(…) o tempo despendido no trabalho tanto pode ser 

benéfico como nefasto para o cuidador” (p. 126). A atividade laboral pode ser saudável na 

medida em que se torna num escape à árdua tarefa da prestação de cuidados. Além de ser 

uma fuga e ter por vezes um carater terapêutico, o trabalho, ajuda a moderar as dificuldades 

económicas e mantem as relações sociais no cuidador. A vida de relação social, mesmo que 

seja somente com os colegas de trabalho ajuda o cuidador a diminuir o impacto da 

responsabilidade do cuidar, evitando o isolamento. O tempo e dedicação à prestação de 
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cuidados, leva a que o cuidador deixe de ter períodos de lazer, tempo livre para atividades do 

seu agrado como um simples café com amigos. Este facto contribui para o isolamento e a 

sentimentos de tristeza. 

Apesar dos impactos negativos serem os mais estudados e referenciados pela literatura, não 

podemos centralizar-nos somente neles e negligenciar os impactos positivos, designadamente 

a sensação de estar a cumprir o seu dever, crescimento pessoal, aquisição de novos saberes e 

competências, regozijo nas novas aptidões, resiliência e autoestima.  

Sousa et al. (2004) afirmam que as satisfações mais comuns da prestação de cuidados 

informais são: 

 

“(…) a manutenção da dignidade da pessoa idosa, ver a pessoa de quem se cuida 

bem tratada e feliz, ter a consciência de que se dá o melhor, encarar a prestação 

de cuidados como uma oportunidade de expressar amor e afeto, afastar a 

possibilidade de institucionalização, encarar a prestação de cuidados como uma 

possibilidade de crescimento e envolvimento pessoal, sentido de realização, 

desenvolvimento de novos conhecimentos e competências” (p. 83). 

 

O cuidado informal pode ser visto como um ato de amor, uma relação de afetividade entre 

quem cuida e quem recebe o cuidado, facultando ao cuidador um certo sentido de vida. A 

possibilidade de se adquirirem competências, habilidades, a retribuição de carinho e 

reconhecimento por parte dos outros, pode ser interpretado pelo cuidador como satisfatório. 

Os sentimentos de realização e crescimento pessoal, satisfação com o cumprimento do papel e 

valorização social são os mais presentes no cuidador e geram um impacto positivo. 

 

Dificuldades e Necessidades do cuidador informal 

Os diferentes tipos de cuidadores e os variados modos como eles orientam a árdua tarefa do 

cuidar do idoso torna cada cuidador informal único. A qualidade da prestação de cuidados 

depende exclusivamente da preparação que o cuidador tem, surgindo algumas dificuldades e 

necessidades ao longo do tempo. Segundo Grelha (2009) a maioria dos cuidadores consideram 

que as maiores dificuldades se prendem na realização das tarefas quotidianas do cuidar com 

base no grau dependência e de vulnerabilidade do idoso. As principais dificuldades reportadas 

por este autor centram-se na falta de conhecimentos na ajuda ao utente na mobilização 

(posicionamentos e transferências) e nos cuidados de higiene. No entanto Gil (2010) considera 

que as maiores dificuldades se prendem ao nível económico (encargos financeiros), ao nível 

familiar (conflitos familiares) e inexistência de apoios (ajudas técnicas). Já Imaginário (2008) 
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realça também os problemas económicos, que resultam das despesas recorrentes. No entanto, 

este autor salienta que a falta de informação é uma das carências apontadas pelos cuidadores, 

sendo uma lacuna a colmatar. Esta necessidade pode ser respondida com o apoio de 

profissionais de saúde, sendo estes os detentores dos saberes e facilitadores da informação 

sobre a forma de prestar melhores cuidados. Informar os cuidadores informais, torna-se 

fundamental para o cuidador se sentir melhor preparado para a prestação de cuidados assim 

como proporciona cuidados melhorados ao idoso. As dificuldades do processo de cuidar 

dependem do tipo de cuidados que são prestados e estes mudam em função das necessidades 

do idoso e do apoio exterior que este recebe. 

Com base num estudo português, as maiores dificuldades sentidas estão na ordem física na 

prestação de cuidados, seguidas das reações à prestação de cuidados e das restrições na sua 

vida social. A dimensão onde se percecionam menores dificuldades é no apoio profissional 

prestado (Sarmento, Pinto & Monteiro, 2010).  

Figueiredo (2007) reconhece determinadas necessidades agrupando-as em cinco grupos: 

necessidades de ajudas práticas e técnicas; necessidades de apoio financeiro; necessidades de 

apoio psicossocial; necessidade de tempo livre e necessidade de formação. Estas necessidades 

também foram consideradas fundamentais nos estudos dos autores Imaginário (2008) e 

Sequeira (2007). 

As necessidades de ajudas práticas e técnicas fundamentam-se no apoio assistencial ao 

domicílio através de cuidados de enfermagem, higiene e trabalhos domésticos. Figueiredo 

(2007) enfatiza a necessidade de “(…) material técnico adequado, como, por exemplo, cadeiras 

de rodas, andarilhos, cama de hospital e/ou arrastadeiras, facilita consideravelmente as 

tarefas do cuidador” (p. 140). 

Segundo o mesmo autor, as necessidades ao nível financeiro surgem pela escassez de 

rendimentos e baixas reformas face às elevadas despesas com consultas médicas, farmácia, 

equipamentos e internamentos. A necessidade de reconhecimento, de valorização pela sua 

função enquanto cuidador informal estão ao nível da falta de apoio psicossocial. A expressão 

das suas dificuldades, a falta de alguém que escute o cuidador é um problema que estes 

indivíduos experimentam. 

Relativamente aos tempos livres os cuidadores informais mencionam esta necessidade de ter 

tempo para si como algo muito importante. A substituição dos cuidadores por algum período 

de tempo, a passagem provisória da função para outra pessoa, familiar ou profissional 

possibilita que estes tenham um tempo para si. Um período de férias, um fim-de-semana ou 

mesmo algumas horas, são referidas como uma necessidade do cuidador, que muitas vezes 

não se consegue satisfazer. 
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A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados possibilita ao cuidador um período de 

descanso, de modo a satisfazer esta necessidade. O descanso do cuidador surgiu com a 

intenção de dar resposta às necessidades do cuidador principal, quer para descanso pessoal 

(férias) quer por motivos de saúde (ex. consultas, intervenção cirúrgica). Na Rede Nacional 

Cuidados Continuados Integrados está previsto que o familiar dependente disponha de 

cuidados de saúde e de apoio social adequados, em vagas disponíveis para internamento do 

mesmo. Para apelar a este apoio, o cuidador informal deve contactar um médico, enfermeiro 

ou assistente social do centro de saúde da área de residência do utente. Uma equipa do centro 

de saúde irá fazer a visita domiciliária e realizar uma avaliação multidisciplinar. Se reunidos os 

critérios necessários para o encaminhado para a Rede, será elaborada uma referenciação, 

sendo enviada a proposta e avaliada pela Equipa Coordenadora Local da mesma área de 

acordo com os critérios de admissão, presentes no Decreto-Lei nº 101/2006 de 6 de Junho. Os 

internamentos para descanso do cuidador têm um período até 90 dias por ano nas Unidades 

de Longa Duração e Manutenção. 

Por fim, nas necessidades de informação e formação, os cuidadores têm necessidade de 

informação sobre os apoios, serviços e subsídios ao idoso dependente, de ensino prático sobre 

cuidados e aprendizagem e conhecimentos relativos à doença ou situação de dependência do 

seu familiar idoso (Fonseca, 2010). 

Ir ao encontro das dificuldades e necessidades do cuidador, dar resposta a estas insatisfações e 

desejos é um fator para a melhoria da qualidade de vida dos cuidadores e facilita a sua tarefa 

como prestador de cuidados a idosos em situação de dependência. 

 

Capacitação e empowerment do cuidador informal 

Apesar do cuidado a idosos dependentes ser uma contingência comum do ciclo de vida, 

normalmente, ninguém se vê como cuidador, nem mesmo quando já o é, nem quando se 

planeia o futuro. Isto, geralmente, não permite a preparação ou o treino, o que vai dificultar a 

função de cuidador informal e o desempenho desse papel. A consciencialização, acerca das 

exigências da prestação de cuidados a idosos dependentes, gera necessidade de formação. 

Este fato também impõe uma necessidade aos profissionais de saúde, principalmente 

enfermeiros, para formar os cuidadores. Sendo assim, torna-se necessário a criação de 

interfaces que proporcionem informação, preparação, treino, apoio e suporte ao cuidador, 

para auxiliar no desempenho desta função que é cuidar de alguém dependente, ou seja, ajudar 

alguém a viver de forma mais digna e satisfatória. A otimização do papel do cuidador informal 

emerge como uma necessidade que visa a melhoria da qualidade de vida do idoso e do 

cuidador. Surge a necessidade de capacitar, a necessidade de empowerment. O empowerment 

é um conceito multidimensional e refere-se ao sentido de eficácia, estima ou competência 
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pessoal e à habilidade do individuo em tomar as suas próprias decisões e executar o plano 

efetivo e consciente de vida. Num contexto comunitário, o empowerment refere-se a grupos 

de indivíduos que partilham o seu conhecimento, desenvolvem a sua consciência crítica, 

abordam, executam e participam em atividades políticas (Roberts, 1999). Indivíduos com 

empowerment são considerados bem-sucedidos, pró-ativos, mais competentes e, na área do 

cuidar, coadjuvam atividades com os profissionais de saúde. 

Os cuidadores informais deverão ser os atores principais no processo de cuidar, como tal 

devem ser vistos como os principais intervenientes na prestação de cuidados, razão pelo qual 

se torna fundamental formação e modelos formativos que possibilitem estratégias de modo a 

possibilitar uma melhor qualidade de vida de todos os elementos do processo cuidar. Para o 

desempenho da função de cuidador, é necessário este possuir conhecimentos e realizar 

aprendizagens de encontro à situação patológica do utente, dependências, adquirir 

competências e destrezas na prestação de cuidados, assim como orientações para a gestão de 

todo a complexidade da prestação de cuidados ao idoso. Segundo Sequeira (2010) a formação 

junto cuidador informal não obedece a um rigor científico e técnico mas sim a uma vertente 

pratica, humana, rigorosa e adaptada às competências do individuo que assume a tarefa de 

cuidar. 

Segundo Gil (2010) a educação adequada para a saúde é crucial, pois, concebe mudanças nos 

conhecimentos e na compreensão das formas de pensar, que pode influir ou clarificar valores, 

além de facultar mudanças de atitudes, crenças e mitos, simplificando a aprendizagem de 

competências e viabilizando alterações de comportamentos e de estilos de vida dos indivíduos. 

Vandepitte et al. (2016), efetuaram uma revisão sistemática da literatura sobre a efetividade 

de estratégias distintas de apoio a cuidadores informais de idosos dependentes, concluíram 

que as intervenções educativas conduzem usualmente a resultados positivos para os 

cuidadores diminuem a institucionalização do idoso, promovem bem-estar para ambos, 

melhora a autoeficácia dos cuidadores. A aquisição de conhecimentos sobre práticas de cuidar, 

sobre a doença e dependência do idoso, facilita e melhora a qualidade da prestação dos 

cuidados através de um maior controlo dos cuidadores sobre a situação e minoração das 

complicações. As ações educativas junto dos familiares cuidadores informais são eficazes na 

medida que têm uma função orientadora nas suas intervenções junto do utente, possibilitando 

a transmissão de conhecimentos relativos à doença, à sua evolução e à aceitação da 

dependência / debilidade. Isto possibilita e contribui para o bem-estar e gestão de emoções e 

expectativas do cuidador. 

Na mesma linha de pensamento, Pereira (2012) considera que os modernos conceitos e 

modelos em Geriatria e Gerontologia priorizam uma abordagem profissional junto dos 

cuidadores através de ações de formação, sessões de educação para da saúde e cursos de 

formação, informações continuadas e treino de técnicas, capacitação do cuidador num 
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contexto institucional, no sentido de o preparar para a prestação de cuidados ao seu familiar 

no domicílio. Hoje em dia e cada vez mais, a função do cuidador informal transcende o foco da 

vigilância e da atenção ao utente. É necessário considerar estes cuidadores como pessoas 

singulares e que tem as suas potencialidades e necessidades. Torna-se assim urgente a 

implementação de ações educativas que terão em conta não só a transmissão de informação 

relativa ao cuidar do outro mas também ao cuidar de si próprio. 

 

Conclusão  

Com a realização deste artigo, com base na literatura existente, evidenciou-se a importância 

da capacitação dos cuidadores informais. A intervenção dos profissionais de saúde junto dos 

cuidadores informais, de modo a promover o aumento de conhecimentos, acerca do processo 

saúde / doença, treino e aquisição de competências, reproduz benefícios relativos à 

consciencialização dos cuidados, com consequentes impactos na qualidade de vida dos idosos 

dependentes. Esta intervenção impulsionadora de empowerment, tem por finalidade capacitar 

o cuidador informal para assumir o controlo da gestão terapêutica, promover a saúde, 

desenvolver relações de parceria com a comunidade, de forma a obter efeitos positivos na sua 

saúde e do idoso dependente, através do incentivo e motivação, potenciando a capacidade e 

autocontrolo de emoções, de modo a atingir um bem-estar físico, mental e social. 
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CAPÍTULO 4 

 

A AMBIGUIDADE DA SOLICITUDE NA EXPERIÊNCIA DA PESSOA COM DOR CRÓNICA DO FORO 

ONCOLÓGICO - ESTUDO FENOMENOLÓGICO 

 

Cidália de Fátima Nobre 

Felismina Rosa Mendes 

 

Introdução 

Esta investigação reproduz uma parte do caminho percorrido no âmbito da realização do Curso 

de Doutoramento em Enfermagem, em que temos como objetivo, compreender a solicitude 

na experiência da pessoa com dor crónica do foro oncológico. 

Na experiência da pessoa com dor oncológica a solicitude envolve o apoio da família e a 

presença dos profissionais de saúde. 

A família é, sem dúvida, o porto de abrigo perante as adversidades da vida, sendo a base de 

sustentação do desenvolvimento da pessoa a vários níveis, quer físico, psicológico, social e 

espiritual. Da conceção ao nascimento, através da infância e da adolescência, durante a idade 

adulta e na velhice, a família “sistema interpessoal formado por pessoas, propícia a relação 

social” (Oliveira, Tereza, Santos & Monteiro, 2014, 828), e desempenha um papel fundamental 

no desenvolvimento e socialização do indivíduo, sendo na família que a pessoa com dor 

crónica do foro oncológico encontra o apoio, a ajuda, a compreensão e o colo de que, muitas 

vezes, necessita. É também a família que assume os papéis e tarefas que a pessoa doente 

deixa de conseguir efetuar, o que a faz sentir diminuída e incapaz por não conseguir executar o 

que antes realizava. 

Também os profissionais de saúde assumem um papel fundamental nesta etapa, em que a sua 

presença, a disponibilidade interior e capacidade de escuta, bem como o seu olhar e o sorriso 

são imprescindíveis para diminuir a ansiedade da pessoa doente, afugentar os seus medos, 

desvanecer as suas dúvidas, manter e restaurar a esperança e, fazer-lhe sentir que não está só. 

Cuidar do outro é “(…) centrar-se naquilo que ele exprime verbal ou corporalmente, o que 

exprime sobre as suas necessidades, sobre a ajuda que solicita ou que não solicita (…)” 
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(Hesbeen, 2000, 177). O cuidar revela-se como uma dimensão essencial, pois envolve um agir 

de forma altruísta, genuíno, gratuito, e estabelece um vínculo entre o Ser que cuida e o Ser 

que é cuidado, contribuindo para o crescimento pessoal de ambos, sendo que “o seu valor 

mais alto está na relação do profissional de saúde com a pessoa cuidada, uma relação pessoa a 

pessoa, isto é, um encontro, um estar com … implica presença, respeito, disponibilidade, 

compreensão e congruência” (Lazure, 1994, 160). Desta forma, torna-se imprescindível escutar 

a pessoa com dor crónica do foro oncológico para a poder compreender na sua globalidade e 

detetar as suas preocupações, medos, mas também os seus desejos e esperanças. A pessoa 

doente é sensível e está atenta às posturas de disponibilidade dos profissionais de saúde, à sua 

presença, aos seus gestos, ao seu olhar e carece de palavras de apoio, de esclarecimento e de 

conforto, uma vez que “a doença propicia o estar com o vazio, no nada, no silêncio, como 

forma de preocupação e angústia, que se constitui como parte integrante da existência” 

(Carvalho & Merighi, 2005, 957). Podemos dizer que os profissionais de saúde, através das 

suas atitudes de ajuda, possuem a capacidade de minimizar a ansiedade, os medos, a tensão e, 

consequentemente atenuar a perceção de dor na pessoa com dor crónica do foro oncológico. 

Mas, por vezes, os profissionais de saúde também se sentem impotentes perante a progressão 

da doença e o desafio da dor. 

 

Método 

Sendo que este estudo tem como objetivo compreender a solicitude na experiência da pessoa 

com dor crónica do foro oncológico, optou-se por um método de investigação qualitativo 

utilizando a fenomenologia na perspetiva de Martin Heidegger. A questão fundamental da 

filosofia heideggeriana não é o homem mas sim o Ser, o sentido do Ser, pois o método 

Heideggeriano possibilita chegar à compreensão do Ser, através da descrição das situações 

que os indivíduos experienciam (Heidegger, 1995). 

A abordagem fenomenológica permite estudar o fenómeno a partir do significado que este 

tem para a pessoa, identificando as perceções que a mesma tem da realidade, procurando as 

suas particularidades individuais, os seus significados e as suas experiências. Os 

fenomenologistas “tentam penetrar no mundo conceptual dos seus sujeitos, com o objetivo de 

compreender como e qual o significado que constroem para os acontecimentos das suas vidas 

quotidianas” (Bogdan & Biklen, 1994, 54). São as descrições da pessoa que constituem a fonte 

de dados, através de uma análise descritiva das significações da linguagem. Esta análise 

consiste em “penetrar o sentido intencional contido nos dados descritivos” (Deschamps, 1993, 

54), de forma a descobrir nos mesmos a essência da experiência vivida pela pessoa. Do total de 

doentes seguidos no Serviço do Hospital de dia, da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, 

EPE (ULSBA, EPE), selecionou-se uma amostra de dez doentes de acordo com os critérios de 

inclusão definidos pelo investigador, sendo os mesmos: ter doença oncológica; ser seguido na 
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consulta da dor; possuir preservada a sua capacidade cognitiva (dados obtidos com a aplicação 

do teste Mini Mental State) e aceitar participar no estudo. 

A seleção foi feita intencionalmente, pois “a lógica e o poder da amostra intencional está na 

seleção de casos ricos de informação para estudar em profundidade” (Patton, 1990, 169). 

Desta forma, o estudo envolveu dez participantes, dos quais seis do género feminino, com 

idades compreendidas entre 44 e 76 anos. Utilizámos a entrevista parcialmente estruturada 

como instrumento de colheita de dados, pelo que elaborámos o guião de entrevista, sendo 

que os temas propostos envolveram: a descrição da dor; o viver o dia-a-dia com a dor; a forma 

de lidar com as limitações impostas pela dor / doença e as estratégias de gestão utilizadas no 

controlo da dor. 

O processo de recolha de dados realizou-se entre outubro e novembro de 2012. As entrevistas 

efetuadas foram integralmente transcritas e guardadas informaticamente em texto formato 

Word, tendo as mesmas sido designadas pela letra (E) seguida de um número de 01 a 10, que 

corresponde a cada um dos dez doentes que participaram no estudo, garantindo-se assim a 

confidencialidade. Desta forma, as dez entrevistas realizadas, aos dez participantes, 

constituem o corpus de análise deste estudo. 

Após a realização das entrevistas e da sua transcrição, efetuámos várias leituras e releituras 

das mesmas e com o intuito de compreendermos a totalidade do discurso dos participantes, 

para além da mensagem verbal, utilizámos alguns símbolos capazes de ajudar na compreensão 

da linguagem não-verbal expressa pelos mesmos, pois “muitas das vezes as palavras não 

chegam para o doente expressar a totalidade de dor que está a sentir e pode mesmo não 

utilizá-las, daí que devemos estar atentos ao que o doente nos transmite de uma forma não-

verbal, para melhor compreender a sua dor” (Nobre, 2008, 136). 

Assim, nas unidades de significação transcritas, encontra-se representada a expressão do olhar 

de sofrimento através do símbolo () e a expressão do olhar de esperança é designada pelo 

símbolo (--). Os silêncios nos discursos dos participantes acompanham a sua expressão do 

olhar e estão identificados com o sinal de pontuação de três pontos …  

Passámos posteriormente para a análise dos dados, onde procedemos às diferentes etapas da 

redução fenomenológica. Optámos por seguir o percurso metodológico preconizado por 

Deschamps, que se compõe de quatro etapas, sendo que a primeira envolve a colocação em 

evidência do sentido global do texto, pois através das várias leituras efetuadas de cada uma 

das entrevistas, esta etapa permitiu ao investigador entrar no conteúdo do texto e familiarizar-

se com a experiência relatada pelos participantes do estudo. A segunda fase da análise dos 

dados diz respeito à identificação das unidades de significação, em que o texto foi subdividido 

em unidades de significação naturais, ou seja, as unidades de significação foram identificadas 

através de uma análise espontânea do investigador, mantendo sempre o total respeito do que 
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foi dito pelos sujeitos do estudo. Desta forma, após o agrupamento das unidades de 

significação por conteúdos, emergiram os temas centrais. A terceira etapa da análise dos 

dados refere-se ao desenvolvimento do conteúdo das unidades de significação. Nesta fase, o 

investigador aprofundou a compreensão das unidades de significação ao fazer a análise dos 

temas centrais, sendo que estes foram posteriormente decompostos em subtemas. A quarta e 

última fase da análise de um estudo fenomenológico envolve a síntese do conjunto das 

unidades de significação, aqui o investigador através da reunião das unidades de significação 

aprofundadas, efetuou uma descrição consistente e coerente, que tomou uma forma sintética, 

sendo esta última etapa composta por três operações distintas: a descrição da experiência 

particular de cada participante do estudo; a descrição da estrutura típica do fenómeno e, a 

comunicação a outras pessoas da descrição da estrutura (Deschamps, 1993). 

O processo de categorização foi posto à consideração de dois peritos investigadores, no 

sentido de certificar a fidelidade dos dados. 

Com o objetivo de assegurar a validação dos resultados regressámos aos participantes do 

estudo para validação das descrições, sendo que as mesmas foram todas validadas.  

No campo das questões éticas foi efetuado o pedido de autorização ao Diretor da Unidade 

Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE onde decorreu o estudo, bem como o parecer da 

Comissão de Ética da Unidade de Saúde supracitada, sendo que obtivemos autorização e 

aprovação para a realização da investigação proposta. Todos os participantes do estudo 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, onde estavam expostos os objetivos 

da pesquisa, bem como a garantia do anonimato. Foram ainda seguidos todos os 

procedimentos éticos conforme recomendação da declaração de Helsinki de Ética em pesquisa 

envolvendo seres humanos (Williams, 2009). 

 

Resultados 

Da análise dos dados emergiu o tema central: a ambiguidade da solicitude na experiência da 

pessoa com dor crónica do foro oncológico, sendo que o mesmo foi decomposto nos dois 

subtemas, a saber: “Apoio da família” e “Presença dos profissionais de saúde”. Os subtemas 

identificados foram abordados com envolvimento e profundidade pelos participantes do 

estudo, pois estes fizeram compreender e sentir ao investigador que os aspetos que compõem 

os subtemas mencionados foram de extrema importância e tiveram grande impacto nas suas 

vidas.  

Em relação ao subtema “Apoio da família”, a pessoa com dor crónica do foro oncológico 

depara-se com a perda da capacidade para executar as tarefas que anteriormente 

desempenhava, sendo a família a adotar esse papel, ou seja, a família assume o papel do 



 

 

83 VISÕES SOBRE O ENVELHECIMENTO 

doente nas atividades que este deixou de realizar, o que causa na pessoa doente um 

sentimento de impotência, de incapacidade, tristeza e até de diminuição. Também a família e 

amigos expressam uma atenção e preocupação maiores para com o doente, que 

anteriormente não acontecia. Essa diferença, na forma como a ele se dirigem, é vivida pela 

pessoa doente e fá-la sentir diferente de outros. 

Por um lado, os participantes do estudo percebem que as diferenças de atitudes manifestadas 

pela família e amigos, e que o assumir dos seus papéis pela família, nas tarefas que antes 

desenvolviam, são feitas por amor e carinho. No entanto, por outro lado, os mesmos deixam 

transparecer que a solicitude manifestada fá-los sentir diferentes dos que estão ao seu redor e 

impotentes por não conseguirem realizar as atividades que anteriormente efetuavam, o que se 

traduz numa ambiguidade de sentimentos.  

No que respeita ao subtema “Presença dos profissionais de saúde”, verificámos que a pessoa 

com dor crónica do foro oncológico salienta a importância de sentir-se acolhida pelos 

profissionais que a escutam, pois o cuidar exige disponibilidade interior, atenção e capacidade 

de escuta, para compreender as necessidades, as preocupações e a esperança de cada pessoa 

doente. Desta forma, os sujeitos do estudo reconhecem a solicitude manifestada pelos 

profissionais de saúde, pois sentem que estes mostram interesse pela sua pessoa quando 

escutam as suas dúvidas, os medos e a sua dor e, lhe dirigem palavras de apoio. Enfim, 

sentem-se apoiados, confortados e sabem que não estão sozinhos na sua luta. Mas, ao mesmo 

tempo, reconhecem a impotência dos próprios profissionais de saúde perante a doença que 

teima em avançar, a dor que se intensifica e as limitações, aos vários níveis, que se impõem 

todos os dias, deixando aflorar outros sentimentos como a dúvida, a insegurança e a angústia, 

verificando-se igualmente uma ambiguidade de sentimentos. 

 

Discussão 

 

Apoio da família 

A doença oncológica ao atingir a pessoa abarca todas as suas dimensões, desde a dimensão 

física, à psicológica, espiritual e social ou de relação com os outros, nomeadamente a família. 

Sempre que um dos membros da família se confronta com uma situação de doença, a mesma 

é sentida como uma ameaça ao funcionamento e satisfação das necessidades do agregado 

familiar, pois os seus elementos são sempre envolvidos, de uma forma ou de outra, de acordo 

com a dependência de cada um deles relativamente à pessoa doente e das obrigações desta 

para com os mesmos. Podemos dizer que o impacto da doença na família provoca 

modificações no seu dia-a-dia, o que conduz à redistribuição de papéis dentro da família. Este 
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ajustamento a uma nova condição de vida conduz a uma série de implicações e novas 

responsabilidades para a família, que terá de se organizar no sentido de poder responder às 

exigências. No nosso estudo, verifica-se que a situação de doença dos participantes acarretou 

modificações de papéis dentro das famílias: 

 

[…] A minha filha e o meu marido também têm sofrido muito, alterou também as 

rotinas deles, para fazerem em casa o que eu deixei de fazer. (E7) 

 

Sendo notória a ajuda atribuída pelos cônjuges e filhos: 

 

[…] Por exemplo, estender uma roupa não consigo, mas o meu marido lá me 

ajuda. (E6)  

[…] A ajuda que a minha filha e o meu marido me dão nos trabalhos da casa, 

porque eu não os posso fazer, custa-me não os fazer, mas não consigo … (), é uma 

ajuda preciosa. (E7) 

[…] A coisa que mais me custa é lavar o chão ou varrer … (), porque faz-se muito 

esforço, faz-se uma força enorme no braço. Normalmente é a filha ou o marido 

que fazem essas coisas, agora estou mais mimada. (E10) 

 

A pessoa com dor crónica do foro oncológico deixa de conseguir realizar as tarefas que 

anteriormente executava, sente que a sua capacidade para desempenhar os papéis dentro da 

família se encontra diminuída, sendo esta que a substitui nas tarefas que não consegue 

realizar, o que lhe causa um sentimento de impotência, de tristeza e até de diminuição. Neste 

contexto, a doença ao surgir no seio da família implica vários acertos nos seus hábitos, bem 

como a adaptação dos seus elementos à nova situação, pois a doença “provoca um conjunto 

de mudanças e alterações quer nas rotinas, regras e rituais familiares, quer na redistribuição 

de papéis e no acréscimo de novas responsabilidades e competências” (Pereira & Lopes, 2005, 

72). Por outro lado, os sujeitos do nosso estudo referem que o amparo da família, a 

compreensão e a presença da mesma tornam-se fundamentais e contribuem para o seu bem-

estar: 

 

[…] Tenho a família. Esta rapariga que estava ali comigo é minha filha, tenho um 

rapaz também e mais duas meninas. Têm-me apoiado muito, a minha esposa 

também me apoia muito, pronto, … (--) graças a Deus tenho. (E9) 
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[…] Eu até tenho tido uma boa ajuda, a minha família tem-me ajudado muito 

sobre isto. (E2) 

 

Os participantes continuam a destacar a importância do apoio manifestado pelos seus 

familiares e reconhecem o amor e o carinho oferecido pelos mesmos: 

 

[…] Tenho o apoio da minha família, do meu marido e da minha filha, tem sido 

muito importante sentir o apoio deles. (E7)  

[…] Eu sinto o apoio da minha família, a minha mulher, as minhas filhas, que me 

dão muito apoio. A minha filha mais velha tem sido mais do que minha mãe, ela é 

que andou comigo para todo o lado, tem sido incansável. (E8) 

[…] Apoiaram-me os meus irmãos, o meu marido, a minha filha, todos. A minha 

filha teve sempre muita coragem, esteve sempre do meu lado, desde a cirurgia, 

andou sempre comigo, …, e acreditou sempre na minha recuperação, …, tem-me 

dado muita força. (E10) 

 

Também num outro estudo se verificou, que os participantes “receberam apoio de familiares, 

amigos, profissionais e de outras pessoas significativas para enfrentarem a experiência da 

doença” (Sílvia & Merighi, 2006, 257). O apoio da família constitui um fator muito importante 

capaz de modular a esperança e influenciar a mesma, tal acontece com os participantes do 

nosso estudo: 

 

[…] A ajuda que a minha filha e o meu marido me dão, e todos os dias me 

transmitem muita força, animam-me, … (--), e dizem que estes tratamentos vão 

resultar. (E7) 

 

Pois a força provinda da família, continua a ser sentida e reconhecida pelos participantes: 

 

[…] Tenho o apoio do meu companheiro e da minha família, a maior força vem da 

família e sobretudo da minha mãe, … (--), a minha mãe ajudou e ajuda-me muito, 

dá-me muita força. (E3) 
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[…] Eu adoro, adoro os laços familiares, para mim são, … (--), sempre, sempre os 

preservei, mas agora com esta situação descobri de facto que há laços muito 

fortes, é isso. (E9) 

[…] Tenho uma cunhada que já passou por tudo isto e já fez reconstrução da 

mama …, ela ia ver-me todos os dias, deu-me muito apoio e foi muito importante 

sentir que tinha ali alguém amigo e, que sabia o que eu estava a passar e a sentir. 

(E10) 

 

Apesar da família permanecer na incerteza e sentir-se muitas das vezes impotente, estando 

constantemente preocupada com a saúde do doente, o seu prognóstico, o resultado dos 

tratamentos, as recaídas e a morte (Michael, O´Callaghan, Baird & Hiscock, 2013), a família 

desempenha, sem dúvida, um papel preponderante no apoio e ajuda que o familiar doente 

necessita durante o processo de doença, na perspetiva de manter e restaurar a esperança da 

pessoa doente. No entanto, ainda que os participantes do estudo compreendam a importância 

da presença e do apoio demonstrado pela sua família, referem sentir que a mesma os trata de 

forma diferente do que anteriormente, pois a atenção e preocupação expressas são maiores, o 

que os faz sentir diferentes das outras pessoas: 

 

[…] Não é como antes, olham de forma diferente, parece que têm uma atenção 

diferente porque estamos doentes, apesar de eu saber que me querem ajudar, 

mas não é aquela coisa como dantes, sinto-me diferente. (E2) 

[…] Às vezes sinto que me tratam de forma diferente do que antes de estar doente, 

sei que é com amor, mas há uma preocupação maior, é diferente. (E7) 

 

Por um lado, os doentes percebem que as diferenças de atitudes manifestadas pela família, 

bem como o assumir das tarefas que os mesmos deixaram de realizar, são feitas por amor e 

carinho. Mas, por outro lado, os doentes deixam transparecer que a solicitude manifestada fá-

los sentir diferentes dos que estão ao seu redor, diminuídos e impotentes por não 

conseguirem realizar o que faziam antes e, com um sentimento de uma proteção e amparo 

maiores do que o habitual, o que se traduz numa ambiguidade de sentimentos. 

 

Presença dos profissionais de saúde 

Para cuidar da pessoa com dor crónica do foro oncológico é imprescindível a disponibilidade 

interior, bem como a capacidade de escuta do profissional de saúde, de forma a estar atento à 
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totalidade da comunicação da pessoa doente, para a poder compreender na sua globalidade, 

não somente nas suas preocupações, medos e angústias, mas também nos seus desejos e 

esperanças. Podemos dizer que o tempo para cuidar “não é só o tempo passível de ser medido, 

o tempo é também comunicação, e para comunicar não basta tempo real, é necessário acima 

de tudo o desenvolvimento de uma sensibilidade que nos permita estar atento ao mundo 

interior do outro e compreendê-lo” (Real, 2000, 17). 

Os doentes anseiam por palavras de apoio, de esclarecimento, de conforto e estão atentos às 

atitudes e aos gestos dos que estão à sua volta, valorizando o simples gesto de dar-lhes a mão, 

pois “a mão que se estende para tocar a do outro diz mais do que as palavras” (Phaneuf, 2005, 

46). Este contacto confere-lhe segurança e conforto, pois o toque afetivo é uma comunicação 

humana feita de atenção e de gestos simples. É uma ajuda de acompanhamento incontestável 

para a luta contra a angústia, stress e dor. O toque, mais que as palavras, ajuda a sossegar, 

acalmar, trazer o bem-estar e a responder plenamente ao pedido de ajuda do doente 

(Preguiça & Sobral, 2003). 

Podemos assim dizer que é através do que os profissionais de saúde comunicam à pessoa 

doente, quer de uma forma verbal ou não verbal, que a podem ou não ajudar a ultrapassar as 

dificuldades, os medos, as preocupações e a sua dor, como referem os participantes: 

 

[…] Temos então é bom apoio das enfermeiras, que são impecáveis e o médico 

também é uma pessoa muito atenciosa. (E1) 

[…] As enfermeiras e o médico estão sempre com boa disposição e dão muita 

atenção a todos os doentes. (E2)  

 

Os sujeitos do estudo continuam a verbalizar sobre a importância da atenção, apoio e da 

presença dos profissionais de saúde: 

 

[…] Às vezes, só o facto de as enfermeiras estarem junto de nós e de agarrarem a 

nossa mão é muito tranquilizador. (E3) 

[…] Temos enfermeiras muito simpáticas. O médico da dor e o da Oncologia 

também são muito bons, tratam muito bem a gente, quando preciso de alguma 

coisa estão sempre prontos a ajudar. (E6)  

 

Os doentes estão atentos às posturas de disponibilidade dos profissionais de saúde, à sua 

presença junto deles, bem como aos seus gestos, ao olhar e ao seu sorriso. Desta opinião 
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partilham Fonseca e Lopes, ao salientarem no seu estudo que “o doente cheio de dúvidas, 

medos e inseguranças, espera do enfermeiro o olhar, a palavra, o gesto, a disponibilidade” 

(Fonseca & Lopes, 2011, 346), sendo que a disponibilidade dos profissionais de saúde não deve 

ser confundida com o tempo quantitativo, em termos de horas e minutos, mas sim com a sua 

disponibilidade interior, ou seja, a qualidade do tempo que os mesmos oferecem aos doentes, 

nos momentos em que estão presentes. Nesta perspetiva, no estudo realizado por Nobre, os 

enfermeiros referem que “não é a quantidade de tempo para estar com o doente o mais 

importante, mas sim a qualidade do tempo, ou seja, a capacidade de escuta, a entrega, a 

disponibilidade que se deposita no momento em que se está com o doente. Pode ser apenas 

um minuto, o importante é fazer sentir ao doente que ele é importante para aquele que o 

cuida” (Nobre, 2008, 138). 

A este respeito, Saunders reforça que “a qualidade do contacto físico e da interação não 

depende da quantidade de tempo consagrado mas antes da intensidade desses longos 

segundos ou minutos livremente consentidos” (Saunders, 2000, 143). Acrescenta a mesma 

autora, que “uma presença silenciosa é por vezes mais significante e terapêutica do que um 

longo discurso” (Saunders, 2000, 143). Os profissionais de saúde ao oferecerem a sua presença 

demonstrando disponibilidade interior e manifestando interesse pela pessoa doente, facilitam 

a partilha dos medos, das preocupações, angústias e da esperança por parte do doente, o que 

por sua vez contribui para diminuir a sua ansiedade, a tensão e, consequentemente minimizar 

a perceção de dor. Também no estudo realizado por Nobre, os participantes relatam que “a 

presença do enfermeiro pode aliviar a dor, a mesma assenta na importância da disponibilidade 

junto do doente” (Nobre, 2008, 138), assim verbalizam os sujeitos do nosso estudo: 

 

[…] O apoio, a atenção das enfermeiras e do médico também ajudam muito a 

acalmar, … (), até as dores. (E1) 

 

Podemos dizer, que a diferença reside nos pequenos grandes momentos, nos pequenos gestos 

para além dos fármacos, que permitem fazer sentir ao doente que ele é importante para 

aqueles que o cuidam, como salientam os participantes do estudo de Nobre, “às vezes, só 

estarmos ali próximo dele pode ajudar a diminuir a dor, pode acalmá-lo, às vezes, é melhor do 

que um fármaco” (Nobre, 2008, 137). Neste contexto, podemos afirmar, sem dúvida, que a 

boa presença pode ser analgésica. Os participantes do nosso estudo sentem-se acolhidos pelos 

profissionais de saúde que os escutam, pois a atenção e a solicitude oferecida pelos mesmos 

viabilizam o estabelecimento de um vínculo, que fortalece o espaço da escuta e da presença: 

 



 

 

89 VISÕES SOBRE O ENVELHECIMENTO 

[…] O Dr. P. para mim tem sido praticamente um, … (--), aliado na minha doença, 

em que ele ao pormenor explica e interessa-se, e eu dou-lhe total confiança, para 

ele fazer aquilo que é necessário, e até ânimo também. (E9) 

 

Cuidar a pessoa com dor crónica do foro oncológico exige um aprofundado corpo de 

conhecimentos científicos (Guerra, Sousa, Reis & Faustino, 2009). Mas, para além dos 

conhecimentos técnicos e científicos, são imprescindíveis os relacionais, bem como a 

capacidade e a prática de reflexão diária, no sentido de melhorar e aprimorar cada momento, 

cada encontro com a pessoa doente. Por um lado, os doentes sentem-se apoiados, sentem 

que os profissionais se preocupam, se interessam pelas suas situações e que podem contar 

com eles para expressar as dúvidas, as preocupações e, para os acompanhar na sua 

caminhada, chegando mesmo a minimizar a sua situação de ansiedade, medo e até a dor. Mas, 

por outro lado, a pessoa doente também se confronta com a impotência dos profissionais de 

saúde, no que respeita à evolução da própria doença e da dor que lhe é inerente: 

 

[…] Eles também passam um mau bocado, às vezes também ficam bloqueados, 

chegam ali e, muitas vezes, não sabem como lidar com a nossa dor, com a nossa 

situação. (E9) 

 

Mendes, no seu estudo, refere que a “impotência médica oferece aos indivíduos oportunidades 

para percorrerem, vezes sem conta, o seu imaginário, numa busca premente que ofereça uma 

explicação válida para o mal que os afeta” (Mendes, 2007, 100). Desta forma, desenvolve-se 

no doente outro tipo de sentimentos, como a insegurança, a angústia, a incerteza, verificando-

se uma ambiguidade de sentimentos na pessoa com dor crónica do foro oncológico. 

 

Conclusão 

A ambiguidade da solicitude na experiência da pessoa com dor crónica do foro oncológico 

envolve o apoio da família, relacionado com a perda de papéis e tarefas, por parte do doente, 

dado que ocorre uma alteração da sua capacidade para realizar as atividades que 

anteriormente desempenhava, sendo a família que assume esse papel, o que causa no doente 

um sentimento de impotência, de incapacidade e de tristeza. Os doentes referem também 

sentir diferença na forma como a família a eles se dirige, pois expressam uma atenção e 

preocupação maiores, que anteriormente não acontecia, o que os faz sentir diferentes dos que 

estão à sua volta. Apesar dos doentes perceberem que as diferenças de atitudes manifestadas 

pela família e que o assumir dos seus papéis pela mesma é feita por amor e afeto, revelam que 
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a solicitude manifestada fá-los sentir diminuídos e incapazes por não conseguirem efetuar o 

que antes realizavam. Ao mesmo tempo, sentem também uma superproteção que os oprime, 

que os mima, que os faz sentir diferentes de outros e da forma como eram tratados 

anteriormente pela família, o que se traduz numa ambiguidade de sentimentos.  

A ambiguidade da solicitude na experiência da pessoa com dor crónica do foro oncológico 

abrange ainda a presença dos profissionais de saúde, pois os doentes sentem-se acolhidos, 

apoiados e confortados pelos profissionais que os escutam, que se interessam por eles, que 

lhes dirigem palavras de apoio e de confiança e, que lhes possibilitam desabafar e exprimir as 

suas preocupações, os medos e as suas esperanças. Apesar dos participantes do estudo 

reconhecerem a solicitude manifestada pelos profissionais de saúde e entenderem a 

importância do seu apoio, ajuda, zelo e compreensão, confrontam-se, muitas das vezes, com a 

impotência dos mesmos perante a doença que continua a avançar e a dor que persiste, 

causando-lhes sentimentos de dúvida, insegurança, medo e angústia, o que gera no doente 

uma ambiguidade de sentimentos. 
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CAPÍTULO 5 

 

A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO: 

A IMPORTÂNCIA DO SENTIMENTO DE MESMIDADE 

 

José Pereirinha Ramalho 

 

Introdução 

A construção da identidade constitui uma dimensão essencial do desenvolvimento psicológico, 

estando presente ao longo de todo o ciclo de vida. A identidade faz parte integrante do 

processo de envelhecimento do ser humano, caracterizando-o e personalizando-o na sua 

unicidade.  

As múltiplas investigações sobre a identidade evidenciam a complexidade deste objeto de 

estudo, remetendo-nos muitas delas para o nascimento, para os primeiros anos de vida, que 

não só estão na génese da identidade como lhe dão um sentido matricial que se estenderá ao 

longo de toda a vida. 

Dando continuidade a estes primeiros tempos de vida, visto que a vida só pode ser 

compreendida num contínuo identitário, iremo-nos focar ao longo do nosso estudo sobre a 

construção da identidade numa fase do processo de envelhecimento, a velhice, que constitui 

também ela uma parte integrante da vida, ainda que menos estudada, mas com igual sentido 

de vida do ponto de vista da construção da identidade. 

Com este trabalho pretendemos dar um contributo para uma melhor compreensão da forma 

como a identidade se constrói e evolui ao longo do processo de envelhecimento. 

Pretendemos, em particular, aprofundar o sentimento de continuidade existencial, de 

mesmidade, que estando no cerne da própria identidade, possibilita que o ser humano se 

continue a sentir o mesmo apesar das sucessivas e profundas mudanças com que ele é 

inevitavelmente confrontado ao longo da sua existência. O enfoque desta abordagem centra-

se, sobretudo, no âmbito das teorias psicodinâmicas, por serem estas, na nossa opinião, as que 

apresentam um modelo explicativo que permite uma melhor explicação da identidade 
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enquanto processo dinâmico, multidimensional e complexo que se estende ao longo de todo o 

ciclo de vida. 

 

A identidade: o conceito 

O conceito de identidade, apresenta-se como um conceito fluido, de elevada complexidade, 

integrando uma importante dimensão subjetiva da identidade plasmada no questionamento 

que todo o ser humano faz em relação a si próprio.  

Todos os seres humanos se questionam, porque todos se preocupam, desejam saber quem são 

realmente. Este questionamento, esta capacidade do sujeito se interrogar em relação a si 

próprio, faz parte do próprio processo de aquisição do sentimento de identidade. O “eu sou 

eu” é a expressão mais correntemente utilizada para designar o sentimento de identidade, o 

que nos remete para uma experiência de autoconhecimento (Costalat-Founeau & Lipiansky, 

2008; Grinberg & Grinberg, 1998), de consciência de si. Aïn Joyce (2009) realça igualmente esta 

pergunta essencial - “quem sou eu?” - que decorre do eterno questionamento com que o ser 

humano se tem confrontado ao longo da sua existência. Este questionamento está ligado à 

capacidade reflexiva do ser humano, à capacidade de ele se poder pensar. A reflexividade faz 

parte integrante da construção da identidade podendo esta ser mais ou menos desenvolvida, 

mais ou menos estimulada, em função das circunstâncias de vida dos seres pensantes que nós 

somos. 

De um ponto de vista conceptual, podemos ainda definir a identidade como sendo algo que é 

único. Reportamo-nos desta forma à identidade individual, de cada um de nós, em que a 

consciência de si ocupa um lugar central. É um processo dinâmico que, como veremos 

posteriormente, implica a existência de um sentimento subjetivo de permanência e de 

continuidade. A capacidade de nos mantermos nós próprios para além das mudanças com que 

somos confrontados ao longo da vida constitui uma das suas características essenciais sendo 

que o sentimento de identidade assenta no sentimento de continuidade no espaço e no tempo 

(Oppenheimer, 2010). Sendo um conceito complexo e multidimensional, próximo do conceito 

de personalidade (Péruchon, 2004), a identidade incorpora um conjunto de características 

como a permanência, coesão, integração, unidade e reconhecimento de si próprio, que são 

consensuais entre os diferentes autores. 

O conceito de identidade tem, neste sentido, um significado essencialmente psicológico, 

subjetivo, referindo-se à perceção que cada sujeito tem de si próprio, ou seja, à perceção que 

ele tem da sua própria existência enquanto pessoa. 
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A identidade, o sentimento de identidade, a consciência de si, é um processo dinâmico que se 

estende ao longo de todo o desenvolvimento, evoluindo de acordo com a idade e os diferentes 

acontecimentos de vida que marcam a vida de cada ser humano (Roucoules, 2009). 

A generalidade das designações que giram à volta da identidade, e que globalmente apontam 

para a imagem, a consciência que nós temos de nós próprios, procura evidenciar vivências, 

acontecimentos, experiências de vida que fazem parte integrante da identidade. Este tipo de 

expressões tende, todavia, a enfatizar sobretudo os aspetos cognitivos, racionais, conscientes, 

da identidade. Com este tipo de abordagem pode-se correr o risco de secundarizar, ou de por 

de lado os conteúdos inconscientes, afetivos e emocionais da identidade, sendo precisamente 

estes sentimentos, sensações e impressões mais ou menos difusas que o ser humano tem de si 

próprio que fazem com que as representações, a consciência que cada um tem de si (e do 

outro) não sejam necessariamente claras (Costalat-Founeau & Lipiansky, 2008). É necessário 

ter bem presente que a consciência de si, por mais aprofundada que ela seja, está ligada a 

conteúdos mais ou menos inconscientes que fazem parte integrante da nossa identidade. A 

construção da identidade do ser humano depende está profundamente ligada a múltiplos 

processos de identificação que são em grande parte inconscientes (Mijolla-Mellor, 2012). 

Sendo o ser humano um ser relacional, a identidade constrói-se a partir da relação. A 

representação que temos de nós próprios, a nossa identidade, só pode ser concebida numa 

perspetiva relacional, numa perspetiva de dialética relacional, de inter-relação entre o 

indivíduo e o mundo (Matos, 1983), sendo que em última análise “tudo é relacional” (Matos, 

2006). Com o passar do tempo, com o envelhecimento, as relações tendem a diversificarem-

se, incorporando um vivido existencial que dá sentido à vida, bem como ao nosso próprio 

sentimento de identidade. 

A este propósito, Grinberg e Grinberg (1998) destacam a universalidade de um 

comportamento humano que se exprime através de um sentimento que os autores designam 

por “se eu fosse você”, que nos permite vivenciar através dos outros determinados conteúdos 

emocionais. A possibilidade de nos pormos no lugar do outro, o “se eu fosse você”, tanto pode 

corresponder a sentimentos de inveja, egoísmo, rivalidade, ciúme, medo, angústia, agressão, 

como a sentimentos mais positivos como a empatia, a solidariedade, o amor autêntico e o 

desejo de reparação, entre outros (Ramalho, 2003). 

A empatia, que corresponde para determinados autores à capacidade de nos colocarmos no 

lugar do outro, sem deixarmos de ter consciência da nossa identidade, aproxima-se, do ponto 

de vista conceptual, do processo de identificação (Urtubey, 2004), constituindo o mesmo um 

fator de grande importância para a compreensão das relações humanas. A empatia requer um 

desenvolvimento considerável do eu, aumentando, por princípio, com a idade e as 

experiências de vida (Beres & Arlow, 2004). 
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A identidade é uma construção pessoal, que se organiza a partir da relação com o outro, no 

sentido de um programa aberto, suscetível de múltiplas evoluções possíveis. O meio, o 

ambiente “afetivo-humano” e sociocultural, forma-nos e transforma-nos. As relações 

interpessoais mais significativas, das quais sobressaem inevitavelmente as relações com a 

figura materna, estão na base da construção da identidade. Importa, no entanto, dizer que o 

ser humano se constrói mais do que é construído (Matos, 1996), isto é, não somos seres 

passivos, mas sim ativos que nos formamos e transformamos ao longo de todo o ciclo de vida. 

 

A identidade: o sentimento de mesmidade 

A identidade está intimamente associada à manutenção da unidade do ser, do “eu sou eu” que 

se mantém idêntico a si próprio apesar das inevitáveis transformações com que todo o ser 

humano é confrontado ao longo da sua vida, desde o nascimento até à sua morte. Para nós 

seres humanos, a possibilidade de nos podermos pensar num espaço de tempo que 

corresponde à nossa vida, como continuando a ser os mesmos, constitui um fator essencial 

que está no âmago da nossa identidade. O sentimento de continuidade existencial, de 

mesmidade, permite-nos desenvolver um projeto de vida cujo horizonte temporal se espraia 

ao longo do passado, presente e futuro. O sentimento de ser sustenta-se nas memórias do 

passado que, ao mesmo tempo que organizam o fugaz tempo das vivências do presente, nos 

permitem, simultaneamente, uma antecipação de uma vida futura, na qual o ser humano se 

projeta, com os seus ideais, dando assim consistência e sentido à sua vida.  

A identidade está profundamente ligada à memória, isto é, à capacidade de nos podermos 

pensar. É a memória, o pensamento, que assegura que haja uma consistência temporal, 

fortificando deste modo o sentimento de continuidade existencial, de consciência de ser. O 

sentimento do indivíduo continuar a sentir-se o mesmo, apesar das diferentes circunstâncias 

de vida com que é confrontado, a crença de continuar a existir de uma forma mais ou menos 

permanente estão inevitavelmente ligados à memória (Estellon, 2010). 

As integrações temporais conferem ao sujeito a capacidade de se lembrar no passado e de se 

imaginar no futuro. O estabelecimento de uma linha de continuidade entre os dois tempos, o 

antes e o depois, permite a elaboração do sentimento de mesmidade que possibilita ao 

indivíduo a capacidade de se pensar como sendo o mesmo no passado e no futuro. 

A construção da identidade, apesar de confluir no sentido da emergência de um sentimento 

interno que confere ao indivíduo a sensação de uma existência própria, diferenciada, organiza-

se a partir de uma dinâmica relacional. 

Para além das figuras familiares mais significativas para o sujeito, o grupo de pares, a 

instituição educativa e outros contextos de socialização têm também um papel de grande 
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importância na elaboração de uma identidade pessoal estável. De acordo com Aïn Joyce 

(2009), o sentimento de mesmidade depende também da relação com o outro, da forma como 

é olhado pelo outro, sendo que, por norma, esse olhar é um olhar vivo, positivo, que permite 

que o indivíduo se possa pensar como continuando a ser o mesmo, numa continuidade de 

acontecimentos que se sucedem ao longo da vida. A integração deste sentimento de 

continuidade é essencial, sendo a partir dele que o futuro pode ser antecipado, sendo ele que 

garante que no dia seguinte, nos anos seguintes, continuaremos a ser os mesmos. 

A manutenção da identidade é também fundamental do ponto de vista da evolução biológica 

sendo esta assegurada através do código genético, que não só se mantém imutável ao longo 

de todo o ciclo de vida, como também garante que haja continuidade do ponto de vista da 

reprodução das espécies. A manutenção da identidade genética só é posta em causa quando 

há "erros" aleatórios, naturais em qualquer processo de cópia (radioatividade ambiental, 

agentes químicos ...), gerando moléculas-cópias diferentes das originais. Quando as mesmas 

participam na reprodução, o organismo resultante terá, por norma, pequenas diferenças 

relativamente ao seu progenitor, aumentando assim, se ele for adaptado às condições do meio 

ambiente, a diversidade biológica (Damineli & Damineli, 2007). 

No que diz respeito ao nosso psiquismo, à nossa identidade, continuamos também a 

permanecer os mesmos apesar das grandes transformações que inevitavelmente ocorrem ao 

longo de todo o ciclo de vida. 

Se nos reportarmos à noção de self de Kohut, que assenta no princípio de uma unidade 

psicológica, coesiva e contínua no tempo cujo propósito central é o de assegurar uma 

sensação que dê sentido à vida, nela revemos também este sentimento de continuidade 

existencial que permite que o sujeito continue a sentir-se o mesmo para além das mudanças 

com que vai sendo inevitavelmente confrontado ao longo da vida (Urbano, 1994). 

Este sentimento de continuidade, de mesmidade, está magistralmente plasmado num texto de 

Heinz Kohut, retirado do seu livro “Psicologia do Self e a Cultura Humana” por Urbano (1994), 

que de seguida transcrevemos: 

 

“Sou um velho. Meu cabelo está grisalho. Meus músculos estão fracos. Ainda 

assim, sou a mesma pessoa que era quando tinha 18 anos, 22 e 6, quando andava 

correndo e pulando. Ainda está em mim e faz parte de mim. Não há 

descontinuidade. Mudei totalmente, mas, apesar disso, a minha convicção de que 

permaneci o mesmo é absoluta. (...) Há esse senso de continuidade ao longo do 

eixo do tempo, do menininho nos Alpes austríacos, passando por Viena, até chegar 

ao bem conhecido investigador do self com 68 anos de idade em um lugar cujo 
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nome mal sabia quando era tão jovem. Não tenho dúvida que sou o mesmo” Heinz 

Kohut, Psicologia do Self e a Cultura Humana (cit. in Urbano, 1994, p. 97) 

 

Nas mudanças ao longo da vida de Kohut, que Urbano (1994) designa de uma forma muito 

sugestiva “a mudança: do bebé bochechudo ao velho de pele enrugada”, situa-se o espaço de 

vida de Kohut que comporta “duas realidades distintas, senão opostas, que são o «pequeno 

Heinz» de seis anos que pulava e corria com outros meninos nas ruas de Viena e o «velho 

judeu» de 68 anos, em Chicago …” (Urbano, 1994, p. 97). Apesar do “pequeno Heinz” e o 

“velho judeu” aparentemente terem muito pouco em comum são, todavia, a mesma pessoa. O 

“pequeno Heinz” não é outra pessoa, não é um é estranho, mas sim ele próprio que ainda se 

encontra dentro do “velho judeu” de 68 anos. 

Na opinião de Urbano (1994), Kohut evidencia, assim, a existência de duas pessoas que são 

simultaneamente completamente diferentes uma da outra e iguais, visto continuarem a ser a 

mesma pessoa, que se transformou com o decorrer do tempo. Nesta abordagem, realça-se 

também a importância do conceito de Self que permite uma melhor compreensão do 

sentimento de continuidade, igualdade e identidade que estão presentes ao longo da vida de 

todos os seres humanos.  

O sentimento de mesmidade, isto é, a capacidade de o sujeito continuar a sentir-se o mesmo 

ao longo das inúmeras e sucessivas mudanças com que se depara no decorrer da sua 

existência, constitui, também para Grinberg e Grinberg (1998), a base da experiência 

emocional do sentimento de identidade. Este sentimento implica que o indivíduo mantenha 

uma relativa estabilidade através das mudanças e transformações que ocorrem durante a sua 

vida (Ramalho, 2003).  

O sentimento de mesmidade tem um significado, diríamos nós, mais profundo e passível de 

uma melhor compreensão quando o mesmo é pensado no âmbito do processo de 

envelhecimento por nos remeter para um processo que se estende ao longo de todo o ciclo de 

vida. Com efeito, durante toda a vida, persiste um trabalho psíquico identitário (Mercier, 2010) 

que permite que o sujeito, o idoso em particular, se continue a pensar como continuando a ser 

a mesma pessoa, apesar das grandes transformações de natureza física e psíquica com que se 

deparou na sua vida.  

Segundo esta perspetiva, o envelhecimento não tem apenas a ver com as vivências durante a 

velhice, mas sim espraia-se ao longo de todo o desenvolvimento do ser humano. A velhice faz 

parte integrante deste processo, subjetivo e singular, que ocorre ao longo da vida. Com a 

passagem do tempo, somos confrontados com uma nova realidade que não se separa, de 

forma alguma, das experiências de vida que ocorreram ao longo do tempo (Cherix, 2015), 

estando as mesmas necessariamente interligadas entre si. O sentimento de mesmidade 
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assenta numa continuidade vivencial, ainda que esta seja marcada por ruturas, crises e perdas 

mais ou menos importantes.   

São sintomáticas as referências que os mais velhos fazem relativamente às suas experiências 

de vida. As memórias de vida, em particular as memórias da infância, dão-nos conta desta 

ligação que permanece entre as diferentes fases do desenvolvimento. Como veremos 

posteriormente, de acordo com E. Erikson, o que nós somos dependerá sempre, em última 

análise, do que temos vindo a ser durante toda a nossa vida. 

Com a velhice, o corpo tende a estar cada vez mais presente na vida do indivíduo, que o pode 

sentir como estando mais frágil evidenciando maiores preocupações com possíveis indícios de 

doença, de sinais que se interligam com o medo da morte. 

As transformações que ocorrem durante a velhice, corporais e psíquicas, podem mesmo ser 

sentidas como ameaçadoras para a integridade do eu (Lopes, 2007). A limitação temporal que 

se liga à finitude da vida e à cada vez maior proximidade da morte são aspetos com que os 

idosos têm de fazer face para continuarem a manter um sentimento de identidade. As 

memórias, as experiências de vida funcionarão como uma defesa contra possíveis sentimentos 

de desintegração que podem surgir com mais frequência durante esta fase do 

desenvolvimento. 

A identidade do sujeito constrói-se passo a passo, possibilitando a emergência de um 

sentimento de existência, subjetiva e íntima, assente num sentimento de continuidade 

existencial que inclui, obviamente, o próprio corpo, sendo o mesmo a face mais visível da 

nossa identidade (Corrêa, 2003). Com o envelhecimento, o corpo sofre alterações de uma 

forma permanente e contínua, sendo que o sujeito se (re)descobre modificado pelos 

irremediáveis sinais do tempo. O contínuo reencontro do sujeito com a sua imagem no 

espelho, com um corpo cada vez mais envelhecido far-se-á de uma forma mais ou menos 

normativa, saudável, de acordo com as circunstâncias de vida de cada ser humano. O processo 

de envelhecimento, em particular nas idades mais avançadas, exigirá da parte do sujeito um 

maior esforço, para que o sentimento de continuidade, de integridade e de confiança em si 

próprio e nos outros possa prevalecer sobre os medos ligados à destruição, ao 

desaparecimento e à morte (Mercier, 2010). 

Este sentimento de continuidade existencial está também presente na teoria do 

desenvolvimento psicossocial de E. Erikson para quem o sentimento de mesmidade constitui 

um elemento central para a compreensão da identidade. Com efeito, para este autor a 

identidade pressupõe o sentido do tempo, o sentido da imutabilidade e o sentido da 

continuidade (Erikson, 1976b). A construção da identidade faz-se a partir de uma integração 

contínua das experiências do passado e do presente bem como da possibilidade do sujeito se 
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poder projetar no futuro, organizando deste modo projetos de vida que dão sentido e 

continuidade à sua existência. 

Esta continuidade existencial está plasmada nos 8 estádios do desenvolvimento psicossocial 

propostos por Erikson que se organizam de uma forma interdependente, o que permite, por 

exemplo, considerar não só o que possa ter sido a velhice, mas também como devem ter sido 

as etapas que a antecederam. 

Este sentimento de continuidade, de integração das diferentes experiências de vida está 

presente durante toda a vida, sendo particularmente elucidativo o oitavo e último estádio da 

perspetiva Eriksoniana do desenvolvimento da identidade (integridade versus desespero), em 

que o ser humano é confrontado com o seu próprio ciclo de vida.  

Os sujeitos que forem capazes de se adaptarem a esta nova fase da sua vida poderão 

amadurecer e repensar as suas próprias vivências que se estendem ao longo de toda a vida. 

Nelas se poderão rever integrando as imagens do passado, aceitando o seu próprio ciclo de 

vida, desenvolvendo assim o que Erikson (1976a) designa por integridade do ego. Isto é, se o 

indivíduo conseguir superar o possível desespero que pode sentir face à vida que se finda, 

pensando na vida como um todo, poderá continuar a desenvolver durante esta última fase um 

sentimento de continuidade, de que valeu a pena viver, projetando-se nas gerações vindouras 

que de algum modo lhe darão continuidade. Este sentimento de continuidade teria assim um 

sentido intergeracional, assegurando a transmissão de valores junto daqueles que nos são 

próximos e que viverão depois de nós. Esta esperança terá sido resumida por Erikson na frase 

“eu sou o que me sobrevive” (Mercier, 2010). 

As relações intergeracionais, nomeadamente com os filhos e os netos, proporcionam ao ser 

humano a possibilidade de ser lembrado após a morte, permitindo que este se sinta como 

parte integrante da dimensão histórica da vida. O passado, o presente e o futuro podem ser 

compreendidos e experienciados como um fluxo contínuo da vida, em que a morte faz parte 

integrante do mesmo, que encerra um ciclo, mas que não apaga a existência e as marcas 

deixadas (Lima, Coelho & Günther, 2011). 

Quando, pelo contrário, o sujeito toma consciência de que o seu tempo de vida já é curto para 

recomeçar, ou para experimentar novos desafios que reforcem a integridade do ego, o 

desespero instala-se, através de um sentimento de insatisfação do ser humano perante si e a 

sua própria vida (Erikson, 1976a). 

De acordo com esta perspetiva, a construção e a consolidação da identidade dependem de 

todo o percurso existencial do sujeito. Esta visão holística e dinâmica da vida é essencial para a 

compreensão do sentimento de mesmidade que se estende ao longo de todo o ciclo de vida 

do ser humano. 
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Para terminar, gostaríamos de sublinhar que o sentimento de mesmidade, que constitui um 

elemento essencial e diferenciador para todo o ser humano, está, na nossa opinião, 

intimamente associado ao pensamento, à capacidade de nos podermos pensar. A este 

propósito, Devereux referiu, há mais de 50 anos, que o ser humano pensa para se assegurar 

que continua a existir através do tempo (Olivier, 2012). 

A capacidade de nos pensarmos, sendo única e exclusiva da espécie humana, permite-nos a 

elaboração de um sentimento de existência, de uma identidade que nos confere a 

possibilidade de nos sentirmos vivos, nós próprios, apesar das mudanças com que 

inelutavelmente somos confrontados ao longo de toda a nossa vida. A construção da 

identidade, que se constrói progressivamente através da relação do sujeito com o mundo, 

num processo de diferenciação e de reconhecimento da identidade do outro, está 

intimamente ligada ao pensamento, à capacidade de nos podermos pensar nas múltiplas 

relações que vamos estabelecendo ao longo da nossa existência. O pensamento é tão 

importante que mesmo nos primórdios da vida, quando o bebé ainda não é capaz de se 

pensar, tem alguém que pensa por ele. O sentimento de mesmidade é assim assegurado pelo 

pensamento, pelas nossas memórias que estão muito para além do nosso espaço de vida, da 

nossa singularidade, visto que partilhamos, enquanto ser relacionais que somos, uma história 

de vida, uma identidade humana, que se funda no passado e se projeta no futuro. 

 

Considerações finais 

A identidade, perspetivada do ponto de vista psicológico, psicodinâmico, é da ordem da 

complexidade, sendo evidente que os processos internos, subjetivos, mais ou menos 

inconscientes, que estão no seu âmago, tornam a sua abordagem difícil, mas simultaneamente 

muito interessante, sobretudo se pensarmos que a sua compreensão só se pode fazer de 

dentro para fora, num questionamento constante em que todos os seres humanos estão 

envolvidos, de forma mais ou menos profunda e intensa. 

A identidade permite ao ser humano manter a sua estabilidade, o sentimento de continuar a 

ser o mesmo face às transformações e mudanças com que vai sendo confrontado ao longo da 

vida.  

A manutenção do sentimento de identidade, isto é, a manutenção da unidade do ser, do que 

se mantém idêntico a si próprio, está também intimamente ligada ao tempo. O indivíduo dá 

sentido à sua vida através de um olhar sobre um horizonte temporal, de um querer vir a ser, 

de um ideal do eu, isto é, através da antecipação de uma vida futura em que o sujeito se pensa 

projetando-se no futuro.  
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As integrações temporais conferem, assim, ao sujeito a capacidade de se lembrar no passado e 

de se imaginar no futuro, ou seja, permitem o estabelecimento de uma linha de continuidade 

entre os dois tempos, o antes e o depois, essencial para a elaboração de um sentimento de 

mesmidade que possibilita ao indivíduo a capacidade de se pensar como sendo o mesmo no 

passado e no futuro.  

O constante questionamento, a procura de quem somos é essencial para que o sujeito possa 

construir uma identidade coesa, isto é, uma identidade em que prevaleça o sentimento de 

mesmidade. Este questionamento não tem apenas um sentido individual, mas também um 

sentido social, cultural, nacional e, se quisermos, planetário e cosmológico. 

Apesar do pensamento constituir um elemento essencial da identidade, da consciência de si 

que é própria do ser humano, a identidade está também muito para além da capacidade de 

nos podermos pensar, isto é, da consciência que o sujeito tem de si e dos processos de 

racionalização que lhe estão associados. Como é próprio do ser humano, a dimensão subjetiva 

bem como a dimensão inconsciente estão presentes ao longo da nossa vida, impregnando 

profundamente a nossa identidade.  

A identidade constrói-se ao longo de toda a vida, mesmo depois do fim da adolescência, 

período em que o ser humano adquire, por norma, uma relativa estabilidade em termos 

identitários. A identidade tem, assim, necessariamente um sentido desenvolvimentista, 

transformador, em perpétuo movimento que perdura para além da própria morte. Através da 

herança cultural que transmitimos e das relações intergeracionais, asseguramos, de algum 

modo, que continuaremos a ser lembrados, continuando, desta forma, a existir a partir 

daqueles que nos dão continuidade. 

 

“Dans certain univers, il arrive qu´on rencontre le plus inattendu - soi même! Ci-git 

Korian ton père. Axle souviens-toi de moi. Je t´aime.” (Le vagabonds des limbes) 
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CAPÍTULO 6 

 

FLORESCIMENTO NO ENVELHECIMENTO NA COMUNIDADE 

 

Maria Cristina Faria 

 

Introdução 

A capacidade dos humanos se auto-atualizarem positivamente enquanto pessoas em 

desenvolvimento possibilita-lhes uma gestão harmoniosa das suas vidas. Nesta perspetiva o 

final da vida não será tão difícil como o princípio porque a capacitação dos humanos, a 

resiliência, a promoção e disseminação de boas práticas estão na ordem do dia a nível global e 

local. As evidências encontradas no Relatório Mundial sobre Envelhecimento e Saúde 

elaborado pela Organização Mundial da Saúde (World Health Organization, 2015) remetem-

nos para três factos: 1) as perceções e suposições comuns sobre as pessoas mais velhas são 

baseadas em estereótipos ultrapassados; 2) não existe um idoso “típico”, pelo que é preciso 

olhar para o ciclo de vida para se entender cada processo de envelhecimento; e 3) a idade 

avançada e alguns problemas de saúde não implicam necessariamente dependência.  

O referido Relatório chama também à atenção que no futuro envelheceremos de maneira 

diferente de hoje e as pessoas maiores poderão viver as suas vidas com maior liberdade. Hoje 

é comum observar que muitos indivíduos com 70 anos aparentam ter 60 e assim por diante. 

Esperemos que assim continue a ser propício um bom envelhecimento e se invista no 

florescimento humano nesta idade.  

Viver mais tempo também pode estar associado a uma oportunidade de desenvolver 

competências e realizar novas aprendizagens que permitam viver melhor e contribuam para a 

realização pessoal e o fluir de uma vida plena. Para que esta realidade possa estar ao alcance 

de todos a sociedade e, em particular, cada comunidade deve organizar-se e criar condições 

para o “Ageing in place”, isto é, envelhecer com harmonia, apoio, segurança e felicidade na 

comunidade. Investir em “Ageing in place” significa desenvolver a capacidade de continuar a 

viver em casa e na comunidade ao longo do tempo, com segurança e de forma independente, 

à medida que se envelhece (World Health Organization, 2015; Fonseca, 2005, 2010, 2018). 

Esta abordagem remete para a relevância da qualidade das respostas dos serviços de 
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continuidade dos cuidados de saúde e da formação dos profissionais envolvidos neste 

processo. Mas, também das convicções e crenças das pessoas sobre o florescimento ao longo 

do ciclo de vida. 

Estarão as pessoas disponíveis para aceitar o desafio do florescimento? Ora nem todos os 

humanos estão aptos ou têm competências para alcançar a felicidade. Conseguir bem-estar e 

maior satisfação com a vida implica habilidades e envolvimento. Existem estratégias e planos 

para atingir a felicidade, como por exemplo, a formação da mente para a felicidade, a atenção 

aos outros, gastando dinheiro com os outros para promover a felicidade e seguir o código para 

o bem-estar e felicidade (Seligman, 2012). Uma educação positiva ao longo da vida pode ser 

uma ação a privilegiar e a implementar pelos agentes decisores e políticos, a qual será de bom 

grado acolhida e trabalhada pelos psicólogos. 

O presente capítulo tem como principal objetivo chamar a atenção para a relevância da 

promoção do florescimento dos seres humanos ao longo do ciclo de vida e da construção de 

ambientes de bem-estar local e global para que todos possam fluir numa vida plena de 

experiência de felicidade. 

 

Desafios de saúde e auto-atualização positiva 

A longevidade como a conhecemos hoje é uma conquista da nossa época. Claro que ela só tem 

sentido se os humanos viverem mais anos com qualidade e satisfação com a vida. Ter mais 

tempo para viver só tem sentido se agarrarmos esta oportunidade como uma riqueza que se 

guarda para investir com consciência, responsabilidade e usufruto. 

O envelhecimento também surge associado a determinadas fragilidades físicas, mentais e 

sociais que não podemos ignorar e que é preciso prevenir ou saber identificar para poder 

aprender a lidar com elas e alcançar bem-estar e qualidade de vida. Efetivamente, as 

evidências mostram que as doenças e as incapacidades, em particular, as doenças crónicas 

degenerativas surgem por vezes nesta faixa etária e afetam a capacidade funcional. Como é 

compreensível, quanto maior for a fragilidade maior é o risco de incapacidade, 

institucionalização, hospitalização e morte (Strandberg, Pitkãlã & Tilvis, 2011). Por isso, é 

importante estar atento aos sinais para poder prevenir e intervir adequadamente em 

conformidade com a situação identificada. 

A Organização Mundial de Saúde (World Health Organization, 2002) destaca sete desafios 

(globais, nacionais e locais) a que os humanos têm hoje de dar resposta e que surgem pela 

seguinte ordem: 1º) carga dupla da doença (mudança no padrão das doenças transmissíveis 

para as não transmissíveis, sendo que se espera em 2020 um aumento de 78% da carga global 

de doença em doenças não transmissíveis, doenças crónicas (cardiopatia, cancro e depressão) 
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causa de morte e invalidez, doenças mentais e lesões); 2º) maior risco de deficiência; 3º) 

provisão de cuidado para populações em processo de envelhecimento; 4º) feminização do 

envelhecimento; 5º) ética e iniquidades; 6º) economia de uma população em processo de 

envelhecimento; e 7º) criação de um novo paradigma que perceba os idosos como 

participantes ativos de uma sociedade com integração de idade, contribuintes ativos, e 

beneficiários do desenvolvimento. Sem minimizar os primeiros, centremos a nossa atenção no 

último desafio, que agora passa a ser o primeiro. 

O termo “ativo” é aqui entendido para além da atividade física e do profissionalismo ativo, 

vulgarmente proclamado. O que se pretende é criar oportunidades junto das pessoas mais 

velhas da sociedade para uma participação contínua na vida social, económica, cultural, 

espiritual e cívica. Embora as condições de saúde sejam determinantes no envelhecimento 

ativo a promoção desta dinâmica não se restringe só à promoção de comportamentos 

saudáveis, mas, também, considera os fatores ambientais e pessoais, como os determinantes 

económicos, sociais e culturais, o ambiente físico, o sistema de saúde, o sexo e outros 

determinantes (World Health Organization, 2002, 2012). Por conseguinte, também é preciso 

considerar a família, a comunidade e a sociedade dado que têm um forte impacto na forma 

como se envelhece (Cabral, Ferreira, Silva, Jerónimo & Marques, 2013). 

Diante do panorama da longevidade temos por meta o envelhecimento ativo e com saúde. O 

desafio de continuarmo-nos a envolver em atividades produtivas e prazerosas ao longo da vida 

põe à prova a personalidade, o temperamento e a inteligência de cada um. Aceitarmo-nos 

como seres em devir implica um outro desafio, o da auto-atualização e de saber utilizar com 

competência as nossas aptidões ganhas e desenvolvidas com o decorrer dos anos. Não é só um 

saber de experiências feito, é um conhecimento desenvolvido e aprofundado com mais 

serenidade ao longo dos anos. 

A perspetiva desenvolvimental do processo de envelhecimento compreende os mais velhos da 

nossa sociedade como “pessoas a desenvolver e a capacitar” possibilitando a compreensão 

dos humanos deste período de vida e a identificação do conjunto de ajustamentos individuais 

necessários face às mudanças ocorridas no self (alterações corporais, cognitivas e emocionais, 

expectativas sociais, relações interpessoais, alterações familiares, profissionais, na rede de 

relações e no próprio contexto de residência). Podemos destacar três vertentes neste processo 

(Fonseca, 2005): (1) o potencial de desenvolvimento; (2) a capacidade adaptativa; e (3) os 

limites dessa capacidade adaptativa. Nesta perspetiva as pessoas mais velhas são competentes 

e apresentem uma capacidade de adaptação ao envelhecimento, que lhes permite saberem 

lidar com as situações e os problemas decorrentes da transição e com as implicações da 

mudança decorrentes do envelhecimento, conhecendo e aceitando os seus limites. As pessoas 

mais velhas independentemente da sua idade cronológica podem continuar a apresentar 

traços positivos de desenvolvimento psicológico. A sua visibilidade é possível nos indivíduos 
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cujo processo de envelhecimento corresponde a um “envelhecimento bem-sucedido” (Baltes 

& Carstensen, 1996). 

A capacidade dos humanos se auto-atualizarem positivamente enquanto pessoas em 

desenvolvimento possibilita-lhes uma gestão harmoniosa das suas vidas. Tomar consciência do 

seu próprio processo de envelhecimento e compreendê-lo de uma forma positiva permite-lhes 

estarem abertos a novos desafios, e consequentemente, encontram-se mais dispostos a 

vivenciarem experiências diferentes e a delinearem um novo projeto de vida. Por isso, os mais 

velhos da nossa sociedade não só vivem mais tempo do que os seus antepassados como 

apresentam competências resilientes que lhes permitem fazer face aos problemas da vida, 

constituindo-se como modelos para as novas gerações (Faria, 2014). Muitos deles são ativos 

na sociedade, seja ao nível da participação na família, na comunidade, na empresa, na política 

e no ambiente. Outros apresentam dificuldades na adaptação das suas vidas ao seu próprio 

processo de envelhecimento (reforma, doenças crónicas, transições, isolamento, solidão). 

Podemos dizer que cada um tem o seu envelhecimento e que é a forma pessoal de 

compreender esta fase da vida, o seu conhecimento, a capacitação, a qualidade dos seus 

relacionamentos, as escolhas e as decisões tomadas em devido tempo que determinam a sua 

diversidade com mais ou menos bem-estar (Faria, 2018).  

A origem da variedade das trajetórias desenvolvimentais ao longo da velhice pode ser 

explicada através das modificações de natureza biológica e psicológica a que qualquer 

indivíduo está sujeito à medida que a idade avança (Fonseca, 2010). A adoção consciente de 

estilos de vida saudáveis ao longo da vida contribui para uma vida mais saudável na velhice e 

proporciona um benefício potencial para a preservação da saúde e da autonomia dos mais 

velhos, viabilizando um envelhecimento saudável e gratificante. Os estudos têm mostrado 

como a qualidade de vida, o bem-estar, a manutenção das qualidades mentais, físicas e sociais 

estão diretamente relacionados com o desempenho de ocupações significativas e gratificantes 

(Carvalho & Dias, 2011). De acordo com European Union e Committee of the Regions (Andor, 

Bresso & Sedmak, 2011), é preciso saber como tornar os cidadãos seniores mais participativos 

na sociedade, enquanto atores do seu próprio desenvolvimento. 

 

Processo de envelhecimento bem-sucedido e saudável  

Os estudos sobre envelhecimento bem-sucedido encontram-se ligados à promoção do bem-

estar das pessoas mais velhas. O conceito de envelhecimento bem-sucedido foi definido com 

base em indicadores objetivos, tais como a ausência de deficiências físicas, deficiências 

cognitivas e restrições sociais (Rowe & Kahn, 1997; cit. in Delle Fave et al., 2018). Nos últimos 

tempos, o conceito conheceu novos contornos e expandiu-se para incluir indicadores 

psicológicos positivos, tais como a sabedoria, uma construção complexa que abrange 
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estabilidade emocional, tomada de decisão racional com base no conhecimento da vida, 

empatia e compaixão (Jeste & Harris, 2010; Ardelt, 2016; cit. in Delle Fave et al., 2018). Os 

estudos evidenciam que para além das mudanças físicas e sociais que podemos observar no 

processo de envelhecimento é preciso ter em consideração a atitude subjetiva que cada 

indivíduo tem face à sua vivência das mudanças, facto que desempenha um papel central na 

previsão do bem-estar psicológico, do bem-estar físico e da saúde na velhice (Delle Fave et al., 

2018). 

Os estudos sugerem que a adoção de um estilo de vida saudável pode melhorar a felicidade 

nas pessoas idosas (Sapranaviciute-Zabazlajeva et al., 2017). Evidenciam que um estilo de vida 

saudável está associado positivamente com o bem-estar psicológico e negativamente 

associado a problemas psicológicos (sintomas). Por exemplo, um estudo longitudinal 

australiano concluiu que envelhecer bem está associado a fatores de estilo de vida como sono 

reparador, aumento da atividade física, melhor nutrição, cessação do tabagismo e uma série 

de atividades sociais (Kendig, Browing, Thomas, et al., 2014). Segundo os autores, tudo indica 

que os idosos podem manter o bem-estar através da implementação de um estilo de vida 

saudável, mesmo quando enfrentam problemas relacionados com a idade, com doenças e 

stressores sociais. 

O conceito de “envelhecimento saudável” é compreendido como o processo de 

desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional, que possibilita o bem-estar das 

pessoas mais velhas. A capacidade funcional é compreendida como o resultado da interação 

das capacidades intrínsecas da pessoa (físicas e mentais) com o meio e o bem-estar 

considerando todos os elementos e componentes da vida valorizados pela pessoa (World 

Health Organization, 2015). 

O envelhecimento bem-sucedido enquadra-se na ação social individual e precisa para a sua 

efetivação do envolvimento dos decisores e de uma agenda política para a mudança social 

cultural. Contudo, também é preciso colocar o foco nas necessidades das pessoas mais velhas, 

em particular, das que não envelhecem com sucesso (Rubinstein & Medeiros, 2015).  

Abraçar uma perspetiva de curso de vida e contemplar o contexto histórico e cultural, as 

relações sociais e as forças estruturais que influenciam o funcionamento tardio (Stowe & 

Cooney, 2014) permite uma melhor abordagem ao envelhecimento bem-sucedido. Contudo, 

este balanço do envelhecimento é mais complexo, já que, o significado de ter sucesso pode 

variar de cultura para cultura e de época. Buchanan, Mingo, Roker e Brown (2014, cit. in 

Pruchno, 2015) referem o caso de grupo de pessoas que muitas vezes experimentam a 

marginalização, como por exemplo as mulheres negras, que são consideradas de “mulheres 

negras fortes”. Por isso, é preciso ter em consideração as diferenças individuais e ambientais, 

pois explicam porque algumas pessoas mais velhas têm repertórios de enfrentamento mais 

enriquecidos, são mais resilientes e se adaptam com mais sucesso que outros (Pruchno, 2015). 
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De acordo com o Relatório (WHO, 2015) na nossa época podemos observar alguma mudança 

que vai ocorrendo que tem as suas implicações a vários níveis: (1) a urbanização e a 

globalização foram acompanhadas pelo aumento da migração e desregulamentação dos 

mercados de trabalho, o que pode ser uma oportunidade para os mais velhos; (2) as normas 

de género e o papel das mulheres tem-se alterado, deixaram de ser cuidadoras 

desempenhando funções de maior segurança em idades avançadas; (3) os modelos antigos de 

cuidados à família não são sustentáveis, obrigam a novas abordagens; (4) mudança tecnológica 

ao nível da comunicação e informação proporciona oportunidades de acesso à família e de 

orientação do autocuidado; e (5) o surgimento de novos recursos de apoio que são mais 

funcionais e acessíveis possibilitando oportunidades para o monitoramento e cuidados de 

saúde personalizados. 

 

Florescimento 

A Teoria da Felicidade Autêntica proposta por Seligman (2002) compreende que as nossas 

escolhas estão em consonância com as estimativas de quanta felicidade (satisfação com a vida) 

se seguirá. Assim, são realizadas opções sobre o percurso de felicidade futura de modo a 

maximizá-la. O autor propõe que a felicidade pode ser dividida em três aspetos distintos 

escolhidos pelos seus valores intrínsecos: (1) emoção positiva (aquilo que sentimos) que 

contribui para uma “vida agradável”; (2) envolvimento (centra-se no fluxo) que contribui para 

uma “vida envolvida”; e (3) significado (pertença e serviço a algo maior do que o eu) que 

contribui para uma “vida com significado”. Numa primeira abordagem da Psicologia Positiva, 

Seligman (2002) considerou que o seu tópico era a felicidade, que esta podia ser avaliada 

através da satisfação com a vida, pelo que o objetivo desta psicologia seria aumentar a 

satisfação com a vida. 

Posteriormente, Seligman (2012) no seu livro “Flourish”, traduzido para português “A vida que 

floresce” surge com uma nova compreensão da felicidade e do bem-estar e apresenta-nos 

como objetivo da psicologia positiva aumentar a quantidade de florescimento na vida dos 

humanos e do planeta. Considera que existem insuficiências na primeira conceção e propõe 

que o tópico da Psicologia Positiva seja o bem-estar, que o padrão de excelência para o avaliar 

seja o florescimento (emoção positiva, envolvimento, significado, relações positivas e 

realização pessoal) e que o objetivo da Psicologia Positiva seja aumentar o florescimento, 

promovendo a emoção positiva, o envolvimento, o significado, as relações positivas e a 

realização pessoal. Na sua teoria sobre o bem-estar (The PERMA Model: P = Positive Emotion; 

E = Engagment; R = Relationships; M = Meaning; A = Accomplishments) apresenta-nos cinco 

elementos (emoção positiva, envolvimento, significado, relações positivas e realização pessoal) 

e cada um deles possui três propriedades: 1) contribuir para o bem-estar; 2) ser desejado por 

muitas pessoas pelo seu valor intrínseco; e 3) ser definido e medido de forma independente 
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dos outros elementos (exclusividade). Para florescer o individuo tem de possuir todas as 

caraterísticas nucleares (emoções positivas; envolvimento, interesse; significado, propósito) e 

três das seis caraterísticas adicionais (autoestima; otimismo; resiliência; vitalidade; 

autodeterminação; relações positivas). 

Compreendendo a longevidade da nossa época como uma oportunidade para o florescimento 

é preciso criar condições para o desenvolvimento de competências que permitam alcançar o 

bem-estar ao longo da vida. 

 

Boas práticas para o florescimento no envelhecimento 

Os autores têm perspetivado tendências futuras sobre o envelhecimento emocional 

evidenciando que se observam elevados níveis de bem-estar afetivo e estabilidade emocional 

até aos 70 ou 80 anos, que só decresce com a proximidade do último acontecimento de vida 

(Paúl, 2012). O envelhecimento emocional pode ser explicado a partir de três teorias: Teoria 

da seletividade emocional de Carstensen (2006), Teoria de otimização do afeto de Labouvie-

Vief (2003); e Teoria do controlo ao longo do ciclo vital de Heckhausen e Schulz (1995) 

(Carstensen, 2006; Labouvie-Vief, 2003; Heckhausen & Schulz, 1995, cit. in Paúl, 2012). 

Respetivamente, explicam o envelhecimento emocional em três vertentes: 1) seletividade 

socioemocional (as pessoas valorizam as experiências emocionais imediatamente gratificantes 

em detrimento de recompensas futuras); 2) preferência pela otimização do afeto (a diminuição 

das capacidades cognitivas associadas à idade levam a que seja mais difícil integrar e aceitar 

sentimentos negativos); e regulação emotiva em que se altera o self para o adaptar ao meio 

em vez de alterar o meio (diante da dificuldade das pessoas mais velhas em controlar o 

ambiente para atingir os seus objetivos usam estratégias de controlo secundário). Estas teorias 

encontram-se em sintonia com a teoria de Seleção, Otimização e Compensação de Baltes e 

Baltes (1990, cit. in Paúl, 2012).Face ao exposto podemos perspetivar boas práticas para o 

florescimento no envelhecimento no sentido de apoiar o desenvolvimento pessoal e social das 

pessoas mais velhas da nossa sociedade permitindo-lhes experienciar ambientes de bem-estar. 

Os estudos têm evidenciado que os indicadores de bem-estar de uma população, baseados em 

parcerias e abordagens intersetoriais, são vitais para garantir níveis máximos de bem-estar 

social (Kangmennaang & Elliott, 2019). Neste sentido, a adoção de medidas de bem-estar da 

população são uma boa estratégia para chamar a atenção dos políticos e decisores sobre as 

políticas e as ações a serem implementadas, de modo a que eles compreendam a ampla gama 

de possíveis impactos no bem-estar social e ambiental. Por conseguinte, as medidas de bem-

estar são úteis para permitir que os formuladores de políticas examinem com cuidado a 

eficácia de diferentes políticas. Embora as medidas de bem-estar da população sejam 

importantes, um passo importante no desenvolvimento de indicadores é envolver as 
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populações nesses contextos para identificarem os indicadores que consideram importantes 

para a sua vida quotidiana, que permitem apoiá-las nos ambientes onde vivem, crescem e 

trabalham (Elliott et al., 2017; cit. in Kangmennaang & Elliott, 2019) e envelhecem. 

A informação obtida a partir de uma fonte estatística pode ser uma ferramenta importante 

para entender e quantificar o impacto das decisões políticas em diferentes faixas etárias da 

sociedade. O documento “Envelhecer a Europa - observar a vida das pessoas idosas na EU” 

(Strandell & Wolff, 2019) fornece uma imagem detalhada da vida das pessoas idosas na União 

Europeia (EU) com dados de cada Estado-Membro da UE e países da Associação Europeia de 

Comércio Livre (European Free Trade Association, EFTA). De acordo com este documento, no 

início de 2018, havia 101,1 milhões de indivíduos com 65 anos ou mais anos que viviam na UE-

28, o que equivalia a quase um quinto (19,7%) da população total. Nas próximas três décadas, 

a realidade será bem diferente. Estima-se que o número de idosos na União Europeia (UE) 

deve seguir um caminho ascendente, chegando a 149,2 milhões de habitantes em 2050. 

Estima-se que a participação relativa das pessoas mais velhas na população total aumentará 

gradualmente e deverá atingir 28,5% em 2050.  

Uma evidência relevante diz respeito ao número crescente de pessoas mais velhas da União 

Europeia (UE) que se encontram a viver sozinhas (principalmente mulheres mais velhas), 

formando um grupo particularmente vulnerável na sociedade, com um risco aumentado de 

pobreza ou exclusão social (Strandell & Wolff, 2019). De acordo com os dados registados, em 

2017, observou-se que as mulheres mais velhas (com 65 anos ou mais) eram muito mais 

propensas a viverem sozinhas. A parcela de mulheres idosas que viviam em agregados 

familiares compostos por uma única pessoa foi de 40,4% em toda a UE-28, enquanto a 

proporção de homens mais velhos observada foi de 22,4%. Por exemplo, mais da metade de 

todas as mulheres mais velhas na Dinamarca, Lituânia e Estónia moravam sozinhas, já em 

Chipre (27,0%), Luxemburgo (29,4%) e Espanha (29,9%) os registos de incidência foram 

menores. 

Apesar da esmagadora maioria das pessoas idosas continuar a viver na sua “casa” (sozinha, 

com o cônjuge) ou em residências particulares (com outras pessoas familiares ou próximas), 

muitos idosos têm de ir viver para casa da família ou para estruturas residências de idosos, 

seja por sua opção (por exemplo, não desejam morar sozinhos), opção da sua família (por 

exemplo consideram que o seu familiar querido não está em segurança ou devidamente 

apoiado) ou por necessidade de cuidados (por exemplo, devido a cuidados prolongados e 

necessidades complexas). As pessoas muito idosas são mais propensas a serem frágeis e, 

portanto, a precisarem de serviços especializados na sua “casa” ou numa instituição. 

Até que ponto estamos hoje a preparar o futuro que se avizinha, uma realidade caraterizada 

por uma população idosa cada vez mais numerosa. Se é expectável que os europeus podem 

esperar viver vidas cada vez mais longas, o que podem realmente fazer com esse tempo 
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acrescido? Aproveitar ao máximo a sua vida em pleno e a sua reforma parece ser uma boa 

ideia. Por exemplo, encontrar um tipo de atividade ou emprego significativo, como novos 

passatempos, desporto / atividade física ou aprender e desenvolver novas aptidões, aproveitar 

para viajar e se enriquecer pessoalmente. Poderão também investir na comunidade e se 

voluntariar ou trabalhar em regime de tempo parcial ou dedicar-se à família e às novas 

gerações. Segundo Kotzeva (2019), os estudos confirmam que os idosos têm maior 

probabilidade de manter a sua saúde física e mental, mantendo-se ativos e preservando os 

seus contatos sociais; permitindo-lhes melhorar as suas possibilidades de vivenciarem uma 

reforma mais feliz, com maior nível de satisfação com a vida. 

A Organização Mundial de Saúde (WHO, 2015) perspetivou cinco áreas de intervenção no 

processo de “Ageing in place”: pessoas; lugares; produtos; serviços personalizados; e políticas 

de apoio social. Para cada uma das categorias identificam-se boas práticas em vários domínios, 

tais como: Apoio aos cuidadores; Combate ao isolamento; Gerontotecnologias e investigação; 

Inovação em apoio domiciliário; Inovação em centro de dia; Intervenção na vida da 

comunidade; Lazer, atividade física e aprendizagem ao longo da vida; Melhoria das condições 

de habitação; Recursos de saúde, animação, nutrição e acompanhamento psicológico; e 

Segurança, mobilidade e bem-estar. 

No Guia de Boas Práticas apresentado por Fonseca (2018) é evidenciado um levantamento de 

um conjunto de iniciativas de promoção da inclusão social dos cidadãos mais velhos em 

Portugal, nas respetivas comunidades, valorizando o movimento designado por “Ageing in 

Place” (World Health Organization, 2015). Envelhecer em casa e na comunidade requer uma 

abordagem interdisciplinar protagonizada pela gerontologia na sua abordagem a partir dos 

contributos da psicologia, sociologia, saúde, economia, apoio social valorizando intervenções 

em diferentes escalas: nacional, regional, comunitário e individual e chamando para a ação os 

decisores políticos. 

 

Conclusão 

A visão desenvolvimental do processo de desenvolvimento pode ser compreendida em três 

vertentes: o potencial de desenvolvimento, a capacidade adaptativa e os limites dessa mesma 

capacidade (Fonseca, 2012). Neste seguimento, compreendemos as pessoas mais velhas como 

competentes e com uma capacidade de adaptação considerável para suportar as situações de 

transição e de mudança que o envelhecimento implica (Schroots, 1996; Fernández-Ballesteros, 

2007; cit. in Fonseca, 2012). A compreensão das diferentes trajetórias das vidas humanas ao 

longo do ciclo de vida ficou mais clara a partir do conceito e do potencial de plasticidade do 

desenvolvimento humano (Lerner, 2006; cit. in Fonseca 2010). Ao colocar-se a ênfase no papel 

das relações entre os indivíduos e os contextos ambientais foi possível uma abordagem 
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positiva da ancianidade e da promoção do desenvolvimento psicológico no envelhecimento, 

bem como da sua autonomia no local onde vivem. 

De acordo com Seligman (2012) a teoria da felicidade autêntica é unidimensional, isto é, 

refere-se às questões relativas a sentimo-nos bem e afirma que o modo como optamos pelo 

nosso percurso de vida é tentando maximizar o que sentimos. Por outro lado, a teoria do bem-

estar refere-se aos cinco pilares, e os alicerces dos cinco elementos são as virtudes e os pontos 

fortes. No seu entender “o bem-estar é uma combinação entre sentirmo-nos bem e termos, de 

facto, significado, boas relações e realização pessoal. A forma como escolhemos o nosso 

percurso de vida é maximizando todos estes cinco elementos” (Seligman, 2012, 39). Promover 

o florescimento no envelhecimento é empoderar e desenvolver competências de bem-estar 

das pessoas mais velhas de forma individualizada e tendo em consideração o seu ambiente e 

circunstâncias de vida. 

As evidências mostram que nem todos os indivíduos têm as competências certas para alcançar 

bem-estar ou então apresentam dificuldades em adquiri-las ou desenvolvê-las, neste 

seguimento surge a necessidade de preparar as pessoas para florescer na vida. Para que todos 

tenham um envelhecimento ativo e saudável é preciso começar hoje a investir na prestação de 

serviços de cuidados integral e centrados nos adultos de mais idade. É necessário ultrapassar 

os modelos curativos e económicos e avançar para abordagens inovadoras das vivências 

saudáveis e positivas no envelhecimento, que permitam o florescimento nesta fase da vida. 

Por conseguinte, é preciso passar à ação a quatro níveis: implementação de políticas do 

envelhecimento promotoras de bem-estar; inovação e criação de serviços de apoio 

especializado ao envelhecimento em casa e na comunidade; reinvenção das instituições 

prestadoras de cuidados especializados às pessoas mais velhas da nossa sociedade; e formação 

de profissionais competentes para trabalhar na área do envelhecimento. 
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CAPÍTULO 7 

 

PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA E SENTIMENTO DE COMUNIDADE 

EM REFORMADOS DA CIDADE DE SERPA 

 

Armindo Soares Mendes 

Maria Cristina Faria 

 

Introdução 

A participação comunitária, conceito central da psicologia comunitária, parece ter um papel 

crucial na saúde, na felicidade e na satisfação com a vida. Esta é descrita por Putnam (1995, cit. 

in Olesen & Berry, 2011) como o primeiro dos dois componentes do capital social. O segundo 

componente é a coesão social (que incorpora o sentimento de pertença, a confiança social, a 

reciprocidade generalizada, a cooperação e a partilha de informação). Pensa-se que a 

participação possa estar relacionada com a coesão na medida em que uma maior participação 

leva a maior coesão, criando um círculo virtuoso de criação e manutenção de capital social 

(Berry, Rodgers & Dear, 2007).  

Tal como referem Berry e Shipley (2007), a relação entre o capital social e a saúde mental 

parece existir pelo facto de a participação comunitária ativar e promover aspetos da coesão 

social, os quais, por sua vez, contribuem para a saúde mental. Desta forma, podemos assumir 

que a coesão social medeia a associação entre a participação comunitária e a saúde mental. 

Após uma revisão extensiva da literatura Berry, Rodgers e Dear (2007), classificaram as 

diferentes formas de participação comunitária em três categorias: (1) conexão social informal, 

(2) envolvimento cívico e (3) participação política. Nessas três categorias incluem-se 14 tipos 

de participação comunitária, da seguinte forma: a conexão social informal inclui o contacto 

com as pessoas do agregado familiar, o contacto com a família alargada, o contacto com os 

amigos, o contacto com os vizinhos e o contacto social com os colegas de trabalho; o 

envolvimento cívico inclui a educação de adultos, a prática religiosa, as atividades organizadas 

da comunidade, as atividades do setor do voluntariado e a doação de dinheiro para caridade; e 

a participação política inclui o interesse ativo nos assuntos da atualidade, a expressão pública 

de opiniões, o ativismo comunitário e o protesto político. 
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Esta perspetiva da participação comunitária é bastante lata, incluindo nas suas formas mais 

comuns atividades que têm vindo a ser consistentemente associadas na literatura com o bem-

estar psicológico, nomeadamente durante a adultez avançada.  

Na visão de Sarason (1974, cit. in Ornelas, 2008), o sentimento de comunidade pode ser um 

processo facilitador da participação dos cidadãos e constituir um antídoto para os sentimentos 

de anomia, alienação, isolamento e solidão que potenciam dinâmicas destrutivas da vida das 

pessoas e o empobrecimento das sociedades. 

Ornelas (2008) numa revisão sobre a investigação sobre sentimento de comunidade destaca, 

entre outras conclusões, que o sentimento de comunidade está relacionado positivamente 

com níveis mais elevados de bem-estar psicológico e negativamente com os sentimentos de 

solidão. 

Apesar do anteriormente exposto, não é clara a relação entre a participação comunitária e o 

sentimento de comunidade. Por conseguinte, considerou-se que seria oportuno conhecer 

melhor de que forma estes dois constructos se encontram articulados em indivíduos de uma 

comunidade envelhecida. Assim, a presente investigação pretende clarificar a relação 

existente entre as duas variáveis, nomeadamente entre as diferentes formas de participação 

comunitária e o sentimento de comunidade, numa amostra de reformados residentes na 

cidade de Serpa. Pretende-se ainda compreender a relação entre estas variáveis e as 

caraterísticas sociodemográficas dos reformados assim como identificar quais os fatores que 

determinam (facilitam ou dificultam) a sua participação comunitária. 

 

Participação Comunitária 

O conceito de participação comunitária, central da psicologia comunitária, parece ter um papel 

importante na saúde, na felicidade e na satisfação com a vida. Mas o termo participação 

comunitária tem vindo a ser utilizado para designar diferentes níveis e formas de participação. 

Interessa, por isso, clarificar este conceito. 

Para Ornelas (2003) a participação comunitária não é simplesmente a oferta voluntária de 

tempo ou recursos em prol de uma comunidade mas resulta da participação dos cidadãos nos 

processos de decisão a favor da comunidade, implicando envolvimento efetivo nos processos 

de decisão nos grupos, organizações e comunidade. Desta forma, enfatiza-se o 

empoderamento das pessoas em relação os processos de desenvolvimento e de tomada de 

decisão, no acesso aos recursos e ao conhecimento proveniente desse processo de 

desenvolvimento assim como acesso aos benefícios por ele alcançados. 

Um dos trabalhos mais citado na literatura da participação comunitária, que influenciou 

muitas teorias e a forma como as estruturas de poder interagem na sociedade, foi o de Sherry 
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Arnstein (1969, cit. in Kenny, Hyett, Sawtell, Dickson-Swift, Farmer & O’meara, 2013), autora 

que entende a participação comunitária como um conjunto de níveis de envolvimento, 

crescentes no que respeita o poder do cidadão, retratados por analogia a uma escada. 

A autora descreve a escada como uma ilustração dos diferentes níveis de participação, 

assumindo que através da compreensão das suas diferenças pode haver maior entendimento 

das demandas do cidadão pela redistribuição significativa do poder e da forma simbólica como 

a participação é muitas vezes vista por quem o detém. 

Nos níveis mais baixos, a participação é feita na base da consulta e da provisão de informação. 

Já nos níveis mais elevados, quem controla é o cidadão, o que envolve a redistribuição do 

poder do governo para os cidadãos. 

Uma visão mais abrangente e menos centrada nas questões do poder é a de Berry, Rodgers e 

Dear (2007), autores que no âmbito da conceção do seu Australian Community Participation 

Questionaire adotam uma visão mais lata da participação comunitária. Após uma revisão 

extensiva da literatura Berry et al. (2007), classificaram as diferentes formas de participação 

comunitária em três categorias: (1) conexão social informal, (2) envolvimento cívico e (3) 

participação política. Nessas três categorias incluem-se 14 tipos de participação comunitária, 

da seguinte forma: a conexão social informal inclui o contacto com as pessoas do agregado 

familiar, o contacto com a família alargada, o contacto com os amigos, o contacto com os 

vizinhos e o contacto social com os colegas de trabalho; o envolvimento cívico inclui a 

educação de adultos, a prática religiosa, as atividades organizadas da comunidade, as 

atividades do setor do voluntariado e a doação de dinheiro para caridade; e a participação 

política inclui o interesse ativo nos assuntos da atualidade, a expressão pública de opiniões, o 

ativismo comunitário e o protesto político. 

Mais que enfatizar as diferenças de poder, a tipologia proposta por Berry et al. (2007) centra-

se nos contextos da participação, que são tão diversificados como o agregado familiar ou os 

sindicatos e partidos políticos. 

Este conceito mais lato da participação comunitária inclui nas suas formas mais comuns 

atividades que têm vindo a ser consistentemente associadas na literatura com o bem-estar 

psicológico, nomeadamente durante a adultez avançada.  

De uma forma consistente com outros estudos acerca da atividade social e da satisfação com a 

vida, Berry et al. (2007) descobriram que apenas 7 tipos de participação (aos quais chamaram 

Big 7) se encontravam independentemente associados com menor distress psicológico numa 

amostra geral da comunidade adulta. Estes tipos de participação são: (1) contacto com amigos, 

(2) atividades organizadas da comunidade, (3) contacto com vizinhos, (4) contacto com a 

família alargada, (5) contacto com as pessoas do agregado familiar, (6) interesse ativo nos 

assuntos da atualidade e (7) prática religiosa. Outros tipos de participação, como a expressão 
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pública de opiniões e o protesto político, parecem, no entanto, estar associados a níveis mais 

elevados de distress. 

Noutro estudo, Berry e Welsh (2010) verificaram que níveis mais elevados de participação (nos 

Big 7) estão associados não só a melhor saúde mental mas também a melhor saúde geral e 

melhor funcionamento físico. 

Uma das formas como a participação comunitária contribui para a melhoria dos indicadores da 

saúde mental é através do contacto social que esta implica / promove. 

Pettigrew (2007, cit. in Toepoel, 2013) defende que rituais como fazer refeições com outas 

pessoas, ler, jardinar e fazer compras ajudam os idosos a manter-se socialmente ativos e 

atuam como um meio de aliviar a solidão. Outras atividades que reduzem o isolamento 

incluem o voluntariado, as atividades culturais, o desporto e o uso da internet (Toepoel, 2013). 

Em contraste, Putman (1995, cit. in Toepoel, 2013) verifica que a atividade de ver televisão 

aumenta o isolamento social. Este autor refere que ver televisão impede a participação em 

atividades fora de casa e toma o lugar das atividades de exterior, das reuniões sociais e das 

conversas. Defende que mais tempo passado a ver televisão implica menor confiança social, 

menos sentimento de pertença a grupos e menos conexões sociais. É, no entanto, pouco claro 

se é a atividade de ver televisão que contribui para o isolamento ou se é uma consequência 

deste. 

Já Van Ingen e Van Eijck (2009, cit. in Toepoel, 2013) assumem que além do tipo de atividade, 

o tipo de companhia é um fator importante na avaliação da relação entre a participação em 

atividades de lazer e a conetividade social. Estes autores defendem que os laços com os 

membros do agregado familiar podem facilitar o suporte social, enquanto os laços com 

círculos sociais mais amplos podem estimular o envolvimento cívico.  

A ligação entre a participação comunitária e o bem-estar psicológico partilha semelhanças com 

os benefícios do trabalho remunerado. Por exemplo, Jahoda (1998, cit. in Olesen & Berry, 

2011), um teórico proeminente do campo do desemprego e da saúde, assume que o emprego 

é um fator de proteção da saúde mental pelo facto de promover um sentimento de pertença 

ou objetivos comuns. Isto, para além da importância da continuidade de atividades e papéis 

durante a adultez avançada, demonstra que a participação social (ou comunitária) pode ser 

uma fonte crucial ou alternativa de bem-estar psicológico durante a reforma, na ausência de 

trabalho remunerado.  

Outros autores, Harlow e Cantor (1996, cit. in Olesen & Berry, 2011), verificaram que a 

situação face ao emprego parece moderar a relação entre a atividade social (visitar amigos, 

vizinhos, familiares ou o entretenimento) e a satisfação com a vida num grupo de homens. 

Este resultado indica uma relação mais forte entre a atividade social e a satisfação com a vida 
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nos homens reformados por comparação com o grupo de homens ainda ativos em termos 

profissionais.  

Moen e Fields (2002, cit. in Olesen & Berry, 2011) verificaram também que o voluntariado 

numa organização comunitária estava significativamente associada com uma mais elevada 

satisfação com a vida, autoestima e mestria em reformados relativamente aos trabalhadores 

no ativo. 

Finalmente, Warr, Butcher e Robertson (2004, cit. in Olesen & Berry, 2011) verificaram uma 

interação significativa entre o nível geral de atividade (ou seja, a frequência de participação em 

17 atividades, incluindo visitar amigos, familiares e vizinhos, ir à igreja, manutenções 

domésticas, desporto, entre outras) e a situação face ao emprego em relação ao efetivo bem-

estar e satisfação com a vida num grupo de adultos entre os 50 e os 74 anos. 

 

Capital Social 

A participação comunitária é conceptualizada por Putnam (1995, cit. in Olesen & Berry, 2011) 

como o primeiro dos dois componentes do capital social. O segundo componente deste é a 

coesão social (que incorpora o sentimento de pertença, a confiança social, a reciprocidade 

generalizada, a cooperação e a partilha de informação).  

Segundo Putnam (2000, cit. in Ornelas, 2008) o capital social inclui o leque de organizações 

comunitárias e redes sociais, a ideia do bem comum, a identidade comunitária, a participação 

cívica e as normas de confiança e reciprocidade que facilitam a ação cooperativa entre as 

redes de cidadania e as instituições. O capital social é distinto do capital físico, associado aos 

objetos físicos, e do capital humano, associado às qualidades dos indivíduos, referindo-se este 

às ligações entre os indivíduos, às redes sociais e às normas de reciprocidade e confiança que 

emergem dessas ligações. 

A participação comunitária e a coesão social são também conhecidas respetivamente como 

componente estrutural e cognitiva do capital social (Almedom, 2005; Whitley & McKenzie, 

2005; cit. in Thuy & Berry, 2013). A componente estrutural tem a ver com as múltiplas formas 

de participação comunitária, as redes de associações que são geradas por essa participação e a 

qualidade das relações dentro e entre essas redes (Whitley & McKenzie, 2005, cit. in Thuy & 

Berry, 2013). Pensa-se que a participação possa estar relacionada com a coesão na medida em 

que uma maior participação leva a maior coesão (Berry et al., 2007), criando um círculo 

virtuoso de criação e manutenção de capital social.  

O défice de capital social assume-se como um foco de preocupação na medida em que este é 

largamente considerado um elemento crítico da promoção da saúde pública e um fidedigno 
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preditor de saúde (nomeadamente da saúde mental), da felicidade e da satisfação com a vida 

(Miller & Buys, 2008, cit. in Thuy & Berry, 2013).  

Tal como referem Berry e Shipley (2007), a relação entre o capital social e a saúde mental 

parece existir pelo facto de a participação comunitária ativar e promover aspetos da coesão 

social, os quais, por sua vez, contribuem para a saúde mental. Desta forma, podemos assumir 

que a coesão social (que incorpora, como anteriormente vimos, o sentimento de pertença, a 

confiança social, a reciprocidade generalizada, a cooperação e a partilha de informação) 

medeia a associação entre a participação comunitária e a saúde mental. 

Um dos constructos centrais da área da psicologia comunitária e em linha com o conceito de 

coesão social é o sentimento de comunidade. 

 

Sentimento de Comunidade 

O sentimento de comunidade é um conceito fundamental da psicologia comunitária, tendo 

sido introduzido por Seymour Sarason (1974, cit. in Ornelas, 2008), autor segundo o qual os 

cidadãos podem viver, trabalhar, pagar impostos e votar e, contudo, não se identificarem com 

a sua comunidade, sentindo que a sua participação e contributo, para a solução dos problemas 

da comunidade, não são necessários ou que não existem oportunidades para essa 

contribuição. 

Na visão do autor, o sentimento de comunidade pode ser um processo facilitador da 

participação dos cidadãos e constituir um antídoto para os sentimentos de anomia, alienação, 

isolamento e solidão que potenciam dinâmicas destrutivas da vida das pessoas e o 

empobrecimento das sociedades. 

O conceito de sentimento psicológico de comunidade é definido por Sarason (1974, cit. in 

Ornelas, 2008) como a “perceção da semelhança com os outros, o reconhecimento da 

interdependência com os outros, a vontade de manter essa interdependência, dando ou 

fazendo pelos outros o que se espera deles, o sentimento que se é parte de uma estrutura 

estável, da qual se pode depender” (p. 58). Deste modo, o conceito envolve o sentimento de 

pertença a uma rede de relações e a uma coletividade maior e fiável, a interdependência 

voluntária e a mutualidade. 

McMillan e Chavis (1986, cit. in Ornelas, 2008) formularam uma teoria sobre o sentimento 

psicológico de comunidade, procurando traduzir o conceito em constructos mensuráveis para 

a investigação. 

Nesse contexto, identificaram quatro componentes que definem o sentimento psicológico de 

comunidade:  
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 Estatuto de membro: refere-se ao sentimento de pertença e de ser parte do coletivo. 

Este estatuto tem cinco atributos: (1) as fronteiras, que definem quem faz parte dessa 

comunidade; (2) o sistema de símbolos comuns que une os membros; (3) a segurança 

emocional, que advém da pertença e dos valores partilhados; (4) a identificação com a 

comunidade; e (5) o investimento pessoal, que resulta do compromisso para com a 

comunidade e que gera laços mais fortes entre os seus membros; 

 Influência: refere-se ao sentimento dos membros que podem fazer a diferença para o 

grupo e que o grupo pode ser importante para eles; 

 Integração e satisfação de necessidades: refere-se ao sentimento de que as 

necessidades dos membros serão satisfeitas através dos recursos a que terão acesso, 

devido ao seu estatuto de membros do grupo; 

 Ligações emocionais partilhadas: resulta do compromisso e da convicção de que os 

membros partilham e irão partilhar uma história, lugares comuns, tempo juntos e 

experiências similares. Estas ligações são fortalecidas através dos contactos positivos e 

próximos entre os seus membros. 

Para Newbrough (1980, cit. in Ornelas, 2008), algumas organizações (organizações de bairro, 

igreja, grupos de ajuda mútua) podem funcionar como estruturas de mediação que, ao criar 

oportunidades de envolvimento das pessoas com a sua comunidade, promovem a participação 

dos cidadãos e facilitam a sua ligação com a comunidade. 

Também para Rappaport (1994, cit. in Ornelas, 2008) pertencer a um grupo, organização ou 

comunidade, em que a pessoa possa simultaneamente receber e dar apoio, é uma forma de 

aumentar o controlo pessoal, ou seja, aumentar a confiança e as convicções pessoais sobre a 

capacidade de intervenção e influência nas várias esferas da sua vida. 

Vários estudos têm revelado que níveis elevados de sentimento de comunidade podem 

resultar em benefícios psicológicos para as pessoas que os experienciam. É o caso do estudo 

de Davidson e Cotter (1991, cit. in Fortuna da Silva, 2012) que, com o objetivo de estudar a 

relação entre o sentimento de comunidade e o bem-estar subjetivo em adultos residentes em 

três áreas diferentes nos EUA, verificaram que estas duas variáveis estão significativamente 

relacionadas. Aferiram, nesse estudo, que um forte sentimento de comunidade eleva o bem-

estar subjetivo, em termos de aumento da felicidade e da autoeficácia e de diminuição da 

preocupação.  

Também Prezza e Costantini (1998, cit. in Mendes de Morais, 2010) examinaram as relações 

entre sentimento de comunidade, satisfação com a vida, autoestima, suporte social 

percecionado e satisfação com os serviços prestados pela comunidade, em três comunidades 

de dimensões diferentes em Itália (Viterbo, Áquila e Nápoles). Verificaram que o sentimento 
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de comunidade apresenta uma estreita relação com a satisfação com a vida, a autoestima e o 

suporte social percecionado e, em particular, que a satisfação com a vida é mais alta nos 

residentes da cidade mais pequena (Viterbo) do que nos residentes das outras cidades.  

No Canadá, o sentimento de comunidade nos adolescentes, no contexto do bairro e da escola, 

mostrou estar negativamente associado a sentimentos de solidão (Pretty, Andrews & Collet, 

1994, cit. in Mendes de Morais, 2010) e positivamente associado com o bem-estar (Pretty, 

Conrov, Dugav, Fowler & Williams, 1996, cit. in Mendes de Morais, 2010). 

Na Austrália, Joung, Russel e Powers (2004, cit. in Mendes de Morais, 2010), no seu estudo 

longitudinal sobre o sentimento de pertença a um bairro em mulheres idosas, verificaram que 

um nível elevado de sentimento de pertença a um bairro está associado a um aumento do 

bem-estar físico e mental e à diminuição de stress em mulheres idosas.  

Ornelas (2008) numa revisão sobre a investigação sobre sentimento psicológico de 

comunidade destaca algumas conclusões: 

 O sentimento de comunidade está relacionado positivamente com níveis mais 

elevados de bens estar psicológico e negativamente com os sentimentos de solidão. 

 O tempo de residência nos bairros pode fortalecer o sentimento de comunidade, 

facilitando o desenvolvimento de relações mais frequentes e satisfatórias, entre 

vizinhos. 

 O sentimento de comunidade está relacionado com várias formas de participação 

política (votar, contactar com agentes políticos, colaborar na resolução de problemas 

comunitários). 

 O sentimento de comunidade está correlacionado positivamente com o 

desenvolvimento de relações positivas entre vizinhos, com a participação em 

organizações locais, com o controlo percecionado sobre o ambiente envolvente e com 

a eficácia coletiva. 

 O aumento do sentimento de comunidade precede o aumento dos níveis de 

vizinhança e do sentimento de influência dos indivíduos e do grupo sobre os assuntos 

relativos ao bairro. 

 Existe maior sentimento psicológico de comunidade nos contextos em que os 

indivíduos sentem que têm uma voz ativa, poder e influência. 

Tendo em conta esta evidência científica, aumentar os laços de suporte entre os cidadãos e a 

sua ligação aos seus contextos de vizinhança e fortalecer as comunidades geográficas 

(definidas com base no território) ou relacionais (desenvolvidas com base em interesses e 

valores comuns) é uma forma de reduzir o isolamento e a alienação (Ornelas, 2008). 
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Apesar de, como anteriormente descrito, os níveis de sentimento de comunidade estarem 

relacionados com os níveis de participação comunitária, a direção desta relação não é clara. 

Sarason (1974, cit. in Severino de Jesus, 2013) defendia que é a necessidade de possuir um 

sentimento de comunidade que impele os indivíduos a exercer práticas de participação 

comunitária. Também Talò, Mannarini e Rochira (2014), na sua meta-análise sobre a literatura 

relativa ao sentimento de comunidade, referem que a maioria dos estudos empíricos tem 

revelado que a participação é uma variável que depende do sentimento de comunidade.  

Não obstante, tal como na sua relação com a coesão social anteriormente explicitada, a 

literatura assume a existência de uma relação de circularidade entre o sentimento de 

comunidade e a participação comunitária. Neste sentido, o sentimento de comunidade 

potencia a participação ativa dos cidadãos a qual, por sua vez, fomenta o sentimento de 

comunidade (Severino de Jesus, 2013).  

 

Metodologia 

Existe suficiente evidência de que a participação económica e social é essencial para o bem-

estar e para o sucesso dos indivíduos, das famílias e das comunidades. As pessoas que se 

encontram envolvidas ativamente nas suas comunidades tendem a experienciar maiores níveis 

de saúde e bem-estar que as que não se envolvem. O sentimento de comunidade, também 

associado com melhores indicadores de saúde, é visto na literatura quer como uma causa quer 

como uma consequência da participação. 

A questão de partida que norteia este estudo é de que forma a participação comunitária e o 

sentimento de comunidade se encontram relacionados nos reformados da cidade de Serpa. 

Neste contexto, a presente investigação pretende compreender a relação existente entre a 

participação comunitária (nos seus diferentes tipos) e o sentimento de comunidade nos 

reformados residentes na cidade de Serpa. Pretende-se ainda compreender a relação entre 

estas variáveis e as suas caraterísticas sociodemográficas assim como identificar quais os 

fatores que determinam (enquanto facilitadores ou barreiras) a sua participação comunitária. 

 

Especificamente, este estudo pretende compreender:  

 O nível global, a frequência (por tipo de participação) e a amplitude da participação 

comunitária nos reformados da cidade de Serpa; 

 A relação entre a participação comunitária e as variáveis sociodemográficas; 

 O sentimento de comunidade nos reformados da cidade de Serpa; 
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 A relação entre o sentimento de comunidade e as variáveis sociodemográficas; 

 A relação entre a participação comunitária (nível global, por tipo de participação e 

amplitude da participação) e o sentimento de comunidade; 

 Os determinantes da participação comunitária nos reformados da cidade de Serpa; 

 A relação entre os determinantes e a participação comunitária; 

O presente estudo enquadra-se nos princípios da investigação-ação e tem carácter 

exploratório e transversal. Nele foram utilizadas estratégias quantitativas de recolha de dados 

como o inquérito por questionário e as escalas de avaliação psicológica.  

 

Participantes 

Os participantes deste estudo correspondem a uma amostra de conveniência, sendo esta 

constituída por com 229 residentes da cidade de Serpa, no Sul de Portugal, 59,8% do sexo 

feminino e 40,2% do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 171 e os 89 anos (M 

= 53,17 anos), em que 46,72% são reformados.  

Para além dos participantes identificados por conveniência na comunidade, foram envolvidos 

alguns professores e utentes da Academia Sénior, utentes dos Centros de Convívio da cidade, 

alguns membros da Conferência Vicentina de Serpa, alguns voluntários da associação Ser Vida 

e alguns desempregados, formandos de duas ações de formação modular e de uma ação de 

formação para a inclusão da associação de desenvolvimento local Rota do Guadiana. 

 

Instrumentos 

Em Portugal, não existem estudos sobre a participação comunitária, numa perspetiva 

abrangente e compreensiva, especificamente no que respeita à população sénior, nem 

instrumentos adequados a avaliar esta participação. Por outro lado, apesar de existirem alguns 

estudos sobre o sentimento de comunidade, os instrumentos mobilizados não são os mais 

comumente utilizados em estudos internacionais, o que dificulta a comparação de resultados.  

Neste sentido, optámos pela adaptação do Australian Community Participation Questionnaire 

e do Sense of Community Index - 2 à população portuguesa e pela construção de um 

instrumento que nos permitisse recolher, de forma sistemática, informação sobre os 

                                                           

1 Como descrito mais adiante, devido à dificuldade em envolver em tempo útil um número de 
reformados suficiente para proceder à validação das escalas optou-se por estender a recolha de dados 
aos não reformados, cujos dados foram utilizados apenas nos estudos psicométricos dos instrumentos. 
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determinantes da participação comunitária descritos na literatura, o Inventário de 

Determinantes da Participação Comunitária. 

Foram também recolhidas informações sociodemográficas dos participantes. 

 

- Australian Community Participation Questionnaire 

O ACPQ foi desenvolvido por Berry, Rodgers e Dear em 2007 pelo facto de, apesar da sua 

reconhecida importância no campo da investigação em saúde, não existir um instrumento de 

medida da participação comunitária desenvolvido de forma sistemática (Berry et al., 2007; 

Berry & Shipley, 2007). 

Este instrumento tem por base uma definição da participação que inclui a conetividade social 

informal (informal social connectedness), o envolvimento cívico (civic engagement) e a 

participação política (political participation). 

Com base numa revisão de literatura inicial foram listados dezasseis tipos diferentes de 

participação: contacto com membros do agregado familiar, contacto com a família alargada, 

contacto com os amigos, contacto com os vizinhos, contacto social com os colegas de trabalho, 

atividades organizadas da comunidade, prática religiosa, educação de adultos, liderança no 

setor do voluntariado, doação de dinheiro para caridade, interesse ativo nos assuntos locais, 

interesse nos assuntos nacionais e internacionais, expressão pública de opiniões, participação 

em grupos políticos e organização de ação política.  

Foram privilegiados os itens que implicavam ver ou fazer atividades com outros em pessoa 

uma vez que, comparado com a participação impessoal, o envolvimento pessoal gera laços 

mais estáveis (Putman, 2000, cit. in Berry et al., 2007). Para testar esta ideia foram incluídos 

itens associados com a participação impessoal tais como o pagamento de quotas de clubes ou 

organizações comunitárias. 

Para cada item, os participantes caracterizavam o seu nível de participação nessa atividade, 

através do seu posicionamento numa escala de 1 a 7, entre 1 = Never, or almost never (Nunca 

ou quase nunca) e 7 = Always, or almost always (Sempre ou quase sempre). 

De um total de 67 itens, os procedimentos estatísticos ditaram a eliminação de um conjunto 

significativo de itens, sendo que a versão final ficou com 30 itens divididos por 14 subescalas: 

(1) contacto pessoas do agregado familiar; (2) contacto com a família alargada; (3) contacto 

com amigos/as; (4) contacto com vizinhos/as; (5) contacto social com colegas de trabalho; (6) 

atividades organizadas da comunidade; (7) doação de dinheiro para caridade; (8) atividades do 

setor do voluntariado; (9) educação de adultos; (10) prática religiosa; (11) interesse ativo nos 

assuntos da atualidade; (12) expressão pública de opiniões; (13) ativismo comunitário e (14) 

protesto político.  
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As subescalas agrupam-se em três dimensões, interligadas entre si. A dimensão Conetividade 

social informal inclui as subescalas contacto com pessoas do agredado familiar, contacto com a 

família alargada, contacto com amigos, contacto com vizinhos e contacto social com colegas de 

trabalho. A dimensão Envolvimento cívico inclui as subescalas atividades organizadas da 

comunidade, doação de dinheiro para caridade, atividades do setor do voluntariado, educação 

de adultos e prática religiosa. Finalmente, a dimensão Participação política inclui as subescalas 

interesse ativo nos assuntos da atualidade, expressão pública de opiniões, ativismo 

comunitário e protesto político. 

 

- Sense of Community Index 2 

O Sense of Community Index (SCI) é a medida quantitativa mais utilizada do sentimento de 

comunidade nas ciências sociais, tendo vindo a ser utilizado em vários estudos que abrangem 

diferentes culturas (América do Norte e do Sul, Ásia, entre outras), vários contextos (urbano, 

rural, tribal, entre outros) e vários tipos de comunidade (cidades, bairros, escolas clubes, 

grupos na Internet, entre outros) (Chavis, Lee & Acosta, 2008). 

O SCI foi desenvolvido originalmente por McMillan e Chavis em 1986 e revisto por Chavis, Lee 

e Acosta em 2008 (SCI-2), sendo baseado na teoria do sentimento de comunidade de McMillan 

e Chavis (1986, cit. in Chavis, Lee & Acosta, 2008), segundo a qual o sentimento de 

comunidade é uma perceção composta por quatro elementos: associação à comunidade, 

influência, satisfação de necessidades e conexão emocional compartilhada. 

O resultado de estudos anteriores demonstrou que o SCI é um forte preditor da participação e 

um instrumento de medição válido. No entanto, o SCI foi alvo de críticas no que se refere à sua 

variabilidade (uma vez que era constituído por 12 itens aos quais se respondia apenas numa 

escala verdadeiro / falso), à consistência das suas subescalas, à sua utilização em diferentes 

grupos culturais e à clareza de alguns dos itens (Chavis, Lee & Acosta, 2008), facto que levou os 

autores a efetuar uma revisão da escala.  

O SCI-2 é constituído por 24 afirmações, as quais são classificadas pelo sujeito entre “Not at 

all” (0) e “Completely” (3). Com base na cotação das 24 afirmações é obtido um valor total do 

sentimento de comunidade e das quatro subescalas, correspondentes aos quatro elementos 

identificados pela teoria de McMillan e Chavis (1986, cit. in Chavis, Lee & Acosta, 2008). 

Depois de revisto, o SCI-2 foi utilizado num estudo com uma amostra de 1800 participantes 

tendo a análise de consistência da escala e das subescalas revelado valores muito confiáveis 

para a escala total (α = 0,94) e confiáveis para as subescalas (0,79 < α < 0,86). 
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Sendo uma escala desenvolvida para ser usada em diferentes tipos de comunidade, é 

necessário que se identifique no espaço correspondente o referente comunitário (no caso 

deste estudo, a cidade de Serpa, uma comunidade geográfica). 

O SCI-2 inclui ainda uma questão inicial de validação (“How important is it to you to feel a 

sense of community with other community members?”) que pode ajudar na interpretação dos 

resultados. Chavis, Lee e Acosta (2008) afirmam que, apesar de esta questão se encontrar 

relacionada com o sentimento de comunidade total, isso nem pode não acontecer em todos os 

tipos de comunidade. 

 

- Inventário de Determinantes da Participação Comunitária 

Com vista à criação de um instrumento que avaliasse os diversos determinantes da 

participação comunitária (barreiras ou facilitadores) efetuou-se uma revisão da literatura 

relacionada com diversos tipos de participação, a qual é apresentada na primeira parte deste 

documento. 

Nessa revisão, foram identificadas três ordens de determinantes derivadas do Modelo de 

Restrição ao Lazer (Crawford, Jackson & Godbey, 1991), os quais nortearam a construção deste 

inventário e que se encontram descritas mais atrás: determinantes intrapessoais, interpessoais 

e estruturais. 

Com base nestas dimensões, foram desenvolvidos um total de 49 itens, também eles 

derivados da literatura. 

Na dimensão intrapessoal foram incluídos itens relativos a características socioeconómicas, 

biológicas, cognitivas, emocionais e comportamentais. Na dimensão interpessoal foram 

incluídos itens relativos à situação familiar, apoio social e atitude das pessoas. Por fim, na 

dimensão estrutural foram incluídos itens relativos a fatores ambientais, infraestruturas, 

serviços e ofertas. 

Os itens assumiram a forma de afirmações às quais os participantes deviam responder 

assinalando o seu grau de concordância, entre 1 - “Discordo totalmente” a 6 - “Concordo 

totalmente”. 

Mais que auscultar a perceção dos participantes sobre o impacto dos vários fatores na sua 

participação na comunidade, pretendeu-se posicioná-los relativamente a cada um deles e, 

posteriormente, estabelecer correlações com a participação comunitária. 

Deste conjunto inicial de itens, através de processos de análise de consistência interna e 

análise fatorial, chegou-se a um conjunto mais reduzido de 34 itens, divididos pelas 3 

dimensões iniciais e por 6 fatores. A dimensão Fatores intrapessoais inclui os fatores 
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Satisfação consigo e com as suas competências (constituído por 7 itens) e Atitude face à 

participação comunitária (4 itens). A dimensão Fatores interpessoais inclui os fatores Rede 

social e apoio da família (5 itens) e Atitude e apoio das pessoas (7 itens). Finalmente, a 

dimensão Fatores estruturais inclui os fatores Ambiente, acessos e meios de comunicação (3 

itens) e Serviços, ofertas e hábitos de participação (8 itens). 

 

- Variáveis sociodemográficas 

Neste estudo para além das informações constantes dos instrumentos anteriormente descritos 

foram recolhidos dados relativos à idade, ao sexo, ao estado civil, à situação profissional, ao 

tempo de reforma, à profissão anterior (ou atual, no caso dos empregados), à escolaridade, ao 

rendimento do agregado, à zona (ou bairro) de residência, ao tempo de residência no local e à 

composição do agregado familiar. 

Como anteriormente vimos, estas variáveis são descritas na literatura como relacionadas com 

o envelhecimento bem-sucedido, com o bem-estar psicológico, com a satisfação com a 

reforma, com a saúde mental e com a participação comunitária. 

 

Procedimentos  

Tendo em conta a inexistência de versões portuguesas do ACPQ e da existência de uma versão 

em português do Brasil do SCI-2 cuja aplicação neste estudo não se considerou adequada, 

começou-se por um trabalho de tradução e validação destas escalas, bem como do IDPC (ver 

Mendes, 2014). 

A recolha de dados iniciou-se a 6 de fevereiro e terminou a 15 de maio de 2014. Inicialmente 

envolveram-se apenas os reformados da cidade mas, pelo facto do processo de recolha de 

dados se ter revelado demasiado demorado face às exigências temporais, optou-se por 

estender o estudo à população não reformada da cidade.  

No estudo preliminar de validação das escalas teve-se em conta a totalidade dos participantes, 

enquanto no estudo empírico apenas se tiveram em conta os participantes reformados. 

Apesar disso, foram estabelecidas algumas comparações entre estes e o grupo dos não 

reformados. 

O procedimento de recolha de dados passou pela entrevista, no caso dos participantes menos 

autónomos em termos de compreensão da leitura, e pelo autopreenchimento dos 

instrumentos, os quais foram facultados quer em formato papel quer em formato digital. Os 

dados foram inseridos numa base de dados criada com recurso ao SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences, v. 20, IBM), software utilizado para o tratamento de dados. 
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Tratamento de dados 

O tratamento de dados iniciou-se pela análise das não respostas na base de dados, seguido 

pelo teste da normalidade das variávies (e das pontuações compostas posteriormente 

descritas) com recurso aos testes de Kolmogorov-Smirnov e de Shapiro-Wilk. Uma vez que se 

obtiveram níveis de significância inferiores a 0,20 nos testes, o valor mínimo para aceitar a 

hipótese nula da distribuição ser normal, esta foi rejeitada assumindo-se assim a não 

normalidade das variáveis. 

Com base nos quocientes de simetria - obtidos pela divisão do valor da simetria g1 pelo valor 

do seu desvio padrão DP g1, como descrito por Pestana e Gageiro (2005, p. 77) - verificou-se 

ainda que muitas das variáveis apresentam distribuições assimétricas (quocientes de simetria < 

-1,96 ou > +1,96). 

Com base na observação das caixas e bigodes, verificou-se ainda a existência de outliers 

(observações aberrantes que tendem a distorcer a média e o desvio padrão) na maioria das 

variáveis. Depois de se ter confirmado que os mesmos não se tratavam de erros de introdução 

de dados, optou-se pela sua manutenção na amostra, uma vez que se considerou que estes 

são acontecimentos significativos para o estudo. Outra vantagem da manutenção destes casos 

foi a não redução do número de participantes no estudo (N = 229). 

Depois destes procedimentos iniciais, com vista à decisão pelos procedimentos de análise de 

dados mais adequados aos dados recolhidos, procedeu-se à avaliação da fiabilidade e da 

validade das duas escalas traduzidas e da escala por nós criada. Esta avaliação teve por base os 

pressupostos enumerados por Hill e Hill (2005), nomeadamente a validade fatorial, 

convergente e discriminante e a consistência interna (ver Mendes, 2014).  

Antes dos procedimentos estatísticos com vista a explorar a relação entre variáveis, procedeu-

se ao cálculo de novas variáveis e ao agrupamento de participantes em função dos valores 

obtidos em algumas delas (ver Mendes, 2014). 

A exploração da relação entre variáveis que se seguiu a estes procedimentos teve em conta as 

características dos dados disponíveis, nomeadamente a falta de normalidade. Neste contexto 

optou-se pela utilização pelas correlações não paramétricas (do tipo ró de Spearman) para 

estabelecer relações entre variáveis e pela utilização da mediana (Me), em vez da média, para 

estabelecer comparações entre grupos. 

Segundo Pestana e Gageiro (2005), por não ser sensível a assimetrias na distribuição nem à 

presença de outliers (ao contrário do quociente de correlação de Pearson - R), o quociente de 

correlação ró de Spearman (ρ)2, indicado para medir a intensidade da relação entre duas 

                                                           
2 O quociente ró de Spearman (ρ) varia entre – 1 e + 1, sendo que quanto mais próximo destes extremos 
estiver maior será a associação linear entre as variáveis. O sinal negativo da correlação significa que as 
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variáveis ordinais, deve ser utilizado para medir a relação entre variáveis quantitativas 

(intervalo / rácio) quando o critério da normalidade não está assegurado.  

Por outro lado, e de acordo com Maroco (2007, p. 124), se a variável for ordinal ou se, sendo 

contínua, a sua distribuição não for normal, a melhor medida de tendência central a utilizar 

nos procedimentos estatísticos é a mediana. 

Para avaliar a relação entre variáveis quantitativas e variáveis qualitativas (nominais ou 

ordinais) foi utilizado o quociente de associação eta (η) que, ao contrário dos quocientes de 

correlação, varia entre 1 e 0. O valor de η2 é interpretado como a proporção da variação na 

variável dependente que é explicada pela variável independente (Pestana & Gageiro, 2005). 

 

Resultados 

 

Participação comunitária: Reformados e não reformados 

Começamos por apresentar os resultados obtidos pelos participantes reformados (N = 107) no 

que respeita aos níveis medianos de participação comunitária global (PCG), às dimensões de 

participação (CSI, EC e PaP), aos tipos de participação (CPAF, CFA, CA, CV, CSCT, EA, PR, AOC, 

ASV, DDC, IAAA, EPO, AC e PoP) e à amplitude da participação (APC) por comparação com os 

participantes não reformados e com o total dos participantes. Apresentam-se também os 

valores do quociente de associação eta (η) entre as variáveis da participação comunitária e o 

estado profissional. 

Na amostra total, verificamos que os tipos de participação mais frequentes são o interesse 

ativo nos assuntos da atualidade (IAAA), o contacto com as pessoas do agregado familiar 

(CPAF), a participação em atividades organizadas da comunidade (AOC), o contacto com a 

família alargada (CFA) e o contacto com os amigos (CA). Já os tipos de participação menos 

frequentes são o protesto político (PoP), a educação de adultos (EA), a prática religiosa (PR) e 

as atividades do setor do voluntariado (ASV). 

Analisando o efeito do estado profissional (variável independente) nas variáveis da 

participação comunitária (variáveis dependentes) verificamos um efeito Médio no nível global 

de participação (PCG, que explica 5,20% da variância deste, com os reformados a obter valores 

medianos mais baixos), no contacto com os vizinhos (CV, que explica 5,66% da variância deste, 

com os reformados a obter valores medianos mais elevados) e na educação de adultos (EA, 

que explica 21,16% da variância deste tipo de participação, com os reformados a obter valores 

                                                                                                                                                                          
variáveis variam em sentido contrário, ou seja, a valores mais elevados de uma estão associados valores 
mais baixos de outra (Pestana & Gageiro, 2005). 
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medianos mais baixos) e um efeito Elevado no contacto social com colegas de trabalho (CSCT, 

que explica 26,42% da variância deste, com os reformados a obter valores medianos mais 

baixos) (dimensão do efeito de acordo com Maroco, 2007, p. 184). 

Em termos globais, verifica-se que nos reformados o resultado da PCG assume o valor mediano 

de 105,00, o da amplitude da participação 5,00, os das dimensões entre 27,00 (PaP) e 45,00 

(CSI), os dos tipos de participação entre 2,00 (PoP) e 13,00 (CPAF) e os das perceções acerca da 

participação 29,00 (PMPT) e 38,00 (GPT). 

 

Participação comunitária e variáveis sociodemográficas 

Com vista a explorar a relação entre as variáveis da participação comunitária e as variáveis 

sociodemográficas foram calculados os quocientes de correlação ró de Spearman (ρ), quando 

as últimas se tratavam de variáveis métricas ou ordinais, e os quocientes de associação eta (η), 

quando estas se tratavam de variáveis nominais. Para perceber onde se verifica o efeito das 

variáveis sociodemográficas nominais nas variáveis da participação foram ainda calculadas as 

medianas das últimas, desdobradas em função das categorias das primeiras.  

No que respeita à idade, verificamos que apenas existe uma correlação positiva (significativa 

no nível 0,05) com o contacto com amigos (CA), o que significa que este tipo de participação vê 

a sua frequência aumentar com o avançar da idade. 

Relativamente ao sexo, verifica-se um efeito Médio desta variável na prática religiosa (PR, que 

explica 21,90% da variância desta, com as mulheres reformadas a obter valores medianos mais 

elevados), nas atividades organizadas da comunidade (AOC, que explica 8,18% da variância 

deste tipo de participação, com os homens a obter valores medianos mais elevados) e na 

expressão pública de opiniões (EPO, que explica 6,50% da variância desta, também com os 

homens a obter valores médios mais elevados). 

No que respeita ao estado civil, observamos um efeito Médio desta variável no contacto com 

as pessoas do agregado familiar (CPAF, que explica 19,80% da sua variância, com os viúvos a 

obter valores mediano mais baixos), no contacto com a família alargada (CFA, que explica 

10,50% da sua variância, com os unidos de facto a obter valores medianos mais baixos e os 

viúvos a obter valores mais elevados), no contacto com os amigos (CA, que explica 6,40% da 

sua variância, com os solteiros e os divorciados a obter valores medianos mais elevados), na 

prática religiosa (PR, que explica 10,56% da sua variância, com os reformados solteiros a obter 

valores medianos mais elevados), nas atividades organizadas da comunidade (AOC, que explica 

6,70% da variância desta variável, com os divorciados a obter valores medianos mais elevados) 

e no interesse ativo nos assuntos da atualidade (IAAA, que explica 7,02% da sua variância, com 

os viúvos a obter valores medianos mais baixos). 
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Relativamente à situação profissional, observamos que existe um efeito Médio desta variável 

na participação comunitária global (PCG, que explica 5,95% da variância desta), nas dimensões 

do envolvimento cívico (EC, que explica 9,00% da variância deste) e da participação política 

(PaP, que explica 5,06% da variância desta), no contacto social com colegas de trabalho (CSCT, 

que explica 6,05% da variância deste), na participação em atividades organizadas da 

comunidade (AOC, que explica 8,29% da variância desta), na participação em atividades do 

setor do voluntariado (ASV, que explica 6,92% da variância desta), no interesse ativo nos 

assuntos da atualidade (IAAA, que explica 5,62% da variância deste), na expressão pública de 

opiniões (EPO, que explica 9,24% da variância desta) e na amplitude da participação (APC, que 

explica 5,11% da variância desta). Em todas as variáveis da participação comunitária 

anteriormente identificadas são os reformados com atividade profissional a tempo integral 

que obtêm valores medianos mais elevados. 

Já o tempo de reforma apenas obtém uma correlação negativa (significativa no nível 0,05) com 

o interesse ativo nos assuntos da atualidade (IAAA), que significa que à medida que aumenta o 

tempo de reforma diminui este tipo de participação comunitária. 

Em relação ao nível profissional, observamos uma correlação positiva com a participação 

comunitária global (PCG, significativa no nível 0,01), com as dimensões do envolvimento cívico 

e da participação política (EC e PaP, significativas no nível 0,01), com as atividades do setor do 

voluntariado (ASV, significativa no nível 0,01), com a doação de dinheiro para caridade (DDC, 

significativa no nível 0,05), com o interesse ativo nos assuntos da atualidade (IAAA, 

significativa no nível 0,01), com a expressão pública de opiniões (EPO, significativa no nível 

0,05), com o ativismo comunitário (AC, significativa no nível 0,01), com o protesto político 

(PoP, significativa no nível 0,01) e com a amplitude da participação (APC, significativa no nível 

0,05). Verifica-se ainda uma correlação negativa com o contacto com os vizinhos (CV, 

significativa no nível 0,05). Estes resultados indicam que quanto maior o nível de 

responsabilidade / especialização profissional mais elevados os níveis de participação nas 

formas anteriormente enumeradas, à exceção do contacto com os vizinhos, o qual é mais 

elevado nos níveis profissionais mais baixos. 

No que respeita às habilitações escolares, verificam-se correlações positivas com a 

participação comunitária global (PCG, significativa no nível 0,01), com as dimensões do 

envolvimento cívico e da participação política (EC e PaP, significativas no nível 0,01), com as 

atividades do setor do voluntariado (ASV, significativa no nível 0,01), com a doação de dinheiro 

para caridade (DDC, significativa no nível 0,05), com o interesse ativo nos assuntos da 

atualidade (IAAA, significativa no nível 0,01), com a expressão pública de opiniões (EPO, 

significativa no nível 0,01), com o ativismo comunitário (AC, significativa no nível 0,01), com o 

protesto político (PoP, significativa no nível 0,01) e com a amplitude da participação (APC, 

significativa no nível 0,01). Verifica-se também uma correlação negativa com o contacto com 
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os amigos (CA, significativa no nível 0,05). Isto sugere que quanto mais elevado o nível de 

habilitações escolares mais elevados estes níveis de participação, à exceção do contacto com 

os amigos, que, nesta amostra, parece diminuir. 

Relativamente ao rendimento (especificamente ao rendimento do agregado familiar), 

observam-se correlações positivas com a participação comunitária global (PCG, significativa no 

nível 0,01), com as dimensões envolvimento cívico e participação política (EC e PaP, 

significativas no nível 0,01), com a educação de adultos (EA, significativa no nível 0,05), com as 

atividades organizadas da comunidade (AOC, significativa no nível 0,01), com as atividades do 

setor do voluntariado (ASV, significativa no nível 0,01), com a doação de dinheiro para 

caridade (DDC, significativa no nível 0,05), com o interesse ativo nos assuntos da atualidade 

(IAAA, significativa no nível 0,01), com o ativismo comunitário (AC, significativa no nível 0,01), 

com o protesto político (PoP, significativa no nível 0,01) e com a amplitude da participação 

(APC, significativa no nível 0,05). Verifica-se ainda uma correlação negativa com a perceção de 

gostar do tempo que se passa nos tipos de participação chamados de Big 7 (GPT, significativa 

no nível 0,01). Estes resultados apontam maiores níveis de participação, especificamente nas 

dimensões e tipos identificados, à medida que o rendimento do agregado aumenta. 

Surpreendentemente, quanto mais elevado o rendimento do agregado familiar menos os 

participantes gostam do tempo que passam a participar na comunidade (especificamente nos 

Big 7: agregado familiar, família alargada, amigos, vizinhos, serviços religiosos, atividades 

organizadas da comunidade e interesse nos assuntos da atualidade). 

Em relação à zona de residência, assinala-se um efeito Médio na dimensão da participação 

política (PaP, que explica 7,62% da sua variância, com os residentes da zona periférica a obter 

valores medianos mais elevados), no contacto com os amigos (CA, que explica 7,45% da 

variância deste, com quem vive na zonas histórica e envolvente a obter valores medianos mais 

elevados), na prática religiosa (PR, que explica 10,82% da variância desta, com os residentes 

nas zonas intramuros e periférica a obter valores medianos mais elevados), nas atividades do 

setor do voluntariado (ASV, que explica 8,88% da variância destas, com os residentes da zona 

envolvente a obter resultados medianos mais baixos), na expressão pública de opiniões (EPO, 

que explica 9,80% da sua variância, com os residentes da zona periférica a obter valores 

medianos mais elevados), no protesto político (PoP, que explica 8,30% da sua variância, com 

quem reside na zona periférica a obter valores medianos mais elevados), na perceção de 

passar muito pouco tempo envolvido na participação (PMPT, que explica 6,15% da variância 

desta, com quem vive nas zonas histórica e envolvente a obter resultados medianos mais 

baixos) e na amplitude da participação (APC, que explica 5,20% desta, com os residentes na 

zona periférica a obter valores medianos mais elevados). Apesar disto, pelo facto do grupo de 

residentes na zona intramuros contar apenas com 2 reformados e o grupo de residentes da 
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zona periférica contar apenas com 1, estes resultados não podem ser encarados como 

representativos. 

No que respeita ao tempo de residência na zona, verifica-se uma correlação positiva com a 

participação comunitária global (PCG, significativa no nível 0,05), com o envolvimento cívico 

(EC, significativa no nível 0,05), com o contacto com os amigos (CA, significativa no nível 0,01), 

com o contacto com os vizinhos (CV, significativa no nível 0,05), com a prática religiosa (PR, 

significativa no nível 0,01), com a doação de dinheiro para a comunidade (DDC, significativa no 

nível 0,01) e com a perceção de gostar do tempo que passa a participar (GPT, significativa no 

nível 0,05). Estes dados indicam que a tempos de residência mais elevados correspondem 

frequências mais elevados de participação quer para estas dimensões quer para estes tipos de 

participação. 

Por fim, relativamente ao agregado familiar, verifica-se um efeito Muito elevado desta variável 

no contacto com as pessoas do agregado familiar (CPAF, que explica 63,36% da variância 

deste, com os reformados que vivem sozinhos a obter, como esperado, valores medianos 

muito baixos) e Médio nas dimensões da conetividade social informal (CSI, que explica 9,73% 

da variância desta, com os reformados que vivem sozinhos a obter valores medianos mais 

baixos) e da participação política (PaP, que explica 5,34% da variância desta, com os 

reformados que vivem com cônjuge a obter valores mais elevados), no contacto com amigos 

(CA, que explica 6,55% da variância deste, com quem vive sozinho ou noutro tipo de agregado 

familiar a obter valores medianos mais elevados), no contacto com os vizinhos (CV, que explica 

5,57% da variância deste, com quem vive noutro tipo de agregado familiar, nomeadamente 

com ama de companhia, a obter valores medianos mais baixos), na prática religiosa (PR, que 

explica 8,35% da variância desta, com quem vive apenas com os filhos a obter resultados 

medianos mais baixos), no interesse ativo nos assuntos da atualidade (IAAA, que explica 7,02% 

da variância desta variável, com quem vive com cônjuge a obter valores medianos mais 

elevados e quem vive apenas com os filhos a obter valores mais baixos), no protesto político 

(PoP, que explica 6,20% da sua variância, com quem vive com cônjuge a obter valores médios3 

mais elevados) e na perceção de passar muito pouco tempo a participar (PMPT, que explica 

8,82% da sua variância, com quem vive noutro tipo de agregado familiar a consideram que 

passa menos tempo a participar).  

 

 

 

                                                           
3 No caso do PoP, uma vez que os valores medianos não eram discriminativos das diferenças entre os 
grupos, utilizaram-se os valores das médias, não apresentados. 



 

 

139 VISÕES SOBRE O ENVELHECIMENTO 

Sentimento de comunidade: Reformados e não reformados  

Começamos por apresentar os resultados obtidos pelos participantes reformados (N = 107) no 

que respeita aos resultados medianos do sentimento de comunidade (SC), da perceção da 

importância pessoal do sentimento de comunidade (PIPSC) e das dimensões do sentimento de 

comunidade (SN, A, I e CEC) por comparação com os participantes não reformados e com o 

total dos participantes. Apresentam-se também os valores do quociente de associação eta (η) 

entre as variáveis do sentimento de comunidade e o estado profissional.  

Em termos globais, verifica-se que nos reformados a perceção da importância pessoal do 

sentimento de comunidade (PIPSC) assume o valor mediano de 5,00 (correspondente a “É 

importante”), o resultado global do SCI-2 (SC) o valor mediano de 34,00 e os das dimensões 

entre 7,00 (I) e 9,00 (A e CEC). 

Analisando os resultados verificamos que, de acordo com o quociente de associação eta, o 

efeito do estado profissional (variável independente) nas variáveis do sentimento de 

comunidade (variáveis dependentes) é Pequeno (de acordo com Maroco, 2007, p. 184). 

Também as medianas desagrupadas evidenciam esse efeito, uma vez que não existe 

diferenciação significativa. 

 

Sentimento de comunidade e variáveis sociodemográficas 

Com vista a explorar a relação entre as variáveis do sentimento de comunidade e as variáveis 

sociodemográficas foram calculados os quocientes de correlação ró de Spearman (ρ), quando 

as últimas se tratavam de variáveis métricas ou ordinais, e os quocientes de associação eta (η), 

quando estas se tratavam de variáveis nominais. Para perceber onde se verifica o efeito das 

variáveis sociodemográficas nominais nas variáveis do sentimento de comunidade foram ainda 

calculadas as medianas das últimas, desdobradas em função das categorias das primeiras. 

No que se refere ao impacto das variáveis sociodemográficas, verificamos que apenas a zona 

de residência tem um efeito Médio no sentimento de comunidade (SC, que explica 6,35% da 

sua variância deste) e na dimensão da satisfação de necessidades (SN, que explica 8,07% da 

variância desta), com os residentes da zona intramuros a obter valores medianos mais baixos e 

os residentes na zona periférica a obter valores medianos mais elevados. Apesar de ser um 

resultado surpreendente, quando nos detemos mais atentamente na análise destes dados 

verificamos que apenas dois dos participantes residem na zona intramuros e um na zona 

periférica, o que faz com que estes resultados não possam ser encarados como 

representativos. 
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Perceção da importância pessoal do sentimento de comunidade 

De forma a explorar o impacto da perceção da importância pessoal do sentimento de 

comunidade (PIPSC) no próprio sentimento de comunidade foram calculados os quocientes de 

associação eta (η) entre esta perceção e as variáveis do sentimento de comunidade. Para 

confirmar esse efeito foram calculadas as medianas das variáveis do sentimento de 

comunidade quer para os reformados do grupo “Não é importante …” quer para os do grupo 

“É importante …”. 

Os resultados apresentados indicam um efeito Elevado da perceção da importância pessoal de 

compartilhar um sentimento de comunidade no próprio sentimento de comunidade (SC, que 

explica 34,46% da variância deste, com os reformados que consideram importante partilhar 

um sentimento de comunidade com os outros membros a obter valores medianos de 

sentimento de comunidade mais elevados) bem como nas suas quatro dimensões. 

 

Amplitude da participação, níveis de participação e sentimento de comunidade 

De forma a explorarmos a relação entre a participação comunitária e o sentimento de 

comunidade calculámos os quocientes de correlação do tipo Spearman entre as variáveis do 

sentimento de comunidade e os níveis de participação comunitária (globais, por dimensão e 

por tipo) e a amplitude da participação dos reformados. 

Centrando-nos nas correlações entre o sentimento de comunidade global (SC) e as variáveis da 

participação comunitária, verificamos a existência de correlações positivas entre este e o nível 

global de participação (PCG, significativa no nível 0,01), as três dimensões da participação (CSI, 

EC e PaP, significativas no nível 0,01), a maioria dos tipos de participação (CA, CV, EA, AOC, 

ASV, DDC, IAAA, EPO e AC, significativa no nível 0,01; PR, significativa no nível 0,05) e a 

amplitude da participação (ACP, significativa no nível 0,01). Estes resultados indicam que 

quanto maiores os níveis de participação referidos e a amplitude da participação comunitária 

maior o sentimento de comunidade dos reformados. 

Não se verificam correlações significativas entre o sentimento de comunidade e o contacto 

com as pessoas do agregado familiar (CPAF), o contacto com a família alargada (CFA), o 

contacto social com os colegas de trabalho (CSCT) e o protesto político (PoP). 

Comparando estes resultados com as correlações entre as quatro dimensões do sentimento de 

comunidade e as variáveis da participação, apenas se verifica um reduzido número de 

diferenças. Na dimensão satisfação de necessidades (SN) não se verificam diferenças, na 

dimensão associação (A) verifica-se uma correlação menos significativa com a prática religiosa 

(PR), na dimensão influência (I) verifica-se uma correlação superior (significativa no nível 0,05) 

com o contacto social com os colegas de trabalho (CSCT) e com o protesto político (PoP) e na 
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dimensão conexão emocional compartilhada (CEC) verifica-se uma correlação menos 

significativa com a prática religiosa (PR) e as atividades do setor do voluntariado (ASV). 

Já no que respeita à perceção da importância de compartilhar um sentimento de comunidade 

com os outros membros da mesma, questão de validação incluída no SCI-2, as diferenças 

correlacionais encontram-se na prática religiosa (PR) e nas atividades do setor do voluntariado 

(com correlações significativamente inferiores às encontradas no SC).  

 

Participantes e não participantes 

Para explorarmos o impacto do estado de participação no sentimento de comunidade, 

calculámos os quocientes de associação eta (η) entre as variáveis do sentimento de 

comunidade e a condição de participação dos reformados. Para percebermos qual dos grupos 

obtinha valores mais elevados e mais baixos nessas variáveis, calculámos ainda as medianas 

das mesmas desdobradas em função do estado de participação. 

Com base na análise dos dados apresentados, verificamos que existe um efeito Médio da 

condição de participação em todas as variáveis do sentimento de comunidade, que explicam 

entre 13,91% (I) e 19,90% (SC) da sua variância. 

Estes dados indicam que o facto de participar ou não na comunidade é determinante para o 

sentimento de comunidade dos reformados, sendo que quem participa obtém níveis mais 

elevados de sentimento de comunidade. 

 

Reformados e não reformados 

Por fim, para perceber se o estado profissional tem um papel mediador na relação entre a 

participação comunitária e o sentimento de comunidade foram calculados os quocientes de 

correlação ró de Spearman (ρ) entre o sentimento de comunidade (SC) e os níveis de 

participação (globais, por dimensão e por tipo de participação) e a amplitude da participação, 

desdobrados em função do estado profissional. 

Centrando-nos apenas nas correlações significativas pelo menos para o nível 0,05, os 

resultados indicam diferenças na relação existente entre o sentimento de comunidade e as 

variáveis da participação comunitária nos dois grupos. Os reformados obtêm correlações 

relativamente mais elevadas (diferenças superiores a 0,1) aos não reformados entre o 

sentimento de comunidade e a participação comunitária global (PCG), as dimensões da 

participação (CSI, EC e PaP), a maioria dos tipos de participação (CA, CV, EA, ASV, DDC, IAAA e 

EPO) e a amplitude da participação (ACP), enquanto os não reformados apenas obtêm 
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correlações significativamente mais elevadas (diferença superior a 0,1) na perceção “Passo 

muito pouco tempo …”. 

Estes resultados indicam que, no geral, a participação comunitária tem uma relação mais 

significativa com o sentimento de comunidade nos reformados que no caso dos não 

reformados. Partindo do pressuposto de que a o desempenho de uma atividade profissional 

pode contribuir para o sentimento de comunidade, na ausência desta, a participação 

comunitária assumir-se-á como uma forma de o manter. 

 

Participação comunitária e seus determinantes 

Para explorar a relação entre as variáveis da participação e os seus determinantes calculámos 

o quociente de correlação ró de Spearman (ρ) entre eles. Uma vez que existe correlação entre 

muitas destas variáveis, optámos por nos deter apenas na análise das que consideramos mais 

significativas (> 0,40). 

Verificam-se correlações elevadas entre o resultado global do IDPC e o nível global de 

participação comunitária (PCG), a dimensão do envolvimento cívico (EC), as subescalas AOC, 

DDC e IAAA, a perceção GTP e a amplitude da participação (APC). Esta relação significa que 

quanto mais positivos os indicadores dos diversos determinantes da participação comunitária 

maior a amplitude da participação dos reformados, maiores os seus níveis de participação 

globais e específicos (AOC, DDC e IAAA, por exemplo) e maior a perceção de gostar do tempo 

que passa envolvido nos tipos e participação do Big 7.  

No que respeita às dimensões do IDPC, verifica-se que apenas os fatores intrapessoais (FIa) 

obtêm correlações elevadas com as variáveis da participação, nomeadamente com a 

amplitude da participação (APC), com o nível global de participação (PCG), com o 

envolvimento cívico (EC), com a participação política (PaP) e com alguns tipos específicos de 

participação comunitária (EC, PaP, AOC, ASV, DDC, IAAA, EPO e AC). 

Da análise das subescalas verificamos que são as da dimensão intrapessoal (SCSC e AFPC) que 

obtêm correlações mais significativas com as variáveis da participação (SCSC com PCG, FIe, FE, 

AOC, DDC e IAAA; AFPC com PCG, FIe, FE, AFPC, AOC e ASV). 

Centrando-nos apenas no nível global de participação, verificamos que este tem uma 

correlação mais elevada com a atitude face à participação comunitária (AFPC), depois com a 

satisfação consigo e com as suas competências (SCSC), com a atitude e apoio das pessoas 

(AAP) e, por fim, com a rede social e o apoio da família (RSAF). Os fatores estruturais não 

apresentam uma correlação significativa com o nível global de participação, sendo a correlação 

com o ambiente, acessos e meios de comunicação (AAMC) a menos significativa. 
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O contacto com as pessoas do agregado familiar, com a família alargada, com os colegas de 

trabalho, a educação de adultos, prática religiosa e a participação política não obtêm 

correlações significativas com o valor total do IDPC. Quando nos detemos na análise das 

correlações com os determinantes específicos, verificamos que CPAF, CFA, CSCT e PR 

continuam a não obter valores elevadas ou, pelo menos, significativos. Isto significa que são de 

outro tipo os determinantes destas formas de participação (como por exemplo as variáveis 

sociodemográficas estado profissional e sexo, cujas relações foram anteriormente analisadas). 

 

Determinantes específicos da participação comunitária 

De forma a percebermos o impacto dos determinantes específicos na participação comunitária 

calculámos a correlação do tipo Spearman entre cada um dos itens do IDPC (incluindo os 

eliminados tendo em conta a consistência interna da escala e suas subescalas) e as variáveis da 

participação. 

Uma vez que existe correlação entre a maioria dos itens e as variáveis, embora nem sempre 

elevada, optámos por apresentar apenas os itens que obtêm correlações que consideramos 

mais significativas (> 0,40). 

Estes resultados confirmam os agrupados por fator anteriormente apresentados. Continuam a 

ser os itens da subescala AFPC que obtêm as correlações mais elevadas com o nível global de 

participação (PCG), com a sua amplitude (APC), com algumas das suas dimensões 

(nomeadamente EC) e com alguns dos seus tipos (nomeadamente AOC). Estes itens incluem a 

perceção do benefício da participação comunitária (item 17), os hábitos de participação (item 

18), o interesse (item 19) e a motivação para participar na comunidade (item 20). 

Também alguns itens da subescala SCSC obtêm correlações significativas com algumas das 

variáveis da participação. Estes itens incluem a satisfação consigo próprio (item 10), as 

competências intelectuais (item 13) e as competências sociais (item 14). 

Verifica-se, no entanto, que alguns dos itens cuja eliminação foi ditada pela análise de 

consistência interna da escala e suas subescalas obtêm correlações elevadas com algumas das 

variáveis da participação, como sejam os itens 6 e 7, relacionados com saúde e sintomas 

depressivos, o item 21, relacionado com a disponibilidade de tempo para participar na 

comunidade, e o item 22, relacionado com a satisfação com a sua situação familiar. 

 

Análise e discussão de resultados 

Os resultados que suportam esta análise são apresentados no esquema que se segue (Figura 

1), que resume as relações mais significativas encontradas entre as variáveis (η correspondem 
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aos quocientes de associação eta; ρ correspondem aos quocientes de correlação ró de 

Spearman). No esquema é dado maior destaque às relações que melhor dão resposta às 

questões orientadoras deste estudo. 

 

Figura 1: Resumo das relações mais significativas entre as variáveis sociodemográficas, da participação 

comunitária, do sentimento de comunidade e dos determinantes da participação 

 

 

Níveis de participação comunitária dos reformados 

Neste estudo verifica-se que os participantes reformados obtêm baixos níveis de participação 

ao nível do contacto social com colegas de trabalho, da educação de adultos, da prática 

religiosa, das atividades organizadas da comunidade, das atividades do setor do voluntariado, 

da expressão pública de opiniões, do ativismo comunitário e do protesto político.  

Apesar destes resultados, os participantes reformados apenas obtiveram resultados 

significativamente mais baixos em relação aos não reformados no que respeita ao contacto 

social com os colegas de trabalho e à educação de adultos e mais elevados no contacto com os 

vizinhos. Estes resultados são no entanto expectáveis, uma vez que a maioria dos reformados 

não se encontra envolvida em nenhuma atividade profissional. Por outro lado, no ACPQ, a 

educação de adultos é avaliada pela frequência de aulas noturnas ou pela realização de 
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avaliações com vista à obtenção de uma qualificação. Acontece que em Portugal a maioria das 

ofertas de qualificação disponíveis são financiadas pelo Fundo Social Europeu e destinadas à 

melhoria dos indicadores da empregabilidade pelo que os reformados são legalmente 

excluídos destas. Por outro lado, apesar do grande valor do trabalho feito pelas universidades 

seniores, as suas aulas decorrem geralmente em horário laboral e não conferem uma 

qualificação. Nesse sentido, embora tenhamos envolvido no estudo alguns dos alunos da 

Academia Sénior de Serpa, os níveis de participação em educação de adultos dos reformados 

da cidade são, pelo exposto, baixos. 

Os baixos níveis de participação encontrados são de alguma forma consistentes com os 

obtidos por Berry (2008), num estudo australiano sobre o capital social e a saúde mental, que 

obteve níveis mais baixos de participação nos indivíduos com mais idade e em situação de 

reforma ou pré-reforma (no que respeita ao contacto com as pessoas do agregado familiar, 

com os colegas de trabalho, à educação de adultos e às atividades organizadas da 

comunidade), por comparação com todos os outros grupos envolvidos no estudo, à exceção 

das pessoas em situação de exclusão (maioritariamente mulheres de meia idade com situações 

de trabalho a tempo parcial e níveis elevados de pobreza). 

Também os resultados obtidos por Olesen e Berry (2011), num estudo sobre a participação 

comunitária e a saúde mental que envolveu uma amostra de reformados australianos, se 

aproximam dos nossos. No seu estudo, as autoras não obtiveram diferenças significativas 

entre a frequência de envolvimento nos diferentes tipos de participação comunitária dos 

reformados e dos não reformados, à exceção do contacto com os vizinhos. Neste sentido, 

podemos assumir que o facto de nos vermos envolvidos numa atividade profissional nos afasta 

durante grande parte do tempo do local onde vivemos, pelo que as possibilidades de contacto 

com os vizinhos se vêm reduzidas. 

Como descrito na literatura, os níveis de participação comunitária parecem diminuir com a 

idade, nomeadamente na altura do abandono do mercado de trabalho. Apesar da passagem à 

reforma ser vista como a altura em que o indivíduo faz esse abandono, percebemos pelos 

resultados que manter uma atividade profissional, quer a tempo integral quer parcial ou 

sazonal) ajuda os reformados a manterem-se envolvidos na comunidade, não só no que 

respeita à atividade profissional (da qual decorre o contacto social com os colegas de trabalho) 

mas também a outras formas de participação comunitária (atividades organizadas da 

comunidade, atividades do setor do voluntariado, interesse ativo nos assuntos da atualidade e 

expressão pública de opiniões). 

 

 

 



 

 

146  

Participação comunitária, variáveis sociodemográficas e outros determinantes 

Enquanto as variáveis sociodemográficas apenas têm uma relação de destaque com alguns 

tipos de participação (CPAF, CSCT, EA, PR e ASV), as variáveis determinantes têm uma relação 

também com o nível global de participação, nomeadamente através da satisfação consigo e 

com as suas competências e da atitude face à participação comunitária. 

No que respeita às primeiras, especificamente me relação à variável sexo, tal como no estudo 

preliminar de validação do ACPQ (Berry et al., 2007), verificámos que as mulheres se 

encontram significativamente mais envolvidas na prática religiosa e os homens mais 

envolvidos na expressão pública de opiniões. Verificou-se ainda que os homens se encontram 

significativamente mais envolvidos em atividades organizadas da comunidade. 

Relativamente à variável estado civil, verificámos que os reformados viúvos apresentam níveis 

mais baixos de contacto com as pessoas do agregado familiar e mais elevados no que respeita 

ao contacto com a família alargada. Isto indica que, se por um lado se verifica uma redução 

óbvia do contacto com as pessoas do agregado familiar, decorrente da perda do cônjuge, 

mesmo quando outras pessoas fazem parte do agregado familiar4, parece, por outro lado, 

haver um esforço por compensar essa perda através do apoio da família alargada.  

Apesar de poder nem ser sempre encarado como algo penoso e negativo, especialmente nas 

situações em que o cônjuge era visto como um fardo ou era agressivo (como refere Fontaine, 

2000), a viuvez desperta sentimentos de rancor, tristeza, depressão, solidão e risco de outras 

atitudes negativas (Fontaine, 2000; Barros de Oliveira, 2012). Para lidar com o drama da 

solidão é necessário, como refere Barros de Oliveira (2012), que o idoso recorra a estratégias 

de coping ou recursos pessoais, familiares e comunitários que lhe permitam mitigar o 

isolamento.  

Neste contexto, os viúvos deste estudo parecem encontrar na família uma estratégia para lidar 

com a situação da viuvez, mas não nos restantes tipos de participação comunitária, uma vez 

que apresentam níveis globais mais baixos de participação comunitária, bem como na maioria 

dos diferentes tipos de participação (em especial nas atividades organizadas da comunidade e 

no interesse ativo nos assuntos da atualidade). Estes resultados encontram-se em linha com a 

visão de Satarino, Haight e Tager (2002, cit. in Minhat & Admin, 2012), para quem a presença 

de cônjuge pode funcionar como um fator motivacional ou catalisador em relação à 

participação em atividades de lazer. 

                                                           
4 Sendo a relação conjugal considerada a principal fonte de suporte emocional para a generalidade dos 
adultos, a morte do cônjuge proporciona não só momentos de solidão, como também o isolamento 
social consequente da alteração de rotinas visto que o viúvo passa a funcionar como um elemento 
singular (Weiss, 1973, cit. in Teodósio, 2013). 
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Ainda no que respeita ao estado civil, verifica-se que os reformados unidos de facto têm níveis 

mais baixos de contacto com a família alargada que os outros grupos. Podendo a cerimónia do 

casamento funcionar como um momento de conhecimento mútuo e de aproximação entre 

famílias, parece-nos compreensível que a possibilidade de não haver uma cerimónia de 

formalização de uma relação conjugal, seja ela religiosa ou civil, potencie o afastamento do 

novo agregado familiar em relação às suas famílias de origem. Por outro lado, parece-nos 

também comum que, após uma situação de viuvez, o envolvimento numa nova relação 

conjugal não seja bem aceite pelas famílias, nomeadamente pelos descendentes, situação que 

pode precipitar o afastamento entre o novo casal e as suas “famílias alargadas”.  

Ainda em relação às variáveis sociodemográficas, o nosso estudo demonstra que a 

participação em atividades do setor do voluntariado é influenciada pelo nível profissional, 

pelas habilitações escolares e pelo rendimento dos reformados. Neste contexto, quem tem 

uma profissão mais especializada / qualificada, mais habilitações escolares e rendimentos mais 

elevados tem mais probabilidade de se envolver neste tipo de participação comunitária. Esta 

relação entre as variáveis do estatuto social e a participação, apesar de não especificamente 

com a participação em atividades do setor do voluntariado, é comum na literatura (Baum et 

al., 2000, cit. in Ziersch et al., 2011; Li et al., 2010, cit. in Manhat & Amin, 2012; Săveanu, 2011; 

Hassan, 2012; Manhat & Amin, 2012). 

Especificamente neste caso, os resultados podem sugerir que as atividades do setor do 

voluntariado podem ser encaradas como atividades tipificadoras do papel de reformado, no 

sentido descrito por Olesen e Berry (2011). Uma vez que, tendo em conta as suas 

características, estes reformados assumiram papéis de maior especialização e 

responsabilidade durante a sua carreira profissional, o seu envolvimento em atividades 

produtivas, muitas vezes associadas a situações de poder e influência (como sejam as 

entidades promotoras de atividades de voluntariado, os clubes, as associações, entre outras), 

pode ser encarado como uma forma de manter um estatuto social em muito semelhante ao 

que tinham enquanto trabalhadores. Assim, o voluntariado pode assumir-se como uma 

atividade de destaque no bem-estar destes reformados, não apenas pela sua componente de 

promoção da saúde, mas também devido ao facto de ser congruente com as expetativas 

sociais acerca do comportamento destes (Olesen & Berry, 2011). 

Por fim, de referir que, apesar do tipo de agregado familiar dos reformados explicar em 64% a 

variância do contacto com as pessoas do agregado familiar, esta diferença verifica-se nos 

reformados que vivem sozinhos, grupo em que os níveis deste tipo de participação são, como 

era de esperar, muito baixos (ME = 2,00, o valor possível mais baixo). 

Já no que respeita aos determinantes da participação, verificam-se relações significativas entre 

o seu valor global e o nível global de participação, nomeadamente através da dimensão do 

envolvimento cívico, e as atividades organizadas da comunidade, a doação de dinheiro para 
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caridade, o interesse ativo nos assuntos da atualidade, a perceção de gostar de passar tempo 

envolvido na comunidade e a amplitude da participação. Quando nos detemos mais 

atentamente nas relações encontradas, verificamos que as relações mais significativas da 

participação comunitária são com os fatores intrapessoais, nomeadamente no que respeita à 

satisfação consigo e com as suas competências e à atitude face à participação.  

Estes resultados estão de acordo com a literatura, por exemplo, no que diz respeito à 

associação encontrada entre a participação e fatores intrapessoais como a autoestima e a 

confiança nas suas capacidades (Anderson, 2010), a depressão e as capacidades cognitivas (Li 

et al., 2010, cit. in Minhat & Amin, 2012), a inteligência de liderança, as competências de 

comunicação e a capacidade de planeamento (Hassan, 2012). 

No nosso estudo verifica-se que a satisfação consigo e com as suas competências apresenta 

relações significativas com as atividades organizadas da comunidade, com a doação de 

dinheiro para caridade e com o interesse ativo nos assuntos da atualidade enquanto a atitude 

face à participação apresenta relações significativas com a educação de adultos, com as 

atividades organizadas da comunidade e com as atividades do setor do voluntariado. A atitude 

face à participação comunitária apresenta também uma relação significativa com a amplitude 

da participação. 

Enquanto estar mais satisfeito consigo e com as suas competências se associa a níveis mais 

elevados de doação de dinheiro para caridade e de interesse ativo nos assuntos da atualidade, 

uma melhor atitude face à participação associa-se a níveis mais elevados de participação em 

educação de adultos e em atividades do setor do voluntariado.  

Verificamos ainda que embora a satisfação consigo e as suas competências tenha uma relação 

com a maioria das formas de participação associadas às dimensões do envolvimento cívico e 

da participação política, a atitude face à participação comunitária encontra-se também 

relacionada (correlações significativas no nível 0,01) com algumas das formas de participação 

da dimensão da conetividade social informal, nomeadamente o contacto com os amigos e com 

os vizinhos. Nesta perspetiva, podemos assumir que estas formas mais básicas de participação 

social (ligadas à conetividade social informal) são influenciadas significativamente pela atitude 

face à participação comunitária mas não pela satisfação consigo e com as suas competências.  

Nesta perspetiva, podemos citar Ornelas (2008), que assume que a rede de amigos funciona 

como uma fonte principal de companhia e uma importante fonte de ajuda emocional e 

material mas, pela sua natureza voluntária, é mais problemática que a rede familiar, uma vez 

que implica manutenção permanente e reciprocidade. Já as relações de vizinhança, que para 

este autor são menos construídas numa base voluntária que as de amizade, são compostas por 

laços mais fracos, com menor grau de intimidade e menos ativas. Apesar disso, os vizinhos 
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revelam ser uma das principais fontes de companhia diária e uma ajuda na resolução de 

problemas. 

Por serem formas de conetividade social informal mais voluntárias que o contacto com as 

pessoas do agregado familiar e com a família alargada5, parece fazer sentido que o contacto 

com amigos e vizinhos dependa mais da atitude individual face à participação comunitária que 

o contacto com a família. 

Tal como descrito por Crawford et al. (1991, cit. in Diniz & Motta, 2006) em relação à 

participação em atividades de lazer, também o nível global de participação dos reformados 

parece ser mais influenciado pelos fatores intrapessoais, seguido dos interpessoais e, por fim, 

pelos fatores estruturais. Nesta perspetiva, os fatores intrapessoais, por condicionarem a 

motivação para participar, assumem-se como os mais fortes determinantes, enquanto os 

estruturais, por serem mais distantes, se assumem como os mais fracos. 

Apesar disto, quando analisamos a sua relação com os diferentes tipos de participação 

comunitária, verificamos que para alguns deles os determinantes estruturais (nomeadamente 

os relacionados com os serviços, ofertas e hábitos de participação) se assumem como mais 

preponderantes que os fatores interpessoais (nomeadamente no que respeita à participação 

em atividades organizadas da comunidade, à doação de dinheiro para caridade e à expressão 

pública de opiniões, por exemplo). 

Estes resultados estão em linha com a literatura, que estabelece relações entre a participação 

e a falta de recursos da comunidade (Dukeshire & Thurlow, 2002) e a estrutura de 

oportunidades (Baum & Palmer, 2002, cit. in Ziersch et al., 2011; Anderson, 2010), 

nomeadamente equipamentos recreativos, espaços abertos e espaços de reunião (Baum & 

Palmer, 2002, cit. in Ziersch et al., 2011). 

Neste contexto, a promoção da satisfação consigo e com as suas competências, de uma 

atitude mais adequada face à participação, de redes sociais e de serviços e ofertas adequados 

poderão ser entendidas como estratégias de promoção da participação comunitária.  

 

Participação comunitária e sentimento de comunidade 

No que respeita à participação comunitária e ao sentimento de comunidade, os resultados 

mostram uma relação significativa entre elas (quer entre o nível global da participação e o 

sentimento de comunidade, quer entre este e a amplitude da participação), resultado que 

                                                           
5 Segundo Wellman (1992, cit. in Ornelas, 2008), existe uma maior percentagem de familiares 
disponíveis e ativamente envolvidos do que pessoas não familiares. Para Ornelas (2008) os familiares 
constituem o grupo mais denso das redes ativas e íntimas de um indivíduo. 
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esperávamos e que se encontra em acordo com a literatura (Sarason, 1974, cit. in Ornelas, 

2008; Prezza, Amici & Tedeschi, 2001, cit. in Marante, 2010; Ornelas, 2008; Marante, 2010). 

No que respeita aos tipos de participação, apenas se verifica uma relação elevada entre o 

sentimento de comunidade e o contacto com os amigos, com os vizinhos, as atividades 

organizadas da comunidade, o interesse ativo nos assuntos da atualidade, a expressão pública 

de opiniões e o ativismo comunitário. O contacto com as pessoas do agregado familiar, o 

contacto com a família alargada, o contacto social com os colegas de trabalho e o protesto 

político não apresentam relações significativas com o sentimento de comunidade. Já a 

educação de adultos, a prática religiosa, as atividades do setor do voluntariado e a doação de 

dinheiro para caridade apresentam correlações pouco significativas com esta variável (< 0,40). 

Alguns estudos anteriores encontram-se em linha com estes resultados. Exemplo disso são os 

estudos italianos de Prezza, Amici e Tedeschi (2001, cit. in Marante, 2010), que concluem que 

as relações de vizinhança são um dos principais preditores do sentimento de comunidade, e o 

estudo de Mendes de Morais (2010), acerca do sentimento de comunidade, das relações de 

vizinhança e do bem-estar, que concluiu que as relações de vizinhança contribuem para o 

sentimento de comunidade e, desta forma, para o bem-estar de uma amostra de residentes na 

alta de Lisboa. Já o estudo de Prezza e Constantini (1998, cit. in Marante, 2010) encontrou uma 

associação significativa entre o sentimento de comunidade e a participação em grupos ou 

associações.  

Também Ornelas (2008), na revisão da literatura que efetuou, relata relações entre o 

sentimento de comunidade e o contacto com agentes políticos (neste estudo associado à 

expressão pública de opiniões), a colaboração na resolução de problemas comunitários 

(associado, por exemplo ao ativismo comunitário) e a participação em organizações locais, 

entre outras formas de participação comunitária. 

Apesar de na generalidade estes resultados serem expectáveis e estarem de acordo com a 

literatura, surpreendeu-nos o facto de a prática religiosa, as atividades do setor do 

voluntariado e o protesto político (essencialmente associar-se a sindicatos ou partidos 

políticos) não apresentarem correlações muito significativas com os níveis de sentimento de 

comunidade, como demonstrado em alguns estudos prévios. 

Por exemplo, Elvas e Vargas Moniz (2010), na revisão bibliográfica que enquadra o seu estudo 

sobre sentimento de comunidade e qualidade e satisfação de vida, identificam diversos 

autores que relatam uma relação entre o voluntariado e o sentimento de comunidade. 

Já Marante (2010), no seu estudo sobre o sentimento de comunidade, encontra uma relação 

significativa entre o ser-se praticante de uma religião e o sentimento de comunidade, o 

envolvimento na comunidade, a perceção de satisfação de necessidades na comunidade e a 

importância atribuída à comunidade. 
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Como vimos anteriormente, apesar de alguns dos tipos de participação associados à dimensão 

da participação política se encontrarem relacionadas de forma significativa com o sentimento 

de comunidade (como a expressão publica de opiniões e o ativismo comunitário), o protesto 

político, relacionado com o envolvimento em sindicatos e partidos políticos, não tem o mesmo 

comportamento. 

Esta diferença pode ser justificada pela tese defendida por Mannarini e Fedi (2009, cit. in 

Severino de Jesus, 2013), como forma de explicar os casos em que a participação não se 

encontra associada ao sentimento de comunidade. Segundo as autoras, quando as pessoas 

têm um baixo sentimento de comunidade mas têm um sentido crítico em relação ao ambiente 

que as rodeia, este último pode ser suficiente enquanto ponto de partida para a participação. 

Neste sentido podemos assumir que, no caso dos reformados envolvidos no protesto político, 

a falta de sentimento de comunidade é compensado pelo sentido crítico em relação ao seu 

contexto. 

Por outro lado o protesto político, associado na literatura a níveis mais elevados de distress 

psicológico nos reformados (Olesen & Berry, 2011), pode ele próprio potenciar em alguns 

casos a diminuição do sentimento de comunidade. Na nossa opinião, integrar um sindicato ou 

um partido político pode decorrer, em termos individuais, da identificação com valores e 

princípios de um grupo mais restrito de pessoas, por comparação à maioria. Em termos 

comunitários, assumir um papel de destaque em termos políticos pode contribuir para o 

aumento da perceção de diferenças em relação aos demais membros. Assim, hipoteticamente, 

pertencer a um sindicato ou partido político pode contribuir para aumentar o sentimento de 

comunidade em relação a essa comunidade de interesses e, ao mesmo tempo, diminuir o 

sentimento de comunidade em relação à comunidade geográfica (por exemplo, cidade ou 

concelho). 

Apesar das preocupações metodológicas presentes na conceção e desenvolvimento desta 

investigação, os constrangimentos impostos pelo seu contexto de realização acabaram por 

resultar em algumas limitações práticas, as quais descrevemos sucintamente: 

Devido à sua natureza transversal, o nosso estudo não nos permite estabelecer relações de 

causalidade entre as variáveis. Tendo em conta que a inferência causal não era um objetivo 

deste estudo, consideramos que, tendo em mente o intuito de explorar a relação entre as 

variáveis, esta natureza transversal é apropriada. 

Apesar da metodologia quanitativa ter permitido envolver neste estudo um superior número 

de participantes, o que torna os resultados potencialmente mais representativos, 

consideramos que ela é de certa forma mais limitada na compreensão do fenómeno da 

participação comunitária, nomeadamente no que respeita à identificação dos seus 
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determinantes e da sua prevalência na população em estudo, por utilizar estratégias de 

recolha de dados mais estanques e, por isso, menos sensíveis a outros aspetos do fenómeno. 

Foram utilizados neste estudo dados autorreportados, os quais não se encontram validados 

com base em medidas objetivas, nomeadamente o IDPC. Apesar disso, existe evidência 

suficiente na literatura de que as perceções são altamente consistentes com as medidas 

objetivas (p.e., Idler & Benyamini, 1997, cit. in Berry & Welsh, 2010). 

Devido à falta de representatividade de determinados grupos da nossa amostra 

(nomeadamente no que respeita às suas características sociodemográficas, como o estado 

civil, a situação profissional, a zona de residência e o agregado familiar) alguns dos resultados 

deste estudo dever ser encarados com cautela. 

Tendo em conta as características dos dados e a amostra relativamente reduzida, vimo-nos de 

alguma forma impossibilitados de utilizar procedimentos estatísticos mais potentes, os quais 

poderiam reforçar os resultados do estudo. 

Tendo em conta o facto de termos avaliado a relação entre a participação comunitária e o 

sentimento de comunidade a uma cidade (com características diferenciativas em relação a 

outras cidades), os resultados obtidos não podem ser generalizados ao sentimento de 

comunidade em relação a outro tipo de comunidades (p.e., de interesses ou outro tipo de 

comunidade geográfica). 

 

Conclusões 

O presente estudo pretendeu investigar o papel dos diferentes tipos de participação 

comunitária no sentimento de comunidade, assim como explorar o papel das variáveis 

sociodemográficas e dos fatores intrapessoais, interpessoais e estruturais na participação 

(determinantes da participação). 

Tendo em conta a indisponibilidade de instrumentos adaptados para a população portuguesa 

que avaliem a participação comunitária, numa perspetiva compreensiva, o sentimento de 

comunidade e os determinantes da participação, optou-se pela tradução do Australian 

Community Participation Questionnaire e do Sense of Community Index 2 e pela construção do 

Inventário de Determinantes da Participação Comunitária, com vista à recolha de informação 

individual sobre os determinantes da participação comunitária descritos na literatura. 

Foram envolvidos neste estudo 229 residentes da cidade de Serpa, 122 em situação de não 

reforma e 107 reformados. Enquanto nos procedimentos com vista a dar resposta às questões 

orientadoras do estudo foram apenas envolvidos os participantes reformados, a sua totalidade 

foi envolvida nos estudos psicométricos dos instrumentos. 
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No que respeita ao estudo da participação comunitária e do sentimento de comunidade nos 

reformados da cidade, em primeiro lugar, os resultados apontam para baixos níveis de 

contacto social com os colegas de trabalho, educação de adultos, prática religiosa, atividades 

organizadas da comunidade, expressão pública de opiniões e ativismo comunitário. Apesar 

disso, por comparação aos não reformados, os reformados apenas obtêm valores 

significativamente mais baixos no contacto social com colegas de trabalho e na educação de 

adultos e mais elevados no contacto com vizinhos, resultados que se aproximam dos obtidos 

por Berry (2008) e por Olesen e Berry (2011) que indicam uma tendência para a diminuição 

dos níveis de participação comunitária com a idade, nomeadamente na altura do abandono do 

mercado de trabalho. Neste contexto, os resultados sugerem que a manutenção de uma 

atividade profissional durante a reforma (mesmo que a tempo parcial ou sazonal) pode ter um 

efeito positivo nos níveis de participação comunitária. 

Foram encontradas relações significativas entre algumas variáveis sociodemográficas e a 

participação comunitária, nomeadamente o sexo, o estado civil, o nível profissional, as 

habilitações escolares, o rendimento, o tempo de residência e o agregado familiar. Tal como 

no estudo de Berry et al. (2007) verificamos que as mulheres se encontram tendencialmente 

mais envolvidas na prática religiosa que os homens, os quais se encontram mais envolvidos nas 

atividades organizadas da comunidade e na expressão pública de opiniões. No que respeita ao 

estado civil, os viúvos obtêm níveis mais baixos no contacto com pessoas do agregado familiar 

e no interesse ativo nos assuntos da atualidade e mais elevados no contacto com a família 

alargada, enquanto os unidos de facto obtêm níveis mais baixos de contacto com a família 

alargada. 

Também comum na literatura é a relação entre as habilitações escolares e o rendimento e a 

participação comunitária (Baum et al., 2000, cit. in Ziersch et al., 2011; Li et al., 2010, cit. in 

Manhat & Amin, 2012; Săveanu, 2011; Hassan, 2012; Manhat & Amin, 2012), que no nosso 

estudo se revelou mais significativa no que respeita às atividades do retor do voluntariado. 

Estes resultados parecem indicar que as atividades do setor do voluntariado podem ser 

encaradas como atividades tipificadoras do papel de reformado, no sentido descrito por 

Olesen e Berry (2011). Tendo estes reformados assumido papéis de maior especialização e 

responsabilidade durante a sua carreira profissional, o seu envolvimento em atividades 

produtivas, muitas vezes associadas a situações de poder e influência (como sejam as 

entidades promotoras de atividades de voluntariado, os clubes, as associações, entre outras), 

pode ser encarado como uma forma de manter um estatuto social semelhante ao que 

assumiram enquanto trabalhadores. 

No que respeita à relação com o sentimento de comunidade, foram encontradas correlações 

significativas com o nível global de participação, com a amplitude da participação e com a 

maioria dos tipos de participação, à exceção do contacto com as pessoas do agregado familiar, 
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do contacto com a família alargada, do contacto social com os colegas de trabalho e do 

protesto político. No entanto, algumas da correlações apresentam valores relativamente 

baixos (< 0,40), como acontece com a educação de adultos, a prática religiosa, as atividades do 

setor do voluntariado e a doação de dinheiro para a caridade.  

Estes resultados encontram-se em linha com estudos anteriores, como os estudos italianos de 

Prezza, Amici e Tedeschi (2001, cit. in Marante, 2010), que concluem que as relações de 

vizinhança são um dos principais preditores do sentimento de comunidade, e o estudo de 

Mendes de Morais (2010), acerca do sentimento de comunidade, das relações de vizinhança e 

do bem-estar, que concluiu que as relações de vizinhança contribuem para o sentimento de 

comunidade e, desta forma, para o bem-estar de uma amostra de residentes na alta de Lisboa. 

Já o estudo de Prezza e Constantini (1998, cit. in Marante, 2010) encontrou uma associação 

significativa entre o sentimento de comunidade e a participação em grupos ou associações.  

Também Ornelas (2008), na revisão da literatura que efetuou, relata relações entre o 

sentimento de comunidade e o contacto com agentes políticos (neste estudo associado à 

expressão pública de opiniões), a colaboração na resolução de problemas comunitários 

(associado, por exemplo ao ativismo comunitário) e a participação em organizações locais, 

entre outras formas de participação comunitária. 

Apesar de na generalidade estes resultados serem expectáveis e estarem de acordo com a 

literatura, surpreendeu-nos o facto de a prática religiosa, as atividades do setor do 

voluntariado e o protesto político (essencialmente associar-se a sindicatos ou partidos 

políticos) não apresentarem correlações muito significativas com os níveis de sentimento de 

comunidade, como demonstrado em alguns estudos prévios. Por exemplo, Elvas e Vargas 

Moniz (2010), na revisão bibliográfica que enquadra o seu estudo sobre sentimento de 

comunidade e qualidade e satisfação de vida, identificam diversos autores que relatam uma 

relação entre o voluntariado e o sentimento de comunidade, enquanto Marante (2010), no 

seu estudo sobre o sentimento de comunidade, encontra uma relação significativa entre o ser-

se praticante de uma religião e o sentimento de comunidade, o envolvimento na comunidade, 

a perceção de satisfação de necessidades na comunidade e a importância atribuída à 

comunidade. 

Já a relação menos significativa encontrada entre o sentimento de comunidade e o protesto 

político ser justificada pela tese defendida por Mannarini e Fedi (2009, cit. in Severino de 

Jesus, 2013), como forma de explicar os casos em que a participação não se encontra 

associada ao sentimento de comunidade. Segundo as autoras, quando as pessoas têm um 

baixo sentimento de comunidade mas têm um sentido crítico em relação ao ambiente que as 

rodeia, este último pode ser suficiente enquanto ponto de partida para a participação.  
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Por outro lado, na nossa opinião, integrar um sindicato ou um partido político pode decorrer, 

em termos individuais, da identificação com valores e princípios de um grupo mais restrito de 

pessoas, por comparação à maioria. Em termos comunitários, assumir um papel de destaque 

em termos políticos pode contribuir para o aumento da perceção de diferenças em relação aos 

demais membros. Assim, hipoteticamente, pertencer a um sindicato ou partido político pode 

contribuir para aumentar o sentimento de comunidade em relação a essa comunidade de 

interesses e, ao mesmo tempo, diminuir o sentimento de comunidade em relação à 

comunidade geográfica (por exemplo, cidade ou concelho). 

Apesar de encontradas relações com todos os determinantes da participação, as suas 

correlações com os níveis de participação são mais significativas nos fatores intrapessoais 

nomeadamente na atitude face à participação comunitária e na satisfação consigo e com as 

suas competências. Estes resultados estão de acordo com a literatura, nomeadamente, no que 

diz respeito à associação encontrada entre a participação e fatores intrapessoais como a 

autoestima e a confiança nas suas capacidades (Anderson, 2010), a depressão e as capacidades 

cognitivas (Li et al., cit. in Minhat & Amin, 2012), a inteligência de liderança, as capacidades de 

comunicação e a capacidade de planeamento (Hassan, 2012).  

No nosso estudo verifica-se que a satisfação consigo e com as suas competências apresenta 

relações significativas com as atividades organizadas da comunidade, com a doação de 

dinheiro para caridade e com o interesse ativo nos assuntos da atualidade enquanto a atitude 

face à participação apresenta relações significativas com a educação de adultos, com as 

atividades organizadas da comunidade e com as atividades do setor do voluntariado. A atitude 

face à participação comunitária apresenta também uma relação significativa com a amplitude 

da participação. 

Enquanto estar mais satisfeito consigo e com as suas competências se associa a níveis mais 

elevados de doação de dinheiro para caridade e de interesse ativo nos assuntos da atualidade, 

uma melhor atitude face à participação associa-se a níveis mais elevados de participação em 

educação de adultos e em atividades do setor do voluntariado.  

Verificamos ainda que embora a satisfação consigo e as suas competências tenha uma relação 

com a maioria das formas de participação associadas às dimensões do envolvimento cívico e 

da participação política, a atitude face à participação comunitária encontra-se também 

relacionada (correlações significativas no nível 0,01) com algumas das formas de participação 

da dimensão da conetividade social informal, nomeadamente o contacto com os amigos e com 

os vizinhos. Nesta perspetiva, podemos assumir que estas formas mais básicas de participação 

social (ligadas à conetividade social informal) são influenciadas significativamente pela atitude 

face à participação comunitária mas não pela satisfação consigo e com as suas competências.  
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Tal como descrito por Crawford et al. (1991, cit. in Diniz & Motta, 2006) em relação à 

participação em atividades de lazer, também o nível global de participação dos reformados 

parece ser mais influenciado pelos fatores intrapessoais, seguido dos interpessoais e, por fim, 

pelos fatores estruturais. Nesta perspetiva, os fatores intrapessoais, por condicionarem a 

motivação para participar, assumem-se como os mais fortes determinantes, enquanto os 

estruturais, por serem mais distantes, se assumem como os mais fracos. 

Apesar disto, quando analisamos a sua relação com os diferentes tipos de participação 

comunitária, verificamos que para alguns deles os determinantes estruturais (nomeadamente 

os relacionados com os serviços, ofertas e hábitos de participação) se assumem como mais 

preponderantes que os fatores interpessoais (nomeadamente no que respeita à participação 

em atividades organizadas da comunidade, à doação de dinheiro para caridade e à expressão 

pública de opiniões, por exemplo). 

Estes resultados estão em linha com a literatura, que estabelece relações entre a participação 

e a falta de recursos da comunidade (Dukeshire & Thurlow, 2002) e a estrutura de 

oportunidades (Baum & Palmer, 2002, cit. in Ziersch et al., 2011; Anderson, 2010), 

nomeadamente equipamentos recreativos, espaços abertos e espaços de reunião (Baum & 

Palmer, 2002, cit. in Ziersch et al., 2011). 

Por fim, verifica-se ainda que a maioria dos determinantes da participação comunitária tem 

também uma relação significativa com o sentimento de comunidade. Apesar de, como 

acontece com a participação comunitária, a relação ser mais significativa com os fatores 

intrapessoais, verifica-se uma relação mais estreita (embora não muito mais significativa) 

entre os fatores interpessoais e estruturais e o sentimento de comunidade que entre estes e a 

participação comunitária. Uma vez que os fatores interpessoais incluem as perceções 

individuais sobre a rede social e o apoio e a atitude da família, dos amigos e dos vizinhos, 

parece-nos por demais justificável a sua relação com o sentimento de comunidade. Já no que 

respeita aos fatores estruturais, mais que as perceções individuais sobre o ambiente, os 

acessos e os meios de comunicação, são as perceções acerca dos serviços, ofertas e hábitos de 

participação que apresentam relações mais significativas com o sentimento de comunidade. 

Este resultado encontra-se de acordo com as várias investigações que demonstraram a 

existência de uma relação entre a satisfação com os serviços públicos disponíveis no local de 

residência e o sentimento de comunidade (p.e., Fried, 1982, cit. in Marante, 2010). 

Apesar das limitações descritas, pelo facto de termos utilizado um conjunto compreensivo de 

formas de participação comunitária, consideramos que este estudo contribui para o 

conhecimento sobre as relações entre a participação comunitária e o sentimento de 

comunidade durante a reforma. 
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CAPÍTULO 8 

 

SENTIMENTO DE COMUNIDADE E ENVELHECIMENTO PRODUTIVO: FATORES PROTETORES DO 

DESGASTE DE UMA IDOSA CUIDADORA INFORMAL 

 

Cláudia Sofia Chora 

Maria Cristina Faria 

Ana Isabel Fernandes 

 

Introdução 

Existem duas dimensões paralelas ao conceito de envelhecimento produtivo: uma objetiva, 

que enfatiza os contributos realizados pelo idoso para com os seus familiares, grupo social ou 

comunidade, e uma visão subjetiva, que privilegia a componente afetiva do processo, no 

sentido das suas consequências positivas em termos de bem-estar e qualidade de vida do 

idoso (Kaye, Butter & Webster, 2003). Para os autores a perspetiva do envelhecimento 

produtivo enfatiza em simultâneo os contributos prestados pelos idosos à sociedade, através 

dos bens que produzem, e o bem-estar e qualidade de vida derivados do processo. 

O paradigma subjacente ao envelhecimento produtivo conceptualiza o envelhecimento sob 

uma perspetiva positiva, refutando estereótipos e valorizando o papel desempenhado pelos 

idosos, bem como os contributos que prestam à sociedade. À incapacidade e dependência, o 

envelhecimento produtivo opõe uma imagem de saúde e bem-estar, onde a autonomia não só 

é possível como também desejável e onde o idoso não é mais um indivíduo vulnerável e 

passivo, mas antes um agente ativo no seu envelhecimento, podendo continuar a tomada de 

decisão de modo significativo (Rozario et al., 2004). De facto, os idosos podem ter um papel 

extremamente importante no seio dos grupos em que estão inseridos, já que fornecem 

modelos de bem envelhecer, representam a ancestralidade e são um exemplo vivo da 

capacidade de sobrevivência e adaptação perante as adversidades da vida.  

Neste seguimento, considerou-se relevante levar por diante uma investigação que 

possibilitasse uma maior compreensão sobre o sentimento de comunidade e envelhecimento 

produtivo que desse a conhecer de que forma ambos podem constituir-se como fatores 
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protetores do desgaste dos mais velhos da sociedade. Para uma melhor abordagem do 

assunto em causa, considerou-se que seria melhor optar pelo estudo de caso, em particular, 

de uma idosa cuidadora informal.  

Partiu-se do pressuposto que o conhecimento sobre esta problemática é fundamental para 

encontrar soluções capazes de promover um melhoramento na Qualidade de Vida desta 

cuidadora idosa. Assim, foi formulada a seguinte pergunta de partida “De que forma é que o 

envelhecimento produtivo e o sentimento de comunidade são fatores protetores do desgaste 

de uma idosa cuidadora informal?”. Neste seguimento, objetivo geral da presente investigação 

foi identificar de que forma o sentimento de comunidade e envelhecimento produtivo 

constituem fatores protetores do desgaste de uma idosa cuidadora informal. Foram 

considerados os seguintes objetivos específicos: 

 Compreender o fenómeno do envelhecimento nas suas diversas componentes; 

 Definir envelhecimento produtivo e/ou bem-sucedido; 

 Aprofundar o papel do/a cuidador/a informal; 

 Entender a importância do Sentimento de Comunidade; 

Após análise da intervenção junto da idosa, pretendeu-se potenciar o seu suporte social (rede 

familiar, profissional e de amizade / vizinhança) e promover o seu bem-estar e/ou qualidade 

de vida. Trata-se de um estudo de caso de uma idosa de 70 anos, cuidadora informal, ativa 

profissionalmente, residente na comunidade de Santa Margarida do Sado. 

 

Envelhecimento produtivo e/ou bem-sucedido 

O conceito de envelhecimento produtivo surgiu na década de 70, entre profissionais de 

contextos políticos, sociais e académicos, com o objetivo de combater a imagem vigente dos 

idosos, que os apresentava como pessoas frágeis, dependentes e não produtivas, isto é, um 

fardo para a sociedade e para as gerações mais jovens (Caro, Bass & Chen, 1993). 

Considera-se que a produtividade no processo de envelhecimento, em que existe uma 

atividade significativa e satisfatória, onde o idoso está envolvido de forma estruturada e 

continuada, tem um impacto positivo na sua vida. 

O envelhecimento produtivo e/ou bem-sucedido é associado à pró-atividade dos idosos que 

regulam a sua qualidade de vida através da definição de objetivos e esforços para os atingir. 

Utilizam recursos que são úteis para a adaptação a mudanças relacionadas com a idade: saúde 

e bem-estar, estabilidade emocional, autonomia, histórias de vida, estilos de vida, relações 

familiares e de amizade, entre outros aspetos.  
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Um envelhecimento saudável depende do ambiente e apoio social, dado que impedem o 

isolamento e a solidão, a vulnerabilidade para abusos, negligências, acesso à informação e 

formação e de determinantes económicos como a remuneração ou a proteção social. Tendo 

em conta que a saúde e a funcionalidade dos indivíduos pode ser influenciada por fatores 

extrínsecos ao envelhecimento, é possível aumentar a percentagem de idosos cujo 

envelhecimento possa ser produtivo e/ou bem-sucedido (Botelho, 2000). 

Existem duas dimensões paralelas ao conceito de envelhecimento produtivo: uma objetiva, 

que enfatiza os contributos realizados pelo idoso para com os seus familiares, grupo social ou 

comunidade, e uma visão subjetiva, que privilegia a componente afetiva do processo, no 

sentido das suas consequências positivas em termos de bem-estar e qualidade de vida do 

idoso (Kaye, Butter & Webster, 2003). 

O paradigma subjacente ao envelhecimento produtivo conceptualiza o envelhecimento sob 

uma perspetiva positiva, refutando estereótipos e valorizando o papel desempenhado pelos 

idosos, bem como os contributos que prestam à sociedade. À incapacidade e dependência, o 

envelhecimento produtivo opõe uma imagem de saúde e bem-estar, onde a autonomia não só 

é possível como também desejável e onde o idoso não é mais um indivíduo vulnerável e 

passivo, mas antes um agente ativo no seu envelhecimento, podendo continuar a tomada de 

decisão de modo significativo (Rozario et al., 2004). De facto, os idosos podem ter um papel 

extremamente importante no seio dos grupos em que estão inseridos, já que fornecem 

modelos de bem envelhecer, representam a ancestralidade e são um exemplo vivo da 

capacidade de sobrevivência e adaptação perante as adversidades da vida.  

Fontaine (2000) define o envelhecimento como um conjunto de processos que o organismo 

sofre após a sua fase de desenvolvimento. Porém, não é sinónimo de velhice, já que esta 

última é considerada um estado que carateriza um grupo de determinada idade (o das pessoas 

com mais de sessenta anos).  

Do ponto de vista da investigação psicossocial foram dados passos relevantes no que toca à 

conceção do envelhecimento que tem vindo a favorecer a alteração da imagem dos indivíduos 

mais velhos e permitir que essa imagem se projete em ações de intervenção para a melhoria 

das condições de vida em fase de pós-reforma.  

Embora o processo de envelhecimento possa ser interpretado sob diferentes pontos de vista, 

trata-se de processo normal, universal, gradual e irreversível ao nível das mudanças e 

transformações que ocorrem com o passar do tempo é um fenómeno ligado aos processos de 

diferenciação e de crescimento, já que interagem fatores internos como o património genético 

e externos como o estilo de vida, a educação ou o ambiente em que vive (Figueiredo, 2007).  
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O conceito de envelhecimento e as atitudes perante os idosos têm vindo a sofrer alterações e 

refletem, por isso, o nível de conhecimentos sobre a fisiologia e anatomia humanas e a cultura 

e relações sociais estabelecidas (Paúl & Fonseca, 2005). 

Viver muitos anos significa que o indivíduo passou por diversas experiências com impacto 

diferenciado do ponto de vista emocional. Significa também que se estabeleceram diferentes 

relações afetivo-emocionais e que de entre essas relações destacam-se as que dizem respeito 

a investimentos importantes nos cuidadores (pais, avós, irmão ou amigos) (Paúl & Fonseca, 

2005).  

A aprendizagem é constante ao longo da vida. Porém, requer treino ao nível das 

competências, de acordo com as capacidade e/ou vontades individuais. O acesso à informação 

faz com que o idoso reconheça que nem tudo são perdas e que há capacidades que pode 

manter ou mesmo melhorar, permitindo que se sinta útil nos grupos onde está inserido. 

 

Qualidade de Vida e Bem-Estar na velhice 

Avaliar a Qualidade de Vida dos idosos é um aspeto que cada vez tem maior relevância, devido 

ao crescente predomínio de doenças crónicas e, por sua vez, ao aumento da esperança de 

vida. 

Nas palavras de Neri (1993), a qualidade de vida na velhice depende de vários aspetos 

interativos. Aspetos objetivos multidimensionais, nomeadamente em termos de 

funcionalidade, competência cognitiva e interação com o meio e aspetos subjetivos que se 

referem aos sentimentos de satisfação e perceção sobre o estado de saúde.  

Promover a qualidade de vida da pessoa idosa implica simultaneamente, considerar os 

cuidados de prevenção e promoção da saúde, diligenciar o sentimento de viver em segurança 

e sobretudo, facilitar a manutenção da participação social ativa, nos seus diversos cenários, 

desde trocas interpessoais significativas, até ao exercício de direitos e deveres de cidadania, 

alargando a participação da população sénior às estruturas e associações comunitárias: 

 

“A qualidade de vida do ancião está muito relacionada com seus recursos 

biológicos, mas também intelectuais, sociais, laborais, psicológicos, afetivos e 

económicos que foram acumulados durante sua vida e que muito lhe influenciam” 

(Fairman, 2006: 16). 
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Perda de autonomia e dependência 

As pessoas vivem cada vez mais tempo e, embora grande parte dos idosos não seja nem 

doente, nem dependente, a verdade é que as transformações bio-psico-sociais pelas quais 

todas elas passam, alteram o seu equilíbrio homeostático e exigem um novo equilíbrio, ao qual 

cada indivíduo se adapta com maior ou menor facilidade (Palma, 1999). 

Figueiredo (2007) assume que a tarefa de cuidar de um idoso em situação de dependência 

exige tempo e dedicação e que quando tal não sucede, surgem sentimentos de culpa. A 

restrição de tempo resulta de diferentes fatores, como: insuficiência ou até mesmo ausência 

de apoio externo, aumento das necessidades de quem é cuidado e a exigência de atividades 

profissionais.  

 

Geronte enquanto recetor de cuidados 

A maioria das pessoas idosas que apresenta uma saúde que lhes permite viver 

autonomamente, empreende tarefas sem recurso a ajuda. Porém, as que sofrem de doenças 

crónicas ficam mais vulneráveis e necessitadas de ajuda.  

Os cuidadores acabam por prestar mais ajuda do que a necessária, tendo em conta a idade 

avançada dos seus familiares e a incapacidade de realizar determinadas tarefas. A pessoa que 

recebe cuidados é por norma do sexo feminino, casada ou viúva e com filhos. A longevidade 

feminina torna-as mais suscetíveis a doenças crónicas (osteoporose, hipertensão, diabetes, 

artrite, entre outras), enquanto os homens estão mais suscetíveis a sofrer de doenças 

cardíacas ou acidentes vasculares cerebrais. Por isso, na origem da prestação de cuidados 

reside uma multiplicidade de problemas de saúde que requerem assistência em tarefas 

domésticas, transporte e compras (Figueiredo, 2007). 

A relação entre o idoso recetor de cuidados e o cuidador é fomentada pela vivência comum 

dos dois (infância ou vida conjugal) e pelas histórias individuais. A prestação de cuidados exige 

grandes reconstruções no relacionamento, tendo em conta a relação de dependência 

estabelecida (Figueiredo, 2007).   

 

Cuidados Informais 

O cuidado informal assume cada vez mais relevância, uma vez que as políticas sociais e de 

saúde e as limitações financeiras encaminham os idosos para a permanência no seu domicílio, 

um local conhecido em que se preserva a intimidade que carateriza o autocuidado. 

Segundo Coelho (2011) cuidar constitui uma tarefa difícil, pois implica lidar com crenças e 

valores do outro. Consiste na relação com o outro, dar resposta às suas necessidades, 
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transmitindo segurança e atenção, através da partilha e articulação das dificuldades durante a 

prestação do cuidado. 

A ação de cuidar visa promover o bem-estar físico do idoso dependente, cuidando da sua dor; 

o bem-estar mental, ajudando-o a enfrentar medos e inseguranças; o bem-estar social, 

garantindo as suas necessidades socioeconómicas e relacionais. 

 

Cuidador Informal: Prestação de Cuidados 

Os cuidadores informais são um suporte imprescindível ao apoio dos idosos dependentes em 

contexto domiciliário sendo importante conhecer a relação entre as suas características sócio - 

demográficas e contextuais.  

Os cuidadores informais têm que proporcionar aos idosos dependentes um suporte nas 

atividades instrumentais da sua vida diária (tratar da casa e da roupa, fazer as compras, entre 

outras), lidar com dificuldades funcionais associadas às necessidades básicas de vida diárias 

(higiene e alimentação), responder à necessidade de suporte emocional (companhia) e gerir as 

pressões psicológicas. 

Segundo Figueiredo (2007) a maioria dos cuidadores prestam ajuda porque sentem que essa é 

a sua obrigação. Existem outras razoes, tais como o altruísmo, a obtenção de aprovação social 

ou o evitar da censura, sentimentos de gratidão para aquele de quem se cuida.  

Albert (1992) destaca alguns pontos sobre a ideologia do cuidador: 

 a questão do “dever” e da “solidariedade”, principalmente quando os cuidadores são 

parentes diretos; 

 a tendência dos estudos no sentido de relacionar a ideologia do cuidador com 

variáveis de caráter psicológico, em detrimento de variáveis ligadas à estrutura social. 

O cuidador informal é aquela pessoa sobre a qual recai a responsabilidade pela prestação da 

maioria dos cuidados ligados às funções de manutenção e continuidade de vida da pessoa 

idosa dependente, e que, não é remunerada pelo que faz, nem possui formação específica. 

Segundo Figueiredo (2007), a tradição cultural portuguesa atribui à família e particularmente, 

aos membros do sexo feminino, a responsabilidade de cuidar dos mais idosos. Assim, cuidar de 

familiares idosos assume-se como uma extensão dos papéis normais da família. 

Muitos cuidadores assumem esse papel uma vez que, acreditam que os seus cuidados para 

com a pessoa dependente são os melhores, devido ao conhecimento íntimo / pessoal que 

possuem. Assim, da mesma forma que é promovida uma fonte de satisfação, esta convicção 
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serve para obrigar o cuidador a cumprir esse papel, mesmo que a institucionalização seja 

ponderada (Nolan, Grant & Keady, 1996).  

 

Necessidades do Cuidador Informal 

A possibilidade do cuidador informal exercer outras atividades fora de casa pode ser benéfico, 

já que proporciona oportunidades de descanso das tarefas diretas com a pessoa idosa, além 

de favorecer a interação social, minimizando problemas como isolamento, angústia ou 

depressão. 

A identificação das necessidades dos cuidadores informais é um processo complexo, que 

depende da variabilidade individual, da fase da prestação de cuidados e do contexto em que 

ocorre. A prestação de cuidados a um familiar dependente e as reações subjetivas associadas 

são suscetíveis de gerar dificuldades que se irão repercutir noutras vertentes da vida do 

cuidador (Figueiredo, 2007). 

Outra das necessidades mais sentidas pelos cuidadores é a de ter alguém com quem partilhar 

as suas dificuldades, preocupações ou satisfações inerentes à prestação de cuidados, quem os 

escute e reconheça a sua dedicação, de forma a que se sintam valorizados. 

Embora a participação em grupos de apoio seja pouco salientada como uma necessidade entre 

os cuidadores familiares, estes podem assumir um papel importante ao funcionarem como 

uma fonte de informação e aconselhamento sobre as doenças que afetam os recetores de 

cuidados, as técnicas e ajudas disponíveis. Favorecem também a interação social através da 

quebra do isolamento e solidão.  

Outro tipo de necessidade é a de tempo livre, em que o cuidador é dispensado, mesmo que de 

forma temporária, da tarefa e responsabilidade de cuidar. A necessidade de tempo livre pode 

ser traduzida em substituições durante um período de tempo. Por fim, a necessidade de 

informação e de formação sobre os serviços disponíveis, subsídios e direitos, que é sentida 

quando aumenta a dependência da pessoa cuidada. Assim sendo, a eficácia da intervenção 

exige a valorização dos pontos de vista dos cuidadores no decorrer da avaliação das suas 

necessidades.  

 

Implicações Sociais, Financeiras, Físicas e Emocionais 

Os cuidadores familiares diferem no tipo de motivação ou da circunstância que os levou a 

assumir tais responsabilidades, nos recursos que dispõem, nas suas competências / 

capacidades para o cuidado e também em função do grau e tipo de dependência da pessoa 
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cuidada, da sua personalidade, da história da relação com o cuidador e a forma como aceitam 

os cuidados prestados (Figueiredo, 2007).  

O facto de os cuidadores poderem contar com a ajuda de alguém, como por exemplo do 

cuidador secundário alivia-os das exigências dos cuidados, melhorando a sua perceção do 

conceito de saúde (Brito, 2002; Lage, 2005), e da qualidade de vida, atenuando as 

consequências das alterações no seu estilo de vida e contribuindo naturalmente para a 

perceção de maior vigor psíquico e maior energia (Lage, 2005). 

Paúl (1997) refere ainda que embora os familiares sejam a maior fonte de apoio físico e 

emocional das pessoas idosas, os amigos têm um forte efeito no bem-estar subjetivo, 

implicando múltiplos aspetos que vão desde a partilha de intimidades, apoio emotivo e 

oportunidades de socialização. 

A prestação de cuidados pode ser uma tarefa a tempo integral para alguns cuidadores ou 

acumulativa com uma profissão para outros. O tempo gasto no exercício das suas funções 

profissionais pode ser benéfico para o cuidador já que constitui um escape às tarefas de 

prestação de cuidados, permite atenuar algumas dificuldades económicas e também o 

convívio e interação com colegas e amigos. Porém, a conciliação das responsabilidades 

enquanto prestador de cuidados ao idoso e a manutenção do posto de trabalho pode gerar 

determinados constrangimentos, como: aumento das tarefas, pressões e preocupação com o 

bem-estar dos familiares dependentes enquanto exerce as suas funções profissionais. Estes 

constrangimentos terão um impacto maior ou menor a nível profissional dependendo das 

condições de trabalho do cuidador: horários, funções, desgaste, entre outros aspetos 

(Figueiredo, 2007). 

A autora salienta ainda que a cessação da atividade profissional do cuidador, apesar de 

proporcionar um aumento do tempo disponível para a prestação de cuidados ao idoso, pode 

acarretar consequências negativas, já que o emprego constitui um escape ao desempenho 

dessas tarefas (rotineiras), proporciona uma melhoria financeira da família e a interação entre 

colegas e/ou amigos. 

 

Sobrecarga no desempenho do papel de Cuidador 

O processo de cuidar é por norma um processo complexo e exigente, que envolve um conjunto 

de experiências responsáveis por alterações na saúde e bem-estar do prestador de cuidados e 

cujas consequências são mais acentuadas se este não tiver conhecimentos ou apoios 

suficientes (Paúl, 1997). 

As repercussões que se manifestam sobre quem cuida variam ao longo do processo de cuidar, 

sendo que a sobrecarga / desgaste é mais intensa no início da relação, com probabilidades de 
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diminuir à medida que o cuidador se vai adaptando à nova situação e vai adquirindo mais 

competências para cuidar (Andreasen, 2003).  

Stephens (1993) refere que os cuidadores informais recorrem pouco aos serviços formais 

como forma de apoio nas atividades inerentes à prestação de cuidados e apontam como 

razões: desconhecimento e custo dos mesmos, preocupação com as críticas vindas de terceiros 

e desconforto pelo comportamento do familiar de quem cuidam. 

 

Sentimento de Comunidade 

A noção de Sentimento de Comunidade foi inicialmente usada em 1974 com Seymour Sarason 

que a apresentou como sendo um conceito central e dominante do campo da Psicologia 

Comunitária. 

A mobilização e envolvimento em torno dos problemas comunitários numa localidade 

específica contribuem, significativamente para o aumento do sentimento de comunidade e 

identidade lugar. Falar em sentimento de comunidade está “relacionado com o facto de se 

pertencer a um grupo ou comunidade, no qual as pessoas se consideram elas próprias como 

similares, agindo de forma interdependente para a satisfação das suas necessidades” (Prezza & 

Constantini, 1998: 181). 

Para McMillan e Chavis (1986), o sentimento de comunidade baseia-se em quatro elementos 

essenciais que definem as qualidades específicas do conceito. Estes elementos são: fazer parte 

de algo; influência; integração e satisfação das necessidades e partilha de ligações emocionais, 

que são definidos como sendo o sentimento que os membros têm de pertença, o sentimento 

que importam para um outro membro e para o grupo e a convicção de que as necessidades 

dos membros serão alcançadas através de um compromisso de união. 

Devem ser desenvolvidos serviços de forma a tornar os indivíduos, especialmente os mais 

idosos, capazes de controlar a sua própria vida, continuar a ser produtivos e a permanecerem, 

o maior tempo possível, ativos na comunidade. Este é o chamado empoderamento dos 

cidadãos, ou seja, devolver ao idoso o controlo da sua vida e torná-lo parte do processo de 

escolha dentro da sua rede familiar e social e construir uma comunidade mais saudável e mais 

preparada para os desafios futuros. Quanto maior for o seu grau de comprometimento e dos 

seus recursos mais possibilidade existe de tornar esta população, capaz e autónoma. Desta 

forma, conseguem manter um papel ativo na sociedade e na sua comunidade, proporcionando 

envelhecimento positivo / produtivo. 
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Satisfação de necessidades: a importância da rede social e do apoio social  

Antonucci (2001) define rede social tendo em conta as características que descrevem as 

pessoas com quem se mantém relações interpessoais: idade, género, proximidade e 

frequência de contactos entre os seus membros. 

De acordo com a mesma autora, o apoio social funciona como uma troca interpessoal que 

envolve três elementos: ajuda, afeto ou afirmação. Assim, enquanto o conceito de rede social 

foca a sua atenção nos contextos envolventes e nos sistemas sociais, o apoio / suporte social 

centra-se nas trocas interpessoais entre membros de uma rede, principalmente ao nível dos 

cuidados de saúde, trabalhos domésticos, ajuda em assuntos administrativos e ajuda 

financeira.  

 

Comunidade enquanto fator protetor e de suporte 

A participação comunitária não se resume apenas a um suporte e/ou ajuda entre membros de 

um determinado grupo, envolve também o seu contributo nas tomadas de decisões. Este tipo 

de participação pode acontecer através de formas muito diversificadas e incidir em áreas como 

a qualidade de vida, questões ambientais, de segurança e prevenção da violência interpessoal 

(Dalton, Elias & Wandersman, 2001). 

Quanto maior for o nível de integração e satisfação dos indivíduos perante uma comunidade, 

maiores serão os benefícios individuais e comunitários. A nível individual manifesta-se em 

níveis mais elevados de bem-estar, satisfação e qualidade de vida; sentido de justiça; menor 

solidão e isolamento. A nível comunitário, verifica-se uma maior colaboração e mobilização 

comunitária em torno da mudança (Elvas & Moniz, 2010).  

 

Metodologia 

A investigação iniciou-se através de uma pesquisa e análise bibliográfica interdisciplinar sobre 

a importância do sentimento de comunidade e envelhecimento produtivo como fatores 

protetores do desgaste de uma idosa cuidadora informal, de forma, a ser abordada e 

fundamentada a temática. 

 

Métodos 

O método utilizado foi o método qualitativo, uma vez que, este apresenta características que 

permitem uma maior profundidade de informação recolhida. 
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A utilização deste método permitiu obter uma compreensão abrangente do contexto da 

prestação de cuidados informais por parte de uma idosa, que se mantém ativa 

profissionalmente e perceber se existe ou não a influência do sentimento comunitário e 

envelhecimento produtivo como fatores protetores do seu desgaste. 

A investigação qualitativa é “descritiva”, isto é, a descrição deve ser rigorosa e resultar 

diretamente dos dados recolhidos. A investigação incluiu transcrições das entrevistas, através 

de gravações das mesmas e aplicação da Escala de Satisfação das Necessidades Psicológicas 

Básicas, do Índice para Avaliação das Dificuldades do prestador de Cuidados (CADI) e do Índice 

de Sentimento da Comunidade, sendo estas realizadas / aplicadas mediante o consentimento 

dos entrevistados.  

A técnica utilizada para a recolha de dados foi a entrevista semidiretiva ou semiestruturada. 

 

Participantes 

Tendo em conta a pergunta de partida e o objetivo definido para a realização da investigação, 

recorre-se a uma idosa, cuidadora informal dos pais dependentes e que apesar disso ainda se 

mantém ativa profissionalmente e participativa na comunidade onde está inserida. Trata-se 

por isso de um estudo de caso. Neste sentido, reportando à presente investigação importa 

mencionar que a idosa cuidadora informal mostrou-se recetiva à ideia de realizar um estudo 

sobre o seu papel de cuidadora informal dos pais dependentes e ainda se manter ativa 

profissionalmente e socialmente. Foram também entrevistados diferentes intervenientes no 

quotidiano da Cuidadora como: recetores de cuidados, esposo, filho e clientes / vizinhas 

(Tabela 1). 
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Tabela 1: Caraterização dos entrevistados quanto à idade, sexo, estado civil, habilitações literárias, 

profissão, passatempos e estado de saúde 

Nome Idade Sexo Estado Civil Habilitações 

literárias 

Profissão Passatempos Estado de 

saúde 

Ana 70 

anos 

Feminino Casada 4ª classe Reformada 

(trabalhadora 

por conta 

própria) 

Costura Hipertensão, 

colite nervosa 

e problemas 

ósseos 

Maria 90 

anos 

Feminino Casada 3ª classe 

(incompleta) 

Reformada Ler, ver 

televisão, 

bordar, coser, 

fazer rendas, 

popias caiadas 

e folares 

Reumatismo, 

artrites e 

hipertensão 

Manuel 93 

anos 

Masculino Casado Não sabe ler 

nem 

escrever 

Reformado Tratar da 

horta e 

conviver  

Diabetes, 

psoríase e 

hipertensão 

Rui 70 

anos 

Masculino Casado 4ª classe Reformado Pesca, 

bricolage e 

cultivo 

Bom 

Pedro 40 

anos 

Masculino Divorciado 12º ano Militar Desportos 

variados, 

cinema, 

viagens e 

internet 

Bom 

Mariana 66 

anos 

Feminino Solteira (vive 

maritalmente) 

Não sabe ler 

nem 

escrever 

Reformada Ver televisão 

e costurar 

Hipertensão 

Carla 64 

anos 

Feminino Casada 4ª classe Reformada Costurar, ida a 

excursões e 

Grupo Coral 

Hipertensão, 

sopro 

sistólico, 

osteoporose 

e depressão 

Fonte: Autores. Os presentes dados foram recolhidos pela investigadora durante o período de 15 a 28 de Março de 2016 através 

da aplicação das entrevistas semiestruturadas. Os nomes são fictícios 
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Instrumentos 

A informação obtida através da aplicação de Entrevistas aos participantes no estudo 

(Cuidadora, recetores de cuidados, esposo, filho e duas clientes / vizinhas) e de escalas de 

avaliação (Índice de Sentimento de Comunidade; Escala de Satisfação das Necessidades 

Psicológicas Básicas; Índice para Avaliação das Dificuldades do Prestador de Cuidados (CADI) à 

Cuidadora, permitiu a verificação do nível de integração na sua comunidade, bem como a sua 

participação comunitária, a existência de suporte social, a forma como encara o processo de 

envelhecimento, bem como o reconhecimento das suas competências enquanto cuidadora e 

profissional ativa.  

As entrevistas foram realizadas de 4 a 8 de Abril de 2016, através da elaboração de um Guião 

de Entrevista, aplicadas a cada participante no estudo e tratadas através do método de análise 

de conteúdo do tipo temático-categorial.  

 

Resultados 

 

Índice de Sentimento de Comunidade 

De acordo com a cotação do Índice de Sentimento de Comunidade verifica-se que para a 

cuidadora informal é importante fazer parte da comunidade local, dado que o valor total da 

escala é de 53 pontos. A resposta à primeira questão é em seguida reforçada pelos valores 

obtidos nas subescalas de Pertença (14 pontos) bem como na subescala Vínculo emocional (15 

pontos). Denota-se também que a cuidadora sente a influência que a comunidade tem na sua 

vida, dado o valor da subescala Influência (12 pontos). De acordo com a cuidadora a sua 

comunidade tem a capacidade de dar resposta às suas necessidades dado o valor obtido na 

subescala Reforço das necessidades (12 pontos). Existe uma ligação a esta comunidade, bem 

como a mesma é sentida como uma rede apoio e à qual é importante pertencer.  

 

Escala de Satisfação das Necessidades Psicológicas Básicas 

No que respeita à Escala de Satisfação das Necessidades Psicológicas Básicas observa-se que a 

cuidadora, de um modo geral, sente que as suas necessidades são satisfeitas (pontuação na 

escala total de 120 pontos). É também possível constatar que se encontra bem integrada na 

sua comunidade mantendo boas relações, sentindo que pode confiar e que há suporte por 

parte das pessoas que se encontram próximas de si (subescala - relações de pertença = 47 

pontos).  
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É uma cuidadora que se sente competente no desempenho do seu papel (subescala - 

competência = 36 pontos), mantendo a sua autonomia e liberdade nas suas escolhas 

(subescala - autonomia = 37).  

 

Índice para Avaliação das Dificuldades do prestador de Cuidados (CADI) 

De acordo com os resultados obtidos é possível constatar que para a cuidadora as principais 

dificuldades sentidas prendem-se com o apoio profissional (10 pontos) revelando a falta de 

apoio existente ao nível dos serviços sociais e de saúde. Seguem-se as reações ao cuidar (15 

pontos), onde a cuidadora revelou uma constante preocupação com o idoso bem como 

sentimento de impotência face à sua condição. A dimensão onde são observadas algumas 

dificuldades prende-se com a dimensão exigências do cuidador (22 pontos) onde apresentou 

algum cansaço físico e diminuição da saúde da mesma. Por outro lado, verifica-se que a família 

assume um papel preponderante para si (10 pontos). No que respeita aos problemas 

relacionais (23 pontos) constata-se que a cuidadora vivencia momentos de irritação e 

situações de desespero em que o idoso será uma das causas.  

Para finalizar a análise, na dimensão restrições sociais (18 pontos) a cuidadora menciona que 

despende de menos tempo para si, família e amigos, ocorrendo uma diminuição da sua 

qualidade de vida.  

 

Discussão 

A presente investigação incide sobre o caso de uma idosa cuidadora informal, que apresenta 

caraterísticas pouco comuns: 70 anos, filha única, ambos os pais vivos com 90 e 93 anos, 

profissionalmente e socialmente ativa e cuidadora. Neste sentido, surgiu a necessidade de 

estudar de forma aprofundada a sua rotina diária, o que a motiva, as suas dificuldades e 

forças, o seu papel junto da comunidade onde reside e a forma como encara o seu papel de 

cuidadora. 

A Cuidadora reside e exerce a sua atividade profissional numa comunidade rural, onde existe 

suporte social e laços afetivos entre os seus membros. Esta informação é reforçada através do 

estudo de Carvalho (2009), em que nos meios rurais ainda domina o dever da solidariedade e 

da entreajuda, associados a um dever moral para com o outro, envolvendo o cuidar de valores 

e princípios morais e do respeito para com o outro. 

Diogo et al. (2005) reforçam a partilha feita pela Cuidadora, referindo que os aspetos positivos 

do cuidar relacionam-se com crescimento pessoal, aumento do sentimento de realização, do 

orgulho e da competência para enfrentar desafios, melhoria no relacionamento interpessoal, 

tanto com o idoso quanto com as outras pessoas, aumento do significado da vida, prazer, 
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satisfação, retribuição, satisfação consigo próprio e bem-estar com a qualidade do bem-estar 

oferecido. 

A Cuidadora destaca a forte ligação familiar, a preocupação com o bem-estar dos recetores de 

cuidados (pais) e a importância que o suporte social tem na superação de dificuldades 

inerentes ao ato de cuidar e ser profissionalmente ativa. 

Foi possível perceber, de forma mais ampla, o processo de envelhecimento produtivo e/ou 

bem-sucedido da Cuidadora, influenciado por fatores psicossociais, pela existência de uma 

atividade profissional e pelo apoio da família.  

Na presente investigação a cuidadora ressalta a forma positiva como tem encarado o processo 

de envelhecimento, o apoio da rede social, o convívio na comunidade e a forma como se 

dedica à sua atividade profissional e presta cuidados aos pais, não sentido dificuldades na 

gestão dos múltiplos papéis que assume. Apesar disso, refere que o tempo livre que dispõe 

para atividades de lazer com o marido é reduzido. 

A implementação de programas de apoio aos cuidadores informais, permitirão que os mesmos 

possam enfrentar com mais facilidade as dificuldades surgidas no processo de cuidar, 

compreender as diferentes alterações presentes no envelhecimento dos indivíduos, 

desenvolver procedimentos que facilitem a relação com o idoso no dia-a-dia e implementar 

grupos de interajuda para cuidadores informais, com vista à promoção de processos de 

partilha e identificação de problemas e à interação de experiências.  

 

Projeto de intervenção 

O projeto de intervenção surge como uma estratégia para cuidar daqueles que cuidam, através 

de um processo educativo formal, de carácter multidisciplinar, que visa não só o aumento de 

competências do cuidador informal relacionadas com o saber, como também a sua integração 

num grupo que, tendo em comum a experiência de cuidar, promova a entreajuda, 

beneficiando simultaneamente de uma rede de apoio social.  

 

Proposta de Projeto de Intervenção: “Cuidar de quem cuida -+ de 65 - Estratégias e Apoios” 

Uma das necessidades identificadas pela Cuidadora refere-se à falta de tempo livre, a qual 

poderá influenciar o seu bem-estar psicológico. Para colmatar esta necessidade visa-se a 

criação de um grupo de voluntários que possam assegurar a companhia dos recetores de 

cuidados em momentos de ausência dos cuidadores. Não se pretende que prestem cuidados, 

apenas que façam companhia com a realização de pequenas tarefas de lazer. 
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Neste sentido, as autarquias locais são uma parceria importante, pela sua política de 

proximidade que funciona como um veículo de transmissão de informação e indicação de 

eventuais interessados. 

Procuram-se voluntários com interesse pela terceira idade e disponibilidade para apoiar os 

cuidadores e proporcionar-lhes momentos livres para que possam realizar algumas atividades 

de lazer (ou não) e melhorarem o seu bem-estar. 

Após a criação do grupo de voluntários é necessário proceder a uma pequena formação 

alertando para os aspetos mais importantes e desafiantes dos recetores de cuidados. 

Importa ainda salientar que a ação de formação será adaptada às características dos recetores 

de cuidados. 

Em simultâneo com a criação de um grupo de voluntários de apoio aos cuidadores, pretende-

se dinamizar um grupo de partilha dos cuidadores, como será descrito no objetivo seguinte.  

O presente objetivo seria levado a cabo por um/a técnico/a de Psicogerontologia.  

Tendo por base as necessidades da cuidadora anteriormente identificadas na investigação, 

sugerem-se algumas medidas que pretendem dar resposta a essas necessidades, bem como 

aumentar o bem-estar físico e emocional de quem cuida. Para além do apoio aos cuidadores, a 

presente proposta visa ainda tornar a tarefa de cuidar menos complexa e exigente. Para tal 

sugere-se a dinamização de uma ação de formação vocacionada para cuidadores e futuros 

cuidadores, a desenvolver por parte de profissionais de saúde e técnicos/as de 

Psicogerontologia. Por fim, pretende-se ainda criar um espaço de aconselhamento e 

encaminhamento para cuidadores e futuros cuidadores. 

 

Conclusão 

A presente investigação incide sobre a forma como o sentimento de comunidade e o 

envelhecimento produtivo constituem fatores protetores do desgaste de uma idosa cuidadora 

informal. Após aplicação de entrevistas semiestruturadas e escalas de avaliação (Índice de 

Sentimento de Comunidade; Escala de Satisfação das Necessidades Psicológicas Básicas; Índice 

para Avaliação das Dificuldades do Prestador de Cuidados (CADI) à Cuidadora, foi possível 

constatar que a mesma encontra-se bem integrada na sua comunidade mantendo boas 

relações com os seus familiares e clientes / vizinhos. Verifica-se ainda a existência de suporte 

social, bem como o reconhecimento das suas competências enquanto cuidadora e profissional 

ativa. Apesar de encarar o processo de envelhecimento de forma positiva, assume que 

despende de menos tempo para si, família e amigos, ocorrendo uma diminuição da sua 

qualidade de vida. Relativamente aos entrevistados (recetores de cuidados, esposo, filho e 
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clientes / vizinhas), observou-se que os mesmos reconhecem as suas competências no papel 

de cuidadora e são eles o seu principal suporte familiar e comunitário.  

A forma positiva como encara o seu processo de envelhecimento, é fundamental para 

enfrentar as adversidades diárias, principalmente as que advêm da sua função enquanto 

Cuidadora.  

Ficou demonstrado pelo estudo que a Cuidadora defende a presença dos seus pais (recetores 

de cuidados) em casa, uma vez que só assim conseguem preservar a sua dignidade e 

proporcionar qualidade de vida. Assim, a manifestação de felicidade em cuidar do ente 

querido no domicílio foi manifestada pela Cuidadora pelo facto de cumprir o desejo dos seus 

pais e lhes proporcionar um fim de vida condigno. 

Face aos objetivos do estudo apresentou-se uma proposta de intervenção “Cuidar de quem 

Cuida - + de 65 - Estratégias e Apoios”, que pretendia dar resposta às necessidades 

identificadas pela Cuidadora e tornar a tarefa de cuidar menos complexa e exigente. Após a 

análise de todos os dados recolhidos, conclui-se que esta Cuidadora tem uma forte ligação à 

comunidade onde reside, pelo facto de manter a sua atividade profissional que lhe permite o 

contacto diário com os seus membros e também a existência de uma rede de suporte social 

(rede familiar, profissional e de amizade / vizinhança), promotoras do seu bem-estar e/ou 

qualidade de vida.  
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CAPÍTULO 9 

 

VISÕES SOBRE ENVELHECIMENTO E SEXUALIDADE 

 

Ana Clara Nunes 

Rogério Ferrinho Ferreira 

Pedro Miguel Costa 

 

Introdução 

O envelhecimento é um processo sequencial, individual, cumulativo, irreversível, universal, 

não patológico, de deterioração de um organismo maduro, característico de todos os 

membros de uma espécie (OPAS, 2005). 

Por sua vez, o envelhecimento humano, para além de se constituir enquanto processo de 

mudança progressivo da estrutura biológica também se reflete numa mudança progressiva nas 

esferas psicológica e social dos indivíduos que, iniciando-se mesmo antes do nascimento, se 

desenvolve ao longo da vida (DGS, 2004). 

No entanto, e apesar das perdas, o envelhecimento não pode ser perspetivado como um 

problema, mas antes como uma parte natural do ciclo de vida, sendo desejável que consista 

numa oportunidade para viver de forma saudável e autónoma o mais tempo possível. Mesmo 

na presença de perdas é possível vivenciar uma velhice bem-sucedida, estando esta 

intimamente relacionada com a saúde física e mental, atividade e envolvimento em situações 

prazerosas. Nessa perspetiva, são igualmente reconhecidos os efeitos potenciadores das 

vivências sexuais, uma vez que a sexualidade pode ser compreendida como uma atividade que 

contribui positivamente para a qualidade de vida da pessoa idosa (Vieira et al., 2015) 

constituindo uma parte importante da existência humana em qualquer etapa do ciclo de vida. 

A sexualidade está relacionada com a vida afetiva da pessoa humana e com a sua necessidade 

do estabelecimento e manutenção das vinculações afetivas, vivência da intimidade, no desejo 

de contacto, carinho, ternura e amor (Organização Mundial de Saúde, 2008, 2015).  

Entretanto, os tabus, preconceitos e estereótipos relativos à sexualidade no idoso traduzem-se 

numa construção social da pessoa idosa como assexuada, desprovida de desejos e de vida 
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sexual, como se os anos lhe trouxessem uma inapetência neste aspeto vital do 

desenvolvimento humano (Gonzalez & Brenes, 2007, cit. in Vieira et al., 2015). A sexualidade 

no idoso fica então condicionada por mitos e estereótipos negativos e difundidos ao longo do 

tempo que funcionam como fatores inibidores, contribuindo para a diminuição da atividade 

sexual nesta fase da vida, ao invés de vivenciarem a sexualidade de forma satisfatória, afetiva 

e promotora de qualidade de vida (Feliciano & Galinha, 2017). Recorde-se que a qualidade de 

vida está diretamente relacionada com a satisfação das necessidades, carências e desejos.  

Neste seguimento, procuramos reunir evidência científica sobre o tema sexualidade no idoso, 

por forma a i) identificar atitudes e comportamentos face à sexualidade do idoso, ii) identificar 

se há diferenças entre as atitudes dos idosos e as atitudes de pessoas não idosas face à 

sexualidade do idoso e, iii) identificar fatores que poderão interferir na sexualidade do idoso, 

para além dos físicos e de saúde, sobejamente conhecidos e descritos na literatura sobre o 

tema. 

 

Procedimentos metodológicos 

O presente estudo consiste numa revisão integrativa da literatura desenvolvida com a 

finalidade de reunir e sintetizar estudos desenvolvidos mediante diferentes metodologias, por 

forma a contribuir para o aprofundamento do conhecimento relativamente ao tema em 

estudo. Para a operacionalização dessa revisão, utilizaram-se as seguintes etapas: definição do 

objetivo; definição dos critérios de inclusão e de exclusão; Identificação dos estudos nas bases 

de dados; triagem após leitura dos títulos e resumos dos estudos; seleção dos estudos, de 

acordo com os critérios de inclusão; avaliação criteriosa dos estudos selecionados e, por fim, a 

análise dos dados. 

Foi efetuada uma pesquisa exaustiva sobre o tema em estudo na plataforma EBSCOhost 

(Academic Search Complete, MEDLINE Complete, CINAHL Complete, Psychology and 

Behavioral Sciences Collection, MedicLatina, eBook Collection (EBSCOhost), Library, 

Information Science & Technology Abstracts, OpenDissertations) com os seguintes descritores: 

(sexuality in older adults) AND (perceptions OR attitudes OR opinions), recorrendo aos 

operadores boleanos AND e OR. 

Foram utilizados como limitadores de pesquisa estudos publicados nas bases de dados 

referidas anteriormente, no espaço temporal de janeiro de 2014 a novembro de 2019, 

apresentados em texto integral, nos idiomas português, inglês e espanhol, em revistas 

científicas analisadas por pares. Foram excluídos os artigos com metodologia ambígua, 

repetidos nas várias bases de dados (exclusão automática), sem correlação com o objeto de 

estudo e com datas inferiores a janeiro de 2014. 
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A seleção dos estudos envolveu a avaliação do título e a análise do resumo para verificar se os 

artigos cumpriam os critérios de inclusão e exclusão. Quando o título e o resumo não se 

revelaram esclarecedores, foi efetuada a leitura do artigo na íntegra para minimizar a perda de 

estudos importantes para a realização do estudo. 

Da pesquisa efetuada nas bases de dados resultou a identificação de 29 documentos. Numa 

primeira triagem foi realizada uma leitura crítica dos títulos e dos resumos encontrados (n = 

22). Numa segunda triagem, após a leitura integral e minuciosa, foram excluídos os artigos que 

não preenchessem os critérios de inclusão (n = 15) e, seguidamente, foi excluído um artigo 

cuja qualidade metodológica se revelou dúbia. Ficaram, assim, elegíveis 14 artigos (figura 1). 

 

Figura 1: Pesquisa e seleção do material para análise 

 

 

Resultados e discussão 

Com o propósito de responder aos objetivos do estudo, procedeu-se à leitura de diversos 

artigos, visando a análise do seu conteúdo. As caraterísticas e principais resultados obtidos 

encontram-se sintetizados na Tabela 1, por ordem cronológica crescente de publicação. 
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Tabela 1: Identificação dos Estudos e Principais Resultados 

Autores / Ano / 

Tipo de estudo 

Participantes Objetivo (s) Principais Resultados 

Lopes de Alencar, 

D.; Marques, A. P.; 

Campos Leal, M. & 

Miguel Vieira, J. 

(2014)  

Revisão 

integrativa da 

literatura 

15 artigos 

científicos sobre 

o tema 

Identificar fatores que in-

terferem na sexualidade 

de idosos. 

Conclui-se que fatores sociais, culturais, 

mudanças na fisiologia corporal e a 

ocorrência de doenças interferem na 

sexualidade dos idosos, fazendo-se 

necessária atuação do profissional de 

enfermagem na desmistificação de mitos e 

para promover orientações. 

Thompson, A.; 

O’Sullivan, L.; 

Byers, E. & 

Shaughnessy, K. 

(2014) 

Estudo 

quantitativo 

(descritivo 

correlacional) 

120 

participantes (18 

a 24 anos) 

Avaliar e comparar 

atitudes explícitas e 

implícitas dos jovens 

adultos em relação à 

sexualidade dos adultos 

mais velhos. 

Apesar de relatar atitudes explícitas 

positivas, os jovens revelaram um viés 

implícito que revela uma atitude negativa 

face à vida sexual das pessoas mais velhas. 

Flaget-Greener, 

M.; Gonzalez, C. A. 

& Sprankle, E. 

(2015)  

Estudo 

quantitativo 

119 Psicólogos Investigar se os dados 

sociodemográficos, 

atitudes, educação e 

experiência profissional 

influenciam a intervenção 

dos psicólogos ao nível da 

sexualidade nos idosos. 

A idade, o género, a experiência profissional 

bem como a formação em 

Gerontopsiquiatria e/ou sexualidade não 

revelaram diferenças significativas relativas 

à intervenção dos psicólogos no domínio da 

avaliação da sexualidade do idoso.  

Necessidade de programas de pós-

graduação e educação mais específica sobre 

sexualidade para facilitar a atitude dos 

psicólogos em avaliar a sexualidade e saúde 

dos idosos. 

Rozendo, A., & 

Alves, J. M. (2015)  

Qualitativo 

32 idosos com 

idade entre 60 e 

75 anos 

Analisar a forma como a 

sexualidade é descrita e 

vivenciada na terceira 

idade. 

Temas como homoafetividade e sexo casual 

na velhice ainda são questões intocáveis nos 

campos de pesquisa, cultura e política. 

Mesmo ainda sendo tabu, a sexualidade 

continua sendo vivenciada pela maioria dos 

idosos. 
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Oliveira, L. B.; 

Baía, R. V.; 

Temoteo, 

Delgado, A. R.; 

Leal Vieira, K., & 

Lucena, A. R. 

(2015) 

Estudo descritivo, 

com abordagem 

quantitativa 

67 idosos Analisar o perfil sexual de 

um grupo de idosos não 

institucionalizados, bem 

como analisar os fatores 

que interferem na 

atividade sexual. 

A maioria dos participantes eram 

sexualmente inativos, relatando já não 

sentir interesse por relações sexuais, mesmo 

reconhecendo a importância do sexo no 

envelhecimento. Quanto aos idosos ativos, a 

maioria (27,7%) realizam a prática quatro 

vezes por mês, sentiam-se satisfeitos após o 

ato Conclui-se pela possibilidade da 

atividade sexual para uma melhoria na 

qualidade de vida e bem-estar dessa 

população. 

Syme, M. & Cohn, 

T. J. (2016) 

Estudo online, 

quantitativo 

Amostra 

nacional de 962 

adultos 

Identificar perceções e 

atitudes de estigma 

sexual por faixa etária, 

status geracional e género 

em relação à sexualidade 

no envelhecimento. 

Em termos gerais, os níveis de estigma são 

baixos. Os grupos etários mais avançados, 

bem como os homens revelam maior 

estigma. 

Também, os profissionais na área da saúde 

bem como as práticas em instituições sociais 

são alvo de estigma traduzindo-se nos 

cuidados de saúde sexual aos idosos. 

Park, H.; Kang, S. J. 

& Park, S. (2016) 

Quantitativo, 

descritivo 

correlacional e 

transversal 

571 idosos Identificar o 

conhecimento e atitudes 

sobre sexualidade em 

idosos coreanos; 

identificar variáveis que 

influenciam a satisfação 

com a vida entre os 

idosos coreanos. 

O nível educacional, o género e as condições 

de vida afetaram significativamente o 

conhecimento e as atitudes sexuais. Houve 

uma relação positiva entre o conhecimento 

sexual e as atitudes, satisfação com a vida e 

conhecimento sexual e satisfação com a vida 

e atitudes sexuais. A Idade, o género, a 

presença de cônjuge e o conhecimento 

foram fatores com uma influência 

significativa na satisfação com a vida de 

idosos 

Uchôa, Y. S.; 

Amaral da Costa, 

D.; Junior, I. A.; 

Saldanha, S.; Silva, 

E.; Freitas, W. & 

Soares, S. (2016)  

Quantitativo, 

observacional. 

200 idosos 

 

 

Identificar a perceção dos 

idosos acerca da 

sexualidade e comparar 

as suas crenças e 

conhecimentos na 

juventude e na 

atualidade. 

Há muitos fatores que favorecem o mito de 

que idosos são assexuados: o acesso 

limitado à informação desde a juventude até 

à atualidade, as alterações fisiológicas do 

próprio envelhecimento, os preceitos 

religiosos e a crítica familiar. 
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Santos-Iglesias, P.; 

Sandra Byers, E. & 

Moglia, R. (2016) 

Quantitativo 

 

297 Indivíduos 

com idade entre 

65 e 75 anos 

 

 

Avaliar o bem-estar sexual 

em idosos, bem como 

diferenças no bem-estar 

sexual com base no 

género e no status do 

relacionamento. 

Em média, os idosos têm atitudes positivas 

em relação à sexualidade na vida mais 

tardia, valorizam-se como pessoas sexuais, 

estão interessadas em atividade sexual, e a 

maioria se envolve em vários tipos de 

atividade. 

Os resultados sugerem que, 

independentemente de género e status de 

relacionamento, os idosos têm altos níveis 

de bem-estar sexual. 

Træen, B.; Hald, G. 

M.; Graham, C. A.; 

Enzlin, P.; Janssen, 

E.; Kvalem, I. L.; 

Carvalheira, A. & 

Stulhofer, A. 

(2016)  

Revisão narrativa 

da literatura 

Omissa Avaliar a função sexual 

bem como as dificuldades 

sexuais em idosos;  

Identificar literatura sobre 

comportamentos sexuais 

e bem-estar sexual das 

pessoas com 65 anos. 

A revisão mostrou que, embora as 

alterações biológicas comuns possam 

prejudicar a função sexual na velhice, a 

experiência sexual também parece ser 

afetada por fatores interpessoais. 

Conclusões: A maior expectativa de vida e a 

melhoria dos cuidados de saúde resultarão 

em indivíduos com doenças crônicas que 

vivem mais, necessitando de ajuda para lidar 

com as alterações sexuais no 

envelhecimento. 

Gewirtz-Meydan, 

A.; Even-Zohar, A. 

& Fisch, B.T. 

(2017)  

Estudo 

quantitativo 

375 estudantes 

de Serviço Social 

de 6 

universidades e 

5 faculdades de 

Israel 

 

Avaliar as atitudes e o 

conhecimento dos alunos 

do curso de serviço social 

sobre sexualidade e 

expressão sexual ao longo 

do envelhecimento. 

Os estudantes do 1º ano são mais 

conservadores e demonstram menos 

conhecimentos. 

Os estudantes casados e do sexo masculino 

revelaram maior conhecimento sobre a 

sexualidade dos idosos do que mulheres ou 

não casados  

Amaral da Costa, 

D. C.; Uchôa, Y.; 

Silva Junior, I. A.; 

Eremita de Silva, 

S.; Freitas, W. & 

Soares, S. (2017) 

Quantitativo, 

observacional, 

transversal 

analítico 

20 profissionais 

da área da saúde 

que trabalham 

com a população 

idosa 

 

 

Identificar a perceção dos 

profissionais da saúde 

acerca da sexualidade em 

idosos. 

Embora os profissionais reconheçam a 

importância de intervir na área da 

sexualidade, eles não se consideram 

devidamente capacitados para discutir 

assuntos referentes a sexualidade com essa 

população. Também os tabus socioculturais 

bem como a resistência por parte dos idosos 

constituem obstáculos para a intervenção a 

esse nível. 

Por outro lado, os profissionais reconhecem 

que a sua atuação no domínio da 

sexualidade influencia positivamente a 

qualidade de vida dos idosos. 
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Pereira, D.; Ponte, 

F. & Costa, E. 

(2018) 

Quantitativo 

153 jovens 

universitários 

42 idosos 

 

 

Identificar as diferenças 

entre jovens e idosos ao 

nível das atitudes e dos 

conhecimentos face ao 

envelhecimento e à 

sexualidade na terceira 

idade 

Os jovens revelam um nível de 

conhecimento sobre a sexualidade do idoso 

inferior ao conhecimento dos idosos. Os 

idosos apresentam atitudes mais negativas 

face ao envelhecimento e atitudes menos 

permissivas acerca da sexualidade na 

terceira idade do que os jovens. 

Quanto maior a atitude negativa face ao 

envelhecimento, maiores são as atitudes 

negativas face à sexualidade na terceira 

idade. Os preditores do idadismo (atitude 

negativa face ao envelhecimento) foram a 

idade mais elevada e o menor contacto 

diário com idosos. Os preditores das 

atitudes negativas face à sexualidade na 

terceira idade foram a idade mais elevada e 

as atitudes negativas face ao 

envelhecimento. 

Træen, B.; 

Carvalheira, A. N.; 

Hald, G.; Lange, T. 

& Kvalem, I. 

(2019) 

Quantitativo de 

corte transversal 

Indivíduos com 

idades 

compreendidas 

entre 60 e 75 

anos (Noruega = 

1270; Dinamarca 

= 1045; Bélgica = 

990; Portugal = 

509) 

Explorar atitudes em 

relação à sexualidade e 

comportamento sexual 

em idosos na Noruega, 

Dinamarca, Bélgica e 

Portugal 

Grande semelhança nos países em estudo, 

com atitudes principalmente positivas em 

relação à sexualidade em homens e 

mulheres idosos. Os idosos sentem que o 

sexo é importante para o bem-estar e que a 

idade, em geral, não constitui obstáculo.  

 

Fatores que Interferem na Sexualidade das Pessoas Idosas 

De acordo com Allen Gomes (2014) “a idade, por si só, não é responsável pela cessação da 

atividade sexual” (p. 403). Daqui decorre, a necessidade de estudar esses outros fatores com 

responsabilidade na sexualidade ao longo do processo de envelhecimento. Da análise efetuada 

emergiram fatores, que corroboram a literatura sobre o tema e que podem ser agrupados em: 

Fatores fisiológicos, Fatores socioculturais e Situação de saúde (Lopes de Alencar et al., 2014). 

 

- Fatores Socioculturais 

No estudo de Lopes de Alencar et al. (2014) conclui-se que os fatores sociais, culturais, 

mudanças na fisiologia corporal e a ocorrência de doenças interferem na sexualidade dos 

idosos, fazendo-se, por isso, necessária atuação profissional com vista à desmistificação de 
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mitos e à promoção de orientações e da capacitação ao nível da sexualidade. Num outro 

estudo, realizado por Oliveira et al. (2015) emerge que dos idosos sem prática sexual ativa, 

55% declararam que, além de não praticar, também não tinham nenhum tipo de desejo 

relacionado com o sexo. Esse dado é interpretado pelos autores à luz do sentimento de sentir-

se sexualmente incapaz, da falta de comunicação entre os parceiros, da viuvez mal assumida, 

da interrupção prolongada da vida sexual, da resistência dos filhos e da família, do estilo de 

vida, das falsas crenças e mitos adquiridos com o passar dos anos. Também o estigma e 

preconceito face à sexualidade do idoso constituem um obstáculo inibidor da atividade sexual 

(Rozendo & Alves, 2015; Træen et al., 2016). Um outro achado é o de que o estigma ganha 

ainda mais peso quando se abordam temas como a homoafetividade e sexo casual na velhice, 

temas intocáveis nos campos da investigação, cultura e política (Rozendo & Alves, 2015).  

Também, a ausência do companheiro fixo bem como a dificuldade em encontrar outro 

parceiro podem ser considerados fatores que interferem negativamente na atividade sexual 

dos idosos (Lopes de Alencar et al., 2014; Oliveira et al., 2015). 

De referir, ainda, que apesar dos constrangimentos sociais e culturais, a sexualidade continua a 

ser vivenciada pela maioria dos idosos como satisfatória e benéfica para o bem-estar desse 

grupo populacional (Oliveira et al., 2015; Rozendo & Alves, 2015; Træen et al., 2016). 

 

- Fatores Fisiológicos 

As mudanças fisiológicas ao longo do processo do envelhecimento podem influenciar a 

resposta sexual dos idosos, tanto no sexo masculino como feminino (Lopes de Alencar et al., 

2014). No estudo de Oliveira et al. (2015) os dados demonstraram que as mudanças 

fisiológicas decorrentes do envelhecimento com reflexo na atividade sexual fazem parte da 

realidade de 72,2% da amostra. Com o aumento da longevidade prevê-se igualmente o 

aumento de problemas sexuais, havendo uma associação entre alterações fisiológicas 

decorrentes da idade, doenças crónicas e desempenho sexual (Træen et al., 2016).  

De facto, a literatura aponta para a diminuição da atividade sexual com o envelhecimento.  

No homem verifica-se uma diminuição da testosterona total, sendo aos 75 anos cerca de dois 

terços inferior à do homem entre os 20 e os 30 anos. Esta diminuição dos androgénios acarreta 

alterações orgânicas a nível genital e extra genital (Allen Gomes, 2014). A nível genital, a 

diminuição de androgénios pode originar uma diminuição da dimensão e firmeza dos 

testículos e túbulos seminíferos, um declínio da produção de esperma, ejaculações menos 

fortes e aumento da glândula prostática. Com a diminuição de androgénios também podem 

ocorrer outras alterações como a perda de massa muscular, osteoporose e diminuição da 

memória com declínio cognitivo. 
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Na mulher, à semelhança do que ocorre com os homens, verifica-se uma diminuição do 

interesse e da atividade sexual com o avançar dos anos. Na mulher, a falta de estrogénios 

produz, em graus variáveis, um conjunto de alterações tróficas genitais e extragenitais com 

consequências importantes na expressão sexual da mulher (Barros de Oliveira, 2012; Allen 

Gomes, 2014). 

A diminuição dos níveis hormonais, associado ao processo de envelhecimento feminino, 

favorece o desinteresse e a diminuição da frequência da atividade sexual. No entanto, fatores 

não hormonais, relacionados com o estado emocional, com a qualidade do relacionamento e 

com o ambiente, também estão envolvidos na diminuição da libido e da função sexual das 

mulheres nesta fase da vida (Oliveira et al., 2015). De acordo com os mesmos autores, as 

alterações na configuração corporal, que, por sua vez, afetam a autoimagem feminina, podem 

precipitar uma diminuição da autoestima e, indiretamente, a perda do desejo sexual. 

 

- Situação de Saúde 

Das alterações primárias características do próprio envelhecimento resulta uma predisposição 

a vários problemas de saúde.  

Nas sociedades ocidentais atuais, a maior expectativa de vida está intimamente relacionada 

com o surgimento de múltiplas doenças crónicas nas pessoas mais velhas para quem a 

sexualidade continua a ser importante mas, possivelmente, afetada negativamente. Os efeitos 

da doença crónica podem refletir-se direta (por exemplo, através de processos 

neurofisiológicos e vasculares, dor física ou desconforto) ou indiretamente (por exemplo, 

através de processos de casal, depressão, polimedicação) na atividade sexual dos idosos 

(Træen et al., 2016). 

Assim, a ocorrência de doenças ou mesmo a predisposição às mesmas, como as 

cardiovasculares e as que envolvem o aparelho musculoesquelético, além de incapacitantes 

ainda ganham mais proporção quando os dois parceiros são acometidos por doenças, 

tornando-se a vida sexual a dois um desafio para uma vida sexual ativa e plena (Oliveira et al., 

2015). Com efeito, e de acordo com vários estudos, um bom estado de saúde física e mental, 

atitudes positivas face à expressão sexual das pessoas idosas e um(a) parceiro(a) saudável, 

estão associados à continuidade da atividade sexual (Allen Gomes, 2014). 

 

- Atitudes e Perceções face à Sexualidade 

Associados à velhice surgem estereótipos e preconceitos, que se repercutem, tanto na forma 

de percecionar e lidar com os idosos, como na forma como estes se auto-percecionam. 
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De uma forma geral e de acordo com a literatura, os estereótipos que mais frequentemente 

são atribuídos aos idosos são negativos: doença, impotência sexual, declínio cognitivo e 

doença mental, inutilidade, isolamento, pobreza / marginalização, insegurança, espiritualidade 

/ religiosidade, tristeza e homogeneidade (Palmore, 2001; Ribeiro, 2007). No entanto, também 

são descritos por Ribeiro (2007) alguns estereótipos positivos como amabilidade, serenidade e 

sabedoria. Todos estes estereótipos parecem ser, de forma mais ou menos generalizada e 

aceite socialmente, transversais a todos os idosos, ignorando a individualidade de cada um, 

como se de um grupo homogéneo se tratasse. Estes fenómenos retiram espaço à possibilidade 

de se olhar para cada pessoa de maneira singular, tendo em conta a sua experiência de vida, a 

sua personalidade ou a forma como encara e lida com o envelhecimento. Quando as pessoas 

chegam à velhice, os estereótipos de envelhecimento iniciados desde a infância, e depois 

reforçados ao longo do tempo, transformam-se em auto-estereótipos que condicionam toda a 

vivência desta fase da vida e mais especificamente, a forma como vivenciam a sua própria 

sexualidade. 

 

- Atitudes e Auto-perceção da Sexualidade 

No estudo realizado por Park, Kang e Park (2016), com a participação de 571 idosos Coreanos, 

que teve por finalidade identificar o conhecimento e as atitudes sobre sexualidade dos idosos 

bem como identificar as variáveis que influenciam a satisfação com a vida desses idosos. 

Constatou-se que as atitudes perante a sexualidade foram positivas, o que foi interpretado à 

luz das mudanças no contexto social, comparativamente ao passado. Os indivíduos, homens, 

de grupos etários mais velhos, e com cônjuges são os que revelaram atitudes mais positivas. A 

presença de um cônjuge, a idade, o género, a atividade sexual e o nível de conhecimentos 

sobre sexualidade foram fatores estatisticamente significativos para a satisfação com a vida. 

Também nos estudos de Uchôa et al. (2016), de Santos-Iglesias, Byers e Moglia (2016) e de 

Træen et al. (2019), os resultados evidenciam atitudes positivas, por parte dos idosos em 

estudo, relativamente à sua própria sexualidade. 

Apesar da perceção dos idosos acerca da sexualidade apresentar limitações que resultam da 

falta de conhecimentos desde a juventude até à atualidade, conclui-se no estudo de Uchôa et 

al. (2016) que os idosos se preocupam em estimular a sua sexualidade, principalmente, pelo 

modo de se vestir, reconhecendo na família, na sociedade e na religião fatores que inibem o 

exercício da sua sexualidade. De facto, o modo como a sexualidade foi encarada na infância 

tem grande influência na sexualidade do indivíduo quando idoso (Barros de Oliveira, 2012). 

Um outro estudo, desta feita realizado em quatro países europeus (Noruega, Dinamarca, 

Bélgica e Portugal) procurou estudar as atitudes dos idosos em relação à sua sexualidade 

(Træen et al., 2019). A principal descoberta foi a de uma grande semelhança em todos os 
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países em estudo, com atitudes principalmente positivas em relação à sexualidade, tanto nos 

homens como nas mulheres. Os idosos reconhecem a atividade sexual como importante para 

o bem-estar e manifestam que a idade não constitui, de forma geral, um obstáculo para a 

sexualidade. Estes achados vão de encontro à literatura sobre o tema. Oliveira (2012) diz-nos 

que o idoso, para além da relação sexual, pode sentir prazer noutras expressões eróticas o que 

significa que o desejo e a atividade sexual, embora de reação mais lenta e com padrões 

qualitativos e quantitativos diferentes dos da juventude continuam a existir e a ser de grande 

importância para o bem-estar do idoso. 

 

- Atitudes e perceção da população jovem e profissionais 

Num estudo comparativo que objetivou identificar as diferenças entre jovens e idosos ao nível 

das atitudes e dos conhecimentos face ao envelhecimento e à sexualidade na terceira idade 

(Pereira, Ponte & Costa, 2018) os resultados indicaram que os jovens, em comparação com os 

idosos, apresentam um nível inferior de conhecimentos sobre a sexualidade nos idosos, 

atitudes menos negativas face ao envelhecimento, e menos permissivas acerca da sexualidade 

do idoso. Verificou-se também que as atitudes negativas face ao envelhecimento e a idade 

mais avançada são preditores de atitudes negativas face à sexualidade nos idosos. 

No obstante, nesta revisão da literatura, e de acordo com os resultados já expostos, em que a 

população alvo eram idosos, confrontados com os resultados cuja população abrange 

indivíduos jovens e/ou adultos e profissionais verifica-se que a perceção e atitudes dos idosos 

é mais permissiva e menos negativa que a dos jovens / adultos. Também no estudo de Gott e 

Hinchliff (2003) com indivíduos com idades entre os 52 e os 90 anos, concluiu-se o estereótipo 

do “idoso assexuado” não é corroborado por aqueles que vivem a experiência do 

envelhecimento. 

No estudo de Ashley et al. (2014) com participantes com idades compreendidas entre os 18 e 

os 24 anos, percebeu-se que apesar dos jovens relatarem atitudes explícitas positivas, foi 

observado um viés que revela uma atitude negativa implícita face à vida sexual das pessoas 

mais velhas. 

Relativamente aos profissionais que trabalham com a população idosa, os estudos revelam 

que os mesmos valorizam a intervenção e abordagem de questões no domínio da sexualidade 

dos idosos, mas, paradoxalmente, não se consideram devidamente capacitados para discutir 

assuntos referentes à sexualidade, sendo que os tabus e preconceitos socioculturais bem 

como a resistência por parte dos idosos constituem obstáculos para a intervenção a esse nível 

(Flaget-Greener, Cesar & Sprankle, 2015; Amaral da Costa, et al., 2017). Também Costa (2017) 

considera a importância da expressão sexual na velhice e a necessidade de intervenção e 

orientação sexual para esta população. No entanto, refere o mesmo autor, “o profissional que 
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lida com esta população, muitas vezes não se sente preparado para lidar com o assunto” (p. 

112) 

 

Conclusão 

Da análise efetuada conclui-se que os fatores que interferem e condicionam a sexualidade dos 

idosos são de natureza fisiológica e sociocultural, nomeadamente os tabus e estereótipos 

negativos sobre a sexualidade na velhice. Por outro lado, emerge que as atitudes negativas nos 

idosos resultam, em parte, da continuidade dessas atitudes negativas desde a juventude, o 

que nos remete para a necessidade e importância da educação sexual com início em idades 

precoces. 

Também se percebe que os preconceitos relativos ao envelhecimento são preditores de 

preconceitos com relação à sexualidade do idoso, pelo que a desmistificação sobre o 

envelhecimento com uma atitude mais positiva relativa ao fenómeno deve ser promovida por 

todos e em especial pelos profissionais que trabalham com a população idosa. 

O mito da assexualidade dos idosos não ganha espaço neste estudo, no entanto, a sexualidade 

não parece ser vivida de forma plena por todos os idosos, concluindo-se pela heterogeneidade 

na vivência da sexualidade dentro da população idosa. Independentemente da forma mais ou 

menos ativa da expressão da sexualidade, os idosos reconhecem a sua importância para o 

bem-estar e qualidade de vida. 

A vivência plena da sexualidade parece ser ainda um direito a adquirir pela população idosa. A 

visão mais positiva de um envelhecimento ativo onde a sexualidade deverá estar incluída 

constitui um desafio para todos. Para tal, os profissionais que trabalham com esta população 

deverão conhecer, perceber e valorizar os fenómenos relacionados com a sexualidade do 

idoso, atuando como promotores da desmistificação de mitos e preconceitos e promovendo 

orientações ao nível da sexualidade com vista a uma maior satisfação e bem-estar dos idosos. 
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CAPÍTULO 10 

 

A PRÁTICA INTERVENCIONAL NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 

 

Helena Sardica 

 

Introdução 

A temática do envelhecimento e da velhice tem vindo a evidenciar-se cada vez mais na área de 

investigação científica, bem como da própria sociedade, devido ao aumento progressivo da 

população envelhecida. Esta tendência deve-se em parte ao aumento da longevidade, do 

declínio da fertilidade e ao envelhecimento das gerações do “baby boom” (Keller et al., 2014). 

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE; Carrilho & Craveiro, 2015), em Portugal, a 

esperança de vida aumentou, entre os triénios de 2001-2003 e 2011-2013, cerca de 3,4 anos 

para os homens e 2,6 anos para as mulheres, atingindo os 76,9 anos e os 82,9 anos, 

respetivamente. Portugal foi classificado como o quarto país com maior proporção de pessoas 

idosas no seio da União Europeia, prevendo-se que este número ultrapasse os 2 milhões. 

Dados do INE revelam, também, que o valor total da população idosa tem vindo a crescer, 

sendo em 2001 cerca de 16,5% do total da população portuguesa, passando para 19,9% em 

2013. Ainda, em 2001, por cada 100 jovens com menos de quinze anos, havia cerca de 103 

idosos sendo este rácio aumentado, em 2013, para 136 idosos por cada 100 jovens (Carrilho & 

Craveiro, 2015). Atualmente, o índice de envelhecimento para o ano de 2017, em Portugal é 

de 155,4 (INE, 2019). 

O desenvolvimento humano é um processo contínuo, que se inicia desde a conceção até a 

morte, e que vai sofrendo transformações de forma sequencial, onde cada estádio apresenta 

um determinado nível de maturidade. 

O envelhecimento humano é um processo inevitável e, como tal, implica um processo de 

transformação e de mudança progressiva da estrutura biológica, psicológica e social (Ortiz, 

Ballesteros & Carrasco, 2006). O envelhecimento cerebral caracteriza-se pela diminuição da 

velocidade de processamento cognitivo associado à perda neuronal e volume cerebral que é 

variável de indivíduo para indivíduo. A Organização Mundial de Saúde (2005) refere que no 

processo de envelhecimento normal, algumas capacidades cognitivas, como a aprendizagem e 



 

 

196  

a memória diminuem, com a idade. No entanto, os avanços das neurociências mostraram 

evidências favoráveis à plasticidade neuronal (Oliva, Dias & Reis, 2009, cit. in Pereira, 2012). O 

conceito de plasticidade cerebral “refere-se às alterações criativas produzidas no sistema 

nervoso como resultado da experiência, de lesões ou de processos degenerativos” e resulta, 

de novos arranjos, modificações e funcionamento das estruturas do sistema nervoso, em 

função das experiências vividas pelo sujeito (Klautau, Winograd & Bezerra, 2009, cit. in Pereira, 

2012). 

A perda de propriedades funcionais, o próprio declínio cognitivo em idosos, está fortemente 

associado à hipoperfusão cerebral (McLeod & Stromhaug, 2017), que produz uma diminuição 

da adaptabilidade ao stress interno e externo, originando uma maior vulnerabilidade a 

doenças e mortalidade (Fedarko, 2011, cit. in Arlati et al. 2019). 

Dificuldades nos processos de autorregulação, quando relacionadas com comportamentos 

associados à saúde, podem ter consequências nefastas (Terry & Leary, 2011). Esta 

competência de conseguir estabelecer objetivos que promovam a saúde, adotar 

comportamentos para que estes objetivos sejam cumpridos (tais como, procura de tratamento 

médico adequado e adesão à terapêutica prescrita), monitorizar o progresso e ajustar o 

comportamento sempre que necessário são imprescindíveis para um bom funcionamento 

físico e mental (Parente et al., 2018). 

Segundo os autores Phillips e Ferguson (2013) o avanço da idade encontrava-se correlacionado 

negativamente com as emoções positivas (afetos positivos), podendo este decréscimo das 

emoções positivas dever-se aos múltiplos desafios inerentes ao processo de envelhecimento, 

tais como o abandono de trabalho devido à reforma, perda do cônjuge e alterações na saúde 

e/ou funcionamento físico. 

É do nosso conhecimento de que as emoções positivas afetam a saúde não apenas 

diretamente, mas também de forma indireta, através do aumento dos recursos individuais 

intelectuais (criatividade, habilidade para aprender nova informação e memória), físicos (força, 

coordenação e saúde cardiovascular), psicológicos (otimismo, resiliência, sentido de 

identidade e orientação para objetivos) e sociais (cria novos laços e solidifica ligações 

anteriores) (Fredrickson, 2011). As pessoas com muita afetividade positiva relacionam-se 

socialmente com mais facilidade e lidam melhor com situações indutoras de stress, além de 

sentirem maior controlo sobre as suas próprias vidas (Hilleras et al., 1998, cit. in Ostir, 

Ottenbacher & Markides, 2004). O afeto positivo pode também afetar diretamente a saúde 

por respostas químicas e neuronais envolvidas na manutenção da homeostasia (Damásio, 

2003). 

A auto-compaixão, enquanto estratégia de regulação-emocional, pode, na verdade, encorajar 

a aquisição de comportamentos adaptativos, proporcionando uma mudança efetiva no 
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incremento da saúde e do bem-estar (Pinto-Gouveia, Duarte, Matos & Fráguas, 2013). De 

acordo com Neff (2003a), a auto-compaixão pode ser definida segundo três componentes 

básicos: Capacidade para ser compreensível e amável para consigo próprio, em vez de ser 

punitivo e crítico (Calor / Compreensão vs. Auto-criticismo); entender as suas experiências 

como parte de uma experiência humana maior (Condição humana vs. Isolamento) e 

consciência equilibrada dos próprios pensamentos e sentimentos dolorosos, sem uma 

excessiva sobreidentificação (Mindfulness vs. Sobreidentificação) (Parente et al., 2018). 

Os idosos com traços mais elevados de auto-compaixão apresentavam menos problemas 

físicos ou reportavam uma melhor saúde em geral, uma maior satisfação com a vida, 

utilizavam mais frequentemente estratégias de coping adequadas (como, por exemplo, 

truques de memória e estratégias de assistência) e sentiam-se menos constrangidos pelas suas 

dificuldades físicas e motoras, em comparação com idosos com baixos níveis de auto-

compaixão (Allen et al., 2012, cit. in Parente et al., 2018). 

O corpo do idoso também “fala”, expressa e conta a sua história de vida.  

A pessoa idosa está sujeita a uma diminuição progressiva das capacidades gnosopráxicas, da 

capacidade em reagir a situações emocionais ou físicas, e dos processos mnésicos ou 

atencionais. O desenvolvimento psicomotor vai sofrer forçosamente, uma involução com o 

avançar da idade, expressando uma lentidão psicomotora, perda de força, fadiga, aumento do 

tempo de reação, problemas práxicos, problemas espaço-temporais, problemas de marcha, 

fobia da queda, dificuldades de comunicação em grupo, abulia, problemas de regulação 

emocional, angústia ou desvalorização da imagem corporal (Fernandes et al., 2018).  

Em todas as situações que envolvam movimentos, pode-se falar igualmente, em 

psicomotricidade. 

A psicomotricidade não é uma teoria em si, mas uma práxis, que tem como referência principal 

o corpo em toda a sua complexidade.  

A gerontopsicomotricidade envolve a importância do corpo e do movimento como mediadores 

da própria intervenção através de técnicas de estimulação sensorial e de relaxação, do toque 

terapêutico, da expressão artística e emocional, ou dinâmicas de grupo que permitem 

trabalhar a melhoria do equilíbrio, da regulação do movimento, da memória e de outras 

capacidades cognitivas. Permite igualmente, renarcisar o corpo do idoso, ajudando-o a 

ultrapassar o luto de uma determinada imagem de si próprio, e ter a possibilidade de 

desenvolver uma nova identificação especular (Fernandes, 2014). 

A Organização Mundial de Saúde (2002) adotou o termo envelhecimento ativo definindo-o 

como “um processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com 

o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas”. Nessa 
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altura ainda poucos reconheciam a importância que hoje universalmente se atribuiu ao 

envelhecimento. A expressão “ativo” menciona à participação contínua nas questões sociais, 

económicas, culturais e civis, não só das pessoas saudáveis e fisicamente ativas, mas também 

daquelas que apresentam alguma doença ou sejam fisicamente incapacitados. Para a OMS o 

conceito de "saúde" refere-se ao bem-estar físico, mental e social. Assim, um quadro de 

envelhecimento ativo, implica políticas e programas que promovem a saúde mental e as 

conexões sociais, que são tão importantes como aqueles que melhoram o estado de saúde 

física (WHO, 2002). 

Três fatores que foram identificados por revisões sistemáticas como tendo um enorme 

potencial na diminuição do risco de demência na pessoa idosa são: dieta, treino cognitivo e 

atividade física (McMaster et al., 2018). 

Nas terapias preventivas é dado ênfase ao exercício. Uma meta-análise recente de estudos 

randomizados de exercícios controlados mostrou que, essencialmente, todas as formas de 

exercício melhoram a função cognitiva em idosos (McLeod & Stromhaug, 2017): Pesquisas 

sobre intervenções cognitivas apontam que o treino cognitivo pode ocasionar um aumento do 

desempenho e manutenção de habilidades cognitivas em idosos saudáveis (Ball et al., 2002; 

O’Hara et al., 2007; Willis et al., 2006). Os programas de treino cognitivo diferem em relação à 

duração, às estratégias ensinadas e à metodologia empregada, encontrando-se na literatura, 

grande diversidade em relação aos seus efeitos, à sua generalização para tarefas não-treinadas 

e à manutenção a longo prazo (Yassuda, Batistoni, Fortes & Neri, 2006). Os treinos têm como 

objetivos maximizar as funções cognitivas e prevenir futuros declínios cognitivos (Acevedo & 

Loewenstein, 2008; Irigaray, Gomes Filho & Schneider, 2012). 

Este tipo de intervenção centra-se no trabalho de diferentes áreas cognitivas, não só as que já 

se encontram deterioradas e em declínio, mas também as que se encontram preservadas ou 

relativamente preservadas, através de atividades que incluem as funções de atenção, 

memória, linguagem, instrumentais (leitura, escrita e cálculo), raciocínio abstrato, funções 

visioespaciais, entre outras. 

Um estudo realizado por Oliveira et al. (2014) considerou o impacto da estimulação 

multissensorial e do treino cognitivo no desempenho cognitivo de pessoas idosas 

institucionalizadas; foi aplicado o teste de avaliação Mini Mental Examination State (MMES). 

As sessões incluíram exercícios de linguagem e de memória, exercícios sensoriais (visão, olfato 

e audição) e também estimulação lúdica e musical. Concluíram que um ambiente estimulante 

nas Instituições, em diferentes áreas, acarreta benefícios significativos no funcionamento 

cognitivo de idosos institucionalizados. 

O processo de institucionalização poderá levar a um maior estado de “fragilidade” da pessoa 

idosa devido às alterações inerentes a este processo: mudanças na rotina, nas relações sociais, 
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na rede de apoio, bem como, pela baixa capacidade de adaptação e de criar estratégias 

durante esta fase da vida. Todas as Instituições devem garantir “um equilíbrio entre a 

manutenção do desempenho cognitivo e da capacidade funcional, que permitirá ao idoso 

manter a sua participação nas atividades do quotidiano” (Loureiro et al., 2011). 

As atividades grupais, com pessoas da mesma geração, podem ter favorecido a diminuição de 

sintomas de ansiedade e de depressão porque possibilitou a vivência e a construção de 

significados comuns, a conquista de novas amizades e a obtenção de suporte social, ajudando-

os mutuamente tanto em condições normais como sob stress (Irigaray, Gomes, Filho & 

Schneider, 2012). 

A intervenção e a educação na velhice, permite que as pessoas idosas fortaleçam as suas 

competências na resolução dos problemas da vida diária, se mantenham estimuladas 

intelectualmente e encontrem fontes de apoio social, onde praticam e exercitam o diálogo, a 

escuta, a partilha, a negociação, o debate e o inter-relacionamento. Assim, desafia 

intelectualmente a pessoa e promove um estilo de vida saudável, ativo que contribuirá para a 

sua qualidade de vida (Osório & Pinto, 2007). 

 

Método 

 

Intervenção  

A nossa intervenção psicomotora (Tabela 1) destina-se a um público de idosas 

institucionalizadas em lar, em regime permanente, que apresentam um pequeno quadro de 

demência e que são totalmente autónomas. 
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Tabela 1: Tabela das áreas de Intervenção 

Área Objetivos Gerais Objetivos Específicos Atividades 

Psicomotora Promover o Equilíbrio, 

desenvolvimento motor e 

bem-estar geral  

Trabalhar o equilíbrio, lateralidade, a 

coordenação viso-espacial, 

motricidade grossa, relaxação, bem-

estar 

“Risoterapia” 

“Bola saltitona” 

Cognitiva Estimular a memória Estimulação da memória percetiva, 

Estimulação da memória verbal, 

reminiscência. 

“Álbum de fotografias” 

“A música dos meus 

tempos” 

Sócio-Afetiva  Promover o bem-estar 

geral  

Aumentar a autoestima  “Caixa surpresa” 

 

- Uma sessão com duração de 60 minutos 

A sessão comporta a seguinte estrutura: diálogo inicial, onde se faz referência aos nomes de 

cada uma das participantes, pergunta-se como se encontram hoje, seguidamente é realizada a 

orientação espacial e temporal, diálogo acerca de notícias e acontecimentos semanais do lar. 

Segue-se o desenvolvimento das atividades e o diálogo final com componentes de retorno à 

calma e obtenção de feedback da sessão (últimos 5 minutos). 

 

- Risoterapia (P) 

Risoterapia ou Yoga do Riso é a relação entre exercícios de respiração profunda (Pranayama) e 

exercícios de riso onde trabalhamos a interação entre pessoas, o contacto visual e o riso sem 

motivo aparente e incondicional. 

O riso produz enorme bem-estar às pessoas que o praticam com regularidade, assim como 

melhora o estado anímico e psicológico. Ajuda a libertar o stress e a libertar os pensamentos 

negativos, ‘reprogramando’ a nossa mente para voltar a ver a vida como uma situação 

positiva, e dá-nos força para dar a volta a situações com que nos confrontamos no dia-a-dia. 

Este processo é muito divertido e está dividido em várias fases que aportam inúmeros 

benefícios ao nosso organismo. 

 Na primeira fase explicamos em que consiste a sessão de riso e de seguida será feito o 

aquecimento: Existem duas fases de aquecimento: 1. Palmas e 2. Respiração Profunda  
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1. Palmas: Andando pela sala os participantes vão bater palmas duas vezes 

lentas e em baixo, acompanhadas pelo som “Oh ... Oh”, seguido pelo bater de 

palmas mais rápido em cima, acompanhado pelo som “Ah, Ah, Ah, Ah”. Os 

participantes devem manter o contacto visual e sorrir enquanto fazem o 

exercício.  

2. Respiração Profunda: Andando pela sala, inspiram fundo e levantam os 

braços, olham para a pessoa ao lado, olhos nos olhos, e depois expira pondo os 

braços para baixo e ria. No final deste exercício devem-se juntar as palmas. 

 Numa segunda fase passamos a exercícios de riso incondicional (porque não é preciso 

ter um motivo para rir) através de situações quotidianas (História acompanhada de 

movimentos sincronizados corpo e riso. A pessoa a dormir, levanta-se vai até à casa de 

banho, toma o banho e esfrega-se, vai diante o espelho, limpa o espelho e lava os 

dentes …). 

 E na fase final passamos ao relaxamento e meditação para usufruir de todos os 

benefícios que obtivemos ao longo da Sessão de Riso. 

A risoterapia tem uma duração de cerca de 20 a 30 minutos. 

A risoterapia tem como finalidades trabalhar equilíbrio, estimular o bem-estar e a autoestima 

da pessoa idosa. É uma dinâmica de grupo que fortalece os laços entre os próprios idosos e o 

técnico / terapeuta. 

 

OU 

 

- “A Bola Saltitona” (P) 

 A dinâmica da bola pretende coordenar a dimensão motora com a cognitiva; 

 A bola saltitona tem a duração de 15 minutos; 

 O dinamizador pede ao grupo que forme um círculo; 

 A bola pretende sinalizar qual a pesso pessoa que tem o dom da palavra; 

 Depois do círculo formado, pede-se a cada um dos participantes (“atirar” a bola para o 

participante seguinte”), que mencione uma palavra relacionada com o tema proposto 

pelo dinamizador; 

 A palavra não deve ser repetida (p.e.: para o tema PRAIA as palavras poderão ser, 

entre outras: fato de banho, chinelos, protetor solar …) 
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- “Caixinha de Surpresas” (SA) 

 A terceira dinâmica terá uma duração de 20 minutos; 

 Numa caixinha com tampa deve ser fixado um espelho na tampa do lado de dentro. As 

pessoas do grupo devem sentar-se em círculo. O dinamizador deve explicar que dentro 

da caixa existe uma foto de uma pessoa muito importante, depois deve passar por 

todas as pessoas do grupo e pedir que fale sobre a pessoa da foto (ou seja, falar sobre 

si, tentando lembrar-se de memórias que possam estar mais apagadas, qualidades 

atuais e esquecidas) e não deve deixar claro que a pessoa é ela própria. No fim, deve 

perguntar como se sentiram ao falar da pessoa que estava na foto. 

 

OU 

 

- “Uma mão cheia de qualidades” (SA) 

 A dinâmica tem a duração de 20 minutos; 

 É distribuído pelos idosos, uma folha branca A4, nela pretende-se que cada idoso 

contorne uma das suas mãos com caneta de feltro (O dinamizador deve auxiliar este 

ponto); 

 Posteriormente em cada dedo, têm de escrever uma qualidade sua; 

 Identificar a folha com o seu nome; 

 Num papel de cenário, construir o mural com as qualidades dos utentes da Instituição. 

 

Este é só um exemplo em tantos outros, de uma sessão de intervenção psicomotora, existem 

inúmeras dinâmicas de grupo, que poderiam substituir ou complementar as que foram 

anteriormente, mencionadas.  

Queria ainda, mencionar uma outra técnica, não muito utilizada com idosos, mas que pode ser 

uma mais-valia para esta população. 

Uma das técnicas de relaxamento, que tem vindo a dar cartas junto da população idosa, é o 

Mindfulness. Embora haja alguma limitação quanto a intervenções baseadas no mindfulness 

em idosos, este tipo de prática tem vindo a consolidar-se como uma abordagem por si só ou 

aliada à terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, para prevenir a recaída da 

depressão, os distúrbios de ansiedade e a dor física crónica (Smith, 2004). No geral, as 
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evidências indicam que intervenções com base no mindfulness têm efeitos benéficos quer a 

nível da saúde física e mental.  

Kabat-Zinn (1990) define o mindfulness como uma forma específica de atenção, caracterizada 

pela concentração no momento atual, de forma intencional e sem a emissão de juízos. 

Concentrar-se no momento atual, significa estar em contato com o presente e não 

embrenhado em recordações ou ruminações sobre o passado ou em pensamentos / 

preocupações sobre o futuro. Atendendo a que as pessoas nos estados mentais comuns, 

funcionam frequentemente no modo que o autor designa por piloto automático, a prática de 

mindfulness tem o propósito de fazer com que a pessoa seja capaz de trazer a atenção, de 

forma sistemática, para o que se manifesta no campo atencional no momento presente. Ao ser 

intencional significa que o praticante escolhe estar inteiramente atento e esforça-se por atingir 

esse estado, o que contrasta com a tendência geral das pessoas para a desatenção ou 

automaticidade, ou para se perderem em julgamentos e reflexões que as alheiam do que as 

rodeia e as fazem vaguear pelo ‘passado’ ou ‘futuro’. Para estar com a atenção focada no 

momento presente, os pensamentos, sentimentos, emoções e sensações são observados na 

forma como se apresentam, não sendo classificados como positivos ou negativos, certos ou 

errados, mas sim atentamente observados na forma como se manifestam. Estes 

acontecimentos alteram-se de momento para momento e são observados com curiosidade, ao 

invés de serem julgados ou avaliados (Kabat-Zinn, 2005). 

O Mindfulness tornou-se uma abordagem generalizada para melhorar o sofrimento psicológico 

e manter o bem-estar emocional. 

Em Portugal realizou-se um trabalho empírico de natureza não experimental correlacional, que 

abrangeu 214 alunos de 7 Universidades Seniores Portuguesas, com idades compreendidas 

entre os 51 e 86 anos através de conhecer o papel do sentido da vida e da atenção mindfulness 

na compreensão do bem-estar e qualidade de vida destas pessoas, através do construto de 

bem-estar subjetivo (BES) Os seniores que apresentam valores mais elevados neste tipo de 

atenção (mindfulness) são pessoas mais satisfeitas, mais afetuosas e que, igualmente, 

vivenciam mais presença de sentido na sua vida, pelo que tudo leva a crer que se 

conseguirmos elevar a presença de sentido na vida das pessoas e a atenção mindfulness 

estamos a melhorar o seu bem-estar e a sua qualidade de vida (Oliveira & Cruz, 2013). 

Um exercício, segundo a técnica mindfulness, pode ser uma excelente forma de terminar uma 

sessão, de forma a deixar os idosos mais tranquilos, para posteriormente, poderem seguir com 

as suas atividades da vida diária de uma forma mais calma e relaxada. 
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Conclusão 

O processo de desenvolvimento do Ser Humano é pautado com inúmeras alterações próprias 

de cada estádio. O próprio envelhecimento também se pode desenrolar naturalmente, ou 

pode apresentar, perturbações que possam comprometer a qualidade de vida do idoso e é 

nesse sentido que devemos focar a nossa intervenção. 

A práxis da psicomotricidade é uma importante mais-valia, como complemento de uma 

intervenção multidisciplinar, com idosos e principalmente com idosos institucionalizados. Na 

minha prática profissional com a população idosa institucionalizada, as componentes da 

estimulação sensorial, toque terapêutico e de relaxamento são um excelente complemento, à 

psicologia, em que incide mais na componente cognitiva e socioafetiva, dado que se trata de 

um público que se acomoda a uma cadeira de sala de estar, praticamente o dia todo. Não 

importa só estimulá-los cognitivamente, mas também fazê-los mexer, fazê-los sentirem-se 

vivos, dentro de um corpo “velho”! 
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Introdução 

A problemática das quedas, como resultado de uma complexa interação entre vários fatores 

de risco, constitui-se como um dos problemas associado envelhecimento populacional, que se 

agrava com o aumento da idade e com o grau de fragilidade. A problemática da queda 

associada aos conceitos de perceção de autoeficácia nas quedas, confiança no equilíbrio e 

controlo percebido sobre o cair associam-se a um outro problema de saúde da população 

idosa, o medo de cair. O medo de cair entendido, como uma consequência psicológica da 

queda, mas também pode ser um fator preditivo da mesma, pode estar presente em pessoas 

com e sem historial de quedas. 

No presente capítulo, apresentaremos propostas para a prevenção de quedas, através da 

implementação de intervenções de exercício físico, com foco no equilíbrio, sob a perspetiva 

dos profissionais do exercício físico. Apresentaremos os benefícios do exercício físico na 

promoção dos níveis de saúde, capacidade funcional, fatores biológicos, mas também as 

causas externas, como o meio ambiente, causas psicológicas, socioeconómicas e 

comportamentais enquanto agentes influenciadores e associados ao episódio de quedas.  

Respeitar os princípios do modelo biopsicossocial, intervir com equipas multidisciplinares, 

considerar o individuo como um todo, avaliar o risco de queda, combinar o(s) melhor(es) 

teste(s) para avaliar um indivíduo e entender como essas ferramentas se aplicam a populações 

específicas conduzirá a programas de prevenção mais apropriados. Uma abordagem proactiva 

para triagem, avaliação e implementação de programas de intervenção individualizados e 
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direcionados, resultará numa vida mais prolífica e ativa para todos, independentemente das 

suas habilidades funcionais. 

 

Diretrizes para melhoria do equilíbrio 

Diversos estudos fornecem atualmente evidências claras de que as quedas em idosos podem 

ser evitadas com programas de intervenção adequadamente desenhados (Howe et al., 2011; 

Sherrington et al., 2008). Embora muitos dos fatores de risco para as quedas estejam 

identificados, estudos de intervenção descobriram que os efeitos do exercício como uma única 

intervenção para a prevenção de quedas, são comparáveis aos de intervenção multidisciplinar. 

Assim, a implementação generalizada do exercício como única intervenção parece ser a 

melhor abordagem para a prevenção de quedas para a população em geral (Sherrington et al., 

2008). 

 

Queda geriátrica 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define queda como um “evento resultante da 

deslocação inadvertida do indivíduo, ou de uma parte do corpo, até ao solo, ou a um nível 

inferior” (Gillespie et al., 2012; WHO, 2007). As quedas representarem a segunda principal 

causa de morte por lesão acidental ou não intencional, resultando de uma complexa interação, 

as quedas, entre vários fatores de risco constituem uma das principais causas de lesões, 

hospitalizações e morte nos idosos (Huang et al., 2012; WHO, 2008). 

 

Epidemiologia da queda geriátrica 

OMS defende que “28 a 35% da população com idade igual ou superior a 65 anos de idade 

sofre uma queda todos os anos, aumentando esta prevalência de 32 para 42% na população 

com idade superior a 70 anos de idade” (Despacho n.1400-A/2015 da Direção Geral de Saúde, 

2011). Mundialmente, ocorrem 37,3 milhões de quedas que requerem assistência médica e, 

cerca de 646 mil quedas são causa de morte; a União Europeia destaca-se com uma 

representatividade 40.000 mortes, anualmente, de pessoas idosas devido a quedas. Em 

Portugal, as quedas também são um problema visível devido ao envelhecimento populacional 

e representam 90 % dos problemas desta população (DGS, 2012); 21% do total de incidentes 

notificados ao sistema nacional de notificação de incidentes, são claramente incidentes 

relacionados com as quedas (Despacho n.º 1400-A/2015 da Direção Geral de Saúde, 2011). A 

evidência científica tem mostrado que a frequência de quedas aumenta com a idade e com o 

grau de fragilidade (Rubenstein, 2006), onde pessoas idosas com idade ≥ 80 anos têm uma 

taxa de mortalidade 6 vezes superior a pessoas com idade compreendida ente os 65 e 79 anos 
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(DGS, 2012b). Atualmente, as quedas são então consideradas um problema de saúde pública a 

nível Mundial, representando uma das principais causas de morbilidade e mortalidade na 

população idosa (Heinrich, Rapp, Rissmann, Becker & König, 2010). 

 

Fatores de risco 

Os fatores de risco definem-se como “uma característica ou situação encontrada mais 

frequentemente entre indivíduos que subsequentemente vivenciam um evento adverso, do que 

em indivíduos que não vivenciam esse mesmo evento” (Cesari et al., 2002; Rubenstein & 

Josephson, 2002). A análise dos fatores de risco devem iniciar-se, como ponto de partida, com 

os episódios de quedas, levando assim a conhecer as causas que estão a influenciar a 

predisposição da população idosa a um maior risco de queda. Identificar, avaliar e intervir 

junto dos fatores de risco de queda deverá funcionar como uma prioridade de segurança de 

prevenção que pode advir deste incidente (Hill & Fauerbach, 2014).  

Em função da sua etiologia multifatorial e a sua complexidade de interação os episódios de 

quedas em idosos encontram-se associados a mais de 400 fatores de risco que surgem 

divididos em fatores extrínsecos e intrínsecos (Gillespie et al., 2012). Estas causas ocorrem 

devido a uma interação múltipla de fatores diferenciados e relacionados com informação 

demográfica e biológica (intrínsecos) e fatores ambientais e comportamentais enquadrados no 

meio (extrínsecos) (Gillespie et al., 2012; WHO, 2008). São fatores biológicos as caraterísticas 

do indivíduo relacionadas com o corpo humano. Os fatores comportamentais relacionam-se 

com as ações humanas, emoções ou escolhas diárias. Os fatores ambientais incluem os perigos 

no domicílio e no ambiente público ou de lazer. Os fatores socioeconómicos relacionam-se 

com a influência das condições sociais e do status económico dos indivíduos, bem como com a 

capacidade de enfrentá-los (WHO, 2008). 
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Figura 1: Fatores de risco associados a episódios de quedas, adaptado do modelo de fator de risco para 

quedas em idosos da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2008) 

 

 

 

A categorização dos fatores de risco de queda apresentada pela OMS (2008) baseia-se nos 

princípios do modelo biopsicossocial, avaliando fatores de ordem biológica, psicológica e 

social, focando-se no individuo como um todo. A abordagem holística do modelo 

biopsicossocial foi apresentada por George Engel, em 1977 e defende que a patologia não 

resulta apenas de uma alteração bioquímica, mas da interação de diversos fatores causais, 

incluindo ao nível molecular, individual e social. As alterações psicológicas podem também 

manifestar-se de forma patológica ou sob a forma de sofrimento, originando problemas de 

saúde (Borrell-Carrió, Suchman & Epstein, 2004).  

De entre uma vasta panóplia de características intrínsecas, o histórico de quedas, a idade, o 

sexo feminino, o uso de medicamentos, condições clínicas que comprometam a marcha e o 

equilíbrio, o medo de cair, o deficit cognitivo, nutricional, visual e funcional estão entre as 

características mais comuns encontradas como fatores de risco intrínsecos de um indivíduo. 

Contudo, o meio ao seu redor apresenta também uma relação associativa com o risco de 

quedas, onde a condição de vias públicas e acessos públicos são fatores predisponentes a 

quedas. Não só e apenas, os perigos nos seus domicílios, como superfícies escorregadias, a 

iluminação, obstáculos soltos, degraus e escadas, bem como calçado e roupas inadequadas são 

caracterizados como fatores extrínsecos ambientais. Sendo que o aumento do risco de quedas 

aumenta com o número de fatores de risco, desde 8%, sem fatores de risco até 78% para 

quatro ou mais fatores, alguns deles apresentam a uma maior probabilidade de episódio de 

quedas do que outros. 
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Para determinação de estratégias de intervenção mais eficientes, em função dos fatores de 

risco, a combinação entre questões médicas, a avaliação de medidas de condição física e 

características psicológicas, tem vindo a ganhar destaque na estratificação de avaliações 

iniciais para associadas às quedas representam uma estrutura inicial de avaliação para 

quantificar o risco de queda individualizado de forma a combater a problemática de 

envelhecimento, que está a ser marcada por um aumento da disfuncionalidade, morbidade e 

mortalidade (Lusardi et al., 2017). 

 

Medo de Cair 

Na década de 1980, o medo de cair foi reconhecido como um problema de saúde da 

população idosa, presente em pessoas com e sem historial de quedas. Foi definido pela 

primeira vez, em 1982, por Murphy e Isaacs como uma síndrome pós-queda descrita pela 

perda de confiança e restrição voluntária de atividades (Gai, Gomes & Cárdenas, 2009; Legters, 

2002). 

As definições mais aceites para definir os conceitos relacionados com medo de cair são a 

perceção de autoeficácia nas quedas, a confiança no equilíbrio e o controlo percebido sobre o 

cair (Legters, 2002). No entanto, estes conceitos são normalmente usados como sinónimos o 

que leva a uma dificuldade acrescida por parte dos investigadores para definir o conceito e 

escolher o melhor método de avaliação que reflita, na totalidade, o medo de cair (Deshpande 

et al., 2008; Ribeiro & Santos, 2015). 

Contudo entende-se o medo de cair como uma consequência psicológica da queda, mas 

também pode ser um fator preditivo da mesma (Delbaere, Close, Mikolaizak, Sachdev, Brodaty 

& Lord, 2010). Tem sido amplamente evidenciado na população idosa, com ou sem historial de 

quedas, levando frequentemente ao declínio da função física, perda de confiança, restrição de 

atividades (Jørstad, Hauer, Becker & Lamb, 2005), diminuição da qualidade de vida e aumento 

do risco de queda (Scheffer, Schuurmans, Dijk, Hooft & Rooij, 2008).  
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Tabela 1: Conceitos relacionados com o medo de cair (Legters, 2002b; Tinetti & Williams, 1998). 

Conceito Descrição 

Perceção de autoeficácia 

 

É definida pela capacidade da pessoa acreditar em si e nas suas capacidades para 

evitar quedas enquanto desempenha atividades de vida diária. 

Confiança no equilíbrio Consiste na confiança que a pessoa tem na sua capacidade em manter o equilíbrio 

e em permanecer estável. 

Controlo percebido 

 

É definido pela capacidade que a pessoa possui em controlar a sua mobilidade 

quando se depara com uma possível queda. 

 

Tipologia de intervenções: multifatorial e multicomponente 

Como estratégia de prevenção, numa perspetiva de promoção de níveis de saúde, 

funcionalidade e qualidade de vida, torna-se imperativo definir estratégias no sentido de 

prevenir os efeitos, de acordo com os fatores de risco, que estão associados à possibilidade de 

ocorrência de quedas. A aposta em programas de exercício físico em meios comunitários, sob 

a forma de programas organizados apresentam melhorias ao nível da saúde e funcionalidade 

do idoso, tornando-se eixos prioritários de intervenção pela Organização Mundial de Saúde e 

sistema de Saúde Nacional para promoção de estilos de vida saudáveis. Verifica-se que o 

trabalho de força, equilíbrio, flexibilidade e aptidão cardiorrespiratória contribuem para um 

aumento dos níveis de capacidade funcional do idoso, permitindo a realização de forma segura 

e sem fadiga excessiva das atividades de vida diária. Estas capacidades não só vêm apresentar 

uma forma de promoção da independência, mas também no combate a problemas de saúde 

mundial promovendo uma diminuição dos índices de morbilidade e mortalidade. A 

implementação de simples intervenções de exercício, para a promoção da prática de exercício 

físico, assim como programas com diversas áreas de intervenção e até mesmo 

individualizados, têm vindo a mostrar resultados positivos como agentes promotores de 

combate à problemática das quedas em idosos. O exercício por si só apresenta benefícios na 

promoção dos níveis de saúde, capacidade funcional, como fatores biológicos, mas as suas 

causas externas, como o meio ambiente, causas psicológicas, socioeconómicas e 

comportamentais são agentes influenciadores associados ao episódio de quedas. A aposta no 

desenvolvimento de equipas multidisciplinares (médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, 

oftalmologistas e fisiologistas) leva a que nos dias de hoje, se aposte numa diversidade de 

programas que conjuguem as diferentes áreas que estão associadas ao envelhecimento. 

Assim, cada vez mais são os programas comunitários e clínicos que apostam na conjugação do 
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exercício físico com outros fatores de risco associados ao envelhecimento e à ocorrência de 

quedas em idosos.  

De entre os variados fatores que estão associados à ocorrência de quedas em idosos, destaca-

se particular importância para intervenções focadas no exercício, revisão da medicação e 

visão, avaliação do ambiente doméstico e, até mesmo, a dinamização de programas focados 

na literacia em saúde. Esta tipologia de programas poderá variar então de acordo com o meio 

em que se encontram a ser dinamizados assim como dos recursos e objetivos que os mesmos 

apresentam. Em termos científicos, estes programas definem-se não a partir do objetivo mas 

da sua forma de intervenção: programas multifatoriais e multicomponentes são então os 

conceitos desenvolvidos prevenção de quedas em idosos (Hopewell et al., 2018). Ambos 

partem da intervenção sob dois ou mais fatores de risco, sendo que existe uma particularidade 

entre eles, baseada na forma de intervenção. Resumindo, os programas multicomponentes 

são programas de exercício, que apesar de se conhecer o risco de queda de cada sujeito, a sua 

intervenção é geral para todo o grupo de intervenção e, programas multifatoriais a partir de 

uma avaliação dos diversos fatores de risco, são executados de forma específica e 

individualizada (Gillespie et al., 2012). Ou seja, um programa multifatorial é realizado através 

de uma avaliação inicial do risco de quedas e, posteriormente, uma intervenção 

individualizada de acordo com os fatores de risco associados. São assim desenvolvidos 

objetivos desde a redução do índice e risco de quedas, até à prevenção de fraturas e 

hospitalização associadas a estes episódios. Estudar os programas de intervenção mais eficazes 

na redução do número de quedas e as suas repercussões associadas torna-se ainda uma 

análise em estudo, sendo que ambos promovem a aumento dos índices de funcionalidade e 

condição física de pessoas idosas. Até ao momento, sabe-se que os programas 

multicomponentes além de diminuírem o índice de quedas e o risco de queda, associado aos 

fatores de risco avaliados, também apresentam melhorias na qualidade de vida dos idosos 

(Hopewell et al., 2018); além disso, os custos associados à efetividade desta tipologia de 

intervenção também apresentam ter custos mais baixos face a programas multifatoriais. Por 

outro lado, verifica-se que os programas multifatoriais com intervenção de exercício 

apresentam benefícios na redução do número de quedas e nos resultados relativos ao 

aumento da independência, redução da mortalidade e morbidade (Guirguis-Blake, Michael, 

Perdue, Coppola & Beil, 2018).  

 

Programas de exercício físico com foco no equilíbrio 

As alterações fisiológicas relacionadas com o envelhecimento incluem, por exemplo, 

diminuição da capacidade cognitiva, redução da força muscular, propriocepção, amplitude 

articular e tempo de reação, bem como alterações nos sistemas sensoriais. Estes fatores 

afetam negativamente o controlo do equilíbrio e a capacidade funcional do idoso e uma 
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capacidade diminuída para manter o equilíbrio pode estar associada a um risco aumentado de 

queda (Howe, Rochester, Neil, Skelton & Ballinger, 2011). Tal como referido anteriormente, as 

quedas podem resultar muitas vezes em lesões, perda de confiança e subsequente redução da 

atividade física e participação na vida em comunidade (Sherrington et al., 2008). O 

desenvolvimento e a implementação de estratégias eficazes e económicas para a prevenção 

de quedas em pessoas idosas são um desafio de saúde global (Clemson et al., 2012). 

O equilíbrio é definido como a capacidade de manter a projeção do centro de massa do corpo 

dentro dos limites controláveis da base de sustentação, de pé ou sentado, ou em transição 

para uma nova base de apoio, como no caminhar (Winter, 1995). A base de suporte é 

composta pela área entre todos os pontos de contato do corpo com outra superfície; os 

pontos de contacto também incluem extensões do corpo através de dispositivos auxiliares, 

como por exemplo, bengalas. O equilíbrio é um componente integral das atividades diárias 

(funcionais), no entanto, o controlo do equilíbrio é muito complexo e multifatorial envolvendo 

não apenas o equilíbrio, mas outros fatores como a força, a propriocepção, a integridade do 

sistema neuromuscular, a dor, a visão e, em alguns casos, o medo de cair (Kendrick et al., 

2014). 

 

Avaliação do Equilíbrio 

As diretrizes para prevenção e controlo das quedas pressupõem questionar os idosos sobre a 

ocorrência de quedas e realizar uma avaliação de risco de queda multifatorial, incluindo 

revisão de medicação e histórico médico, seguida de avaliação de força, equilíbrio, mobilidade 

/ marcha, cognição, função neurológica e cardíaca, visão e o ambiente onde vivem. Todos os 

idosos devem ser questionados sobre a ocorrência de quedas anualmente (Renfro, Maring, 

Bainbridge & Blair, 2016). 

O equilíbrio pode ser avaliado quando o corpo tem uma base de suporte constante ou estática, 

ou durante o movimento de uma base de suporte para outra. Pode ser analisado diretamente 

pela quantificação da posição do centro de massa do corpo em relação à base de suporte, ou 

em alternativa, o equilíbrio pode ser avaliado indiretamente, por meio da observação ou 

autorrelato, como testes objetivos de atividades funcionais (Howe et al., 2011). A avaliação do 

equilíbrio e da marcha deve fazer parte da avaliação multifatorial do risco de queda. Existem 

vários testes específicos para avaliar o risco de equilíbrio e queda. Combinar o melhor teste 

para avaliar um indivíduo depende de vários fatores, tais como os dados normativos 

publicados sobre o teste, o cenário em que o teste será realizado e o nível de 

comprometimento do indivíduo, podem influenciar a seleção do teste (Renfro et al., 2016). 

Contudo, conhecer as ferramentas e recursos para identificar o risco de queda é apenas um 

começo. Entender como essas ferramentas se aplicam a populações específicas e especiais 
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levará ao programa de prevenção de quedas mais apropriado. Uma abordagem proactiva para 

triagem, avaliação e implementação de programas de intervenção individualizados e 

direcionados, conduzirá a uma vida mais produtiva e ativa para todos os idosos, 

independentemente das suas habilidades funcionais. 

 

Diretrizes para melhoria do Equilíbrio 

Diversos estudos fornecem atualmente evidências claras de que as quedas em idosos podem 

ser evitadas com programas de intervenção adequadamente desenhados (Howe et al., 2011; 

Sherrington et al., 2008). Embora muitos dos fatores de risco para as quedas estejam 

identificados, estudos de intervenção descobriram que os efeitos do exercício como uma única 

intervenção para a prevenção de quedas, são comparáveis aos de intervenção multidisciplinar. 

Assim, a implementação generalizada do exercício como única intervenção parece ser a 

melhor abordagem para a prevenção de quedas para a população em geral (Sherrington et al., 

2008). 

O exercício, na forma de treino de força dos membros inferiores e equilíbrio, marcha e treino 

de coordenação, deve ser incluído como parte de uma intervenção multifatorial ou 

multicomponente, para prevenir as quedas em pessoas idosas (AGSB, 2011; Howe et al., 2011; 

Sherrington et al., 2008).  

De acordo com (Sherrington et al., 2008), até 42% das quedas podem ser evitadas por 

programas de exercício bem desenhados, sendo que os exercícios que tiveram o maior efeito 

na taxa de quedas envolvem desafios para a capacidade de equilíbrio e foram realizados 

frequentemente (mais de 2 horas por semana, por exemplo). Existe uma enorme variabilidade 

entre os resultados dos estudos. As características do desenho dos programas de exercício e 

da população em estudo podem explicar parte dessa variabilidade entre os estudos. Os 

programas que incluíram treino de equilíbrio, maior dose de exercício e não incluíram treino 

de caminhada tiveram maior efeito na redução do número de quedas (Sherrington et al., 

2008).  
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Tabela 2: Recomendações para programas de exercício físico direcionados para a prevenção de quedas 

(AGSB, 2011; Fisher, Steele, Gentil, Giessing & W, 2017; Sherrington et al., 2008; Paixão, Castillo Viera & 

Loureiro, 2019) 

Recomendação Descrição 

Avaliação multifatorial e gestão dos 

fatores de risco de queda 

Uma intervenção para reduzir o risco de quedas, deve incluir uma 

avaliação multifatorial dos fatores de risco de queda conhecidos e a 

gestão dos fatores de risco identificados; 

Programa de exercício deve ser dirigido 

para a comunidade e para idosos com 

alto risco de queda 

O programa de exercício de prevenção de quedas deve ser direcionado 

para a comunidade em geral, bem como para aqueles que apresentam 

alto risco de quedas. 

Programa de exercício deve ser 

realizado em grupo ou individualmente 

(em casa) 

O programa de exercício pode ser realizado em grupo ou 

individualmente (em casa), porque ambos são eficazes na prevenção de 

quedas. 

O programa de exercício deve ser 

personalizado 

O programa de exercício deve considerar as capacidades físicas e o perfil 

de saúde da pessoa idosa (ou seja, devem ser personalizados). 

Marcha, Equilíbrio e Treino Funcional: 

componentes fundamentais no 

programa de exercício 

O programa de exercício deve incorporar o treino da marcha, da 

capacidade de equilíbrio e o treino funcional. 

A componente de equilíbrio deve ser 

incorporada como desafio moderado ou 

elevado 

O exercício deve constituir-se como um desafio moderado ou elevado 

para o equilíbrio, através de: 

a) redução da base de apoio (por exemplo, ficar de pé com ambas as 

pernas juntas, ficar com um pé diretamente à frente do outro, isto é, 

uma posição de apoio em tandem e, ficar de pé sobre uma perna; 

b) movimentação do centro de gravidade - controlo da posição do 

corpo de pé (por exemplo, alcançar com segurança, transferir o peso 

do corpo de uma perna para a outra, ou subir para outro plano); 

c) redução da necessidade de apoio do membro superior, com 

exercícios de pé que não usem os braços para apoio ou diminuam a 

dependência dos braços. 

Maiores benefícios com doses mais altas 

de exercício 

O exercício deve ter uma dose suficiente para produzir efeito. Existem 

maiores benefícios com doses mais altas de exercício. Portanto, 

sugerimos que o exercício seja realizado pelo menos 2 vezes por 

semana, entre 45 minutos a 1 hora de cada vez. 
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Benefícios na prevenção de quedas a 

longo prazo decorrentes da 

incorporação de treino de força 

Podem também existir benefícios na prevenção de quedas a longo 

prazo, decorrentes da incorporação de treino de força, pois a redução 

da força muscular é um importante fator de risco para as quedas. Para 

ser eficaz, o treino de força precisa sobrecarregar os músculos 

fornecendo uma quantidade de resistência (por exemplo, com um peso 

livre ou uma banda elástica) que garanta que um exercício possa ser 

feito entre 8 a 12 repetições, para um mínimo de 3 exercícios, realizados 

2 vezes por semana (permitindo 48 a 72 horas de descanso entre 

sessões). 

A continuidade do programa é 

fundamental para um efeito duradouro 

na prevenção de quedas 

A continuidade do exercício é necessária. Infelizmente, os benefícios do 

exercício são rapidamente perdidos quando o exercício é interrompido. 

Assim, a prática contínua do programa de exercício é uma condição 

necessária, para um efeito duradouro na prevenção de quedas. 

 

Cunha e Ribeiro (2016), numa revisão com o objetivo de determinar o efeito do exercício físico 

na prevenção das quedas nos idosos, verificaram que muitos dos fatores de risco para quedas 

são retificáveis através de programas de exercício físico e o tipo de exercício físico mais eficaz é 

o treino de equilíbrio e os programas que se prolongam no tempo e de maior intensidade 

(maior número de horas e pelo menos duas vezes por semana).  

Na tabela 2 procuramos resumir as principais recomendações para programas de exercício 

físico na prevenção de quedas. 

 

Conclusão 

O início de um novo programa de exercício na meia-idade, está associado a um 

envelhecimento saudável e, mesmo para aqueles que eram relativamente sedentárias até à 

meia-idade, nunca é tarde demais para começar a praticar exercício físico. O exercício é 

reconhecido como a estratégia mais eficaz para reduzir a taxa de quedas (número de quedas 

por pessoa), risco de queda (proporção de pessoas com uma ou mais quedas) e o medo de cair 

em idosos. Os programas de exercícios de intensidade leve a moderada, independentemente 

das diferenças individuais, fragilidades ou patologias, revelam ser eficazes na prevenção de 

quedas e suas consequências. 

Do exposto, acreditamos que conhecer as estratégias e recursos para identificar o risco de 

queda é somente o começo. Compreender como essas ferramentas se aplicam a populações 

específicas e especiais conduzirá a programas de prevenção de quedas mais ajustados. Uma 

abordagem proactiva com triagem, avaliação e implementação de programas de intervenção 
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individualizados e direcionados, resultará numa vida mais independente e ativa para os idosos, 

independentemente das suas capacidades funcionais. 
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CAPÍTULO 12 

 

ABORDAJE BIOPSICOSOCIAL DE LAS CAIDAS DE LAS PERSONAS MAYORES A TRAVÉS DE UN 

PROGRAMA DE ARTES ORIENTALES 

 

Emília Moreno Sánchez 

Jesús Sáez-Padilla 

Isabel Mendoza Sierra 

 

Introducción 

El aumento de la esperanza de vida y del número de personas mayores refleja el triunfo de los 

sistemas de protección social y los avances nutricionales y sanitarios que caracterizan nuestro 

estado del bienestar (Rubio, Rivera, Borges & González, 2015). Desde hace tiempo el número 

de personas mayores de 65 años en España supera al de los menores de 15. Según el último 

censo de población española del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2014), las personas de 

65 o más años representan el 17.7% de la población total. 

El envejecimiento es un proceso normal e inevitable que ocurre en todos los seres vivos, 

comienza nada más nacer y se hace más notable en los últimos años de vida. Sin embargo, no 

es un proceso uniforme; es decir, no todas las estructuras envejecen al mismo tiempo y no es 

igual en unos individuos que en otros. En esa línea, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2018) definió el envejecimiento, desde un punto de vista biológico, como la consecuencia del 

sumatorio de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que 

conlleva un descenso progresivo de las capacidades físicas y mentales y un aumento del riesgo 

de enfermedad llegando, por último, a provocar la muerte. La práctica de actividad física de 

manera regular junto a una alimentación saludable, entre otros factores, permite ralentizar, el 

proceso de envejecimiento (OMS, 2015). 

En el proceso de envejecimiento nos encontramos con múltiples problemas que pueden 

afectar la calidad de vida de los personas adultas entre los que se encuentra la posibilidad de 

sufrir caídas. Chateau-Degat et al. (2010) recogen que las caídas son uno de los principales 

problemas a los que se enfrentan las personas mayores, siendo éstas, uno de los primeros 

factores de lesiones físicas en este grupo de edad. Como consecuencia de la disminución de la 
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capacidad física se produce un aumento del número de caídas y de la dependencia de otras 

personas, reduciendo su funcionalidad y autonomía (Vaquero-Cristóbal et al., 2012). 

En general, el aumento del riesgo puede deberse, en cierta medida, a los trastornos físicos, 

sensoriales y cognitivos que se relacionan con el envejecimiento, así como a la falta de 

adaptación del entorno a las necesidades de la población de edad avanzada. Por ello, las 

estrategias preventivas deben ir ligadas a la educación, la capacitación, la creación de entornos 

más seguros, la priorización de la investigación relacionada con las caídas y el establecimiento 

de políticas eficaces para reducir los riesgos en estas edades (Petronila, Aragón & Calvo, 2017). 

Aunque el deterioro a causa de la edad se produce de manera general y progresiva en todos 

los sistemas del organismo, no todos tienen la misma importancia a la hora de influir en el 

riesgo de caída. Estudiarlos es el objetivo de este trabajo. El sistema locomotor y el sistema 

nervioso son los que, con su deterioro por el envejecimiento, más influyen el riesgo de sufrir 

caídas en el adulto mayor.  

Durante el proceso de envejecimiento se produce un deterioro biológico que origina la perdida 

de estructura y funcionalidad orgánica causada en gran medida por el detrimento de la 

condición física o de las capacidades físicas particulares (Carbonell, Aparicio & Delgado, 2009). 

Específicamente, a nivel del aparato locomotor, en el proceso de envejecimiento se produce 

un desequilibrio entre la creación y destrucción del tejido óseo, lo que conlleva a un 

incremento en la reducción de la masa ósea en las personas mayores. Esta disminución, suele 

estar acompañada del deterioro en la microestructura del hueso, incrementando la fragilidad 

del tejido óseo, aumentando así el riesgo de caídas y la probabilidad de fractura de las 

personas mayores (Gómez et al., 2012). 

En este sentido el equilibrio aparece como una capacidad física básica que permite la 

interacción de las personas con el entorno. Un deterioro del mismo implicaría un déficit en la 

calidad de vida, así como el incremento de la fragilidad y el riesgo de dependencia (Olabe, 

2013). En estas edades avanzadas aparece como una de las capacidades neuromotoras que 

más sufre deterioro con el paso del tiempo. Los trastornos del equilibrio en personas mayores 

se muestran cuando se realizan tareas de baja intensidad, tales como pueden ser estar de pie, 

subir escaleras o caminar. De esta manera se convierte en un factor fundamental, que unido a 

la debilidad muscular y el déficit de la marcha, incide en el riesgo de caídas en las personas 

mayores.  

Los aspectos sociales son otros de los grandes cambios que se produce con la edad. Quizás, en 

este sentido, sea en el ámbito laboral donde se originan los cambios más significativos a nivel 

social asociados al envejecimiento, ya que se produce el cese de la actividad laboral. Cuando 

llega la jubilación se suele dejar de ser productivo, sin tener un proceso de adaptación previo 

(Marín, 2003). Aparece en este periodo lo que se ha denominado “síndromes geriátricos” 
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como son las caídas, la incontinencia urinaria o el dolor crónico, suponen un gran impedimento 

para el desarrollo de dichas relaciones.  

La aparición de síndromes geriátricos supone para la persona mayor limitar determinadas 

actividades e incluso pueden dar lugar a que deje de salir de casa e incluso al cese total de sus 

relaciones sociales. Todo ello provoca un aislamiento social contraproducente (Del Valle & Coll, 

2011). Por eso, las relaciones sociales en el proceso de envejecimiento, tanto los síndromes 

geriátricos como otras condiciones que conlleven discapacidad o dependencia, suponen 

cambios en el rol social, familiar, en la habilidad para proporcionar apoyo social y en la 

necesidad para cubrir las carencias que aumentan. 

Conociendo todas las características que influye en el proceso de envejecimiento y su relación 

con la prevención de las caídas en la persona mayor, los/as profesionales de la salud y de la 

actividad física, tienen la obligación de mostrar a la población en general que deben ser 

capaces de aprender a «vivir» el ejercicio como una actividad gratificante, reconfortante y 

placentera (Casas, Cadore, Martínez & Izquierdo, 2015). Se debe, por tanto, transmitir a todos 

los grupos sociales y en especial a las personas mayores una filosofía de vida donde la práctica 

regular de ejercicio físico y/o deporte sea el eje o soporte de la vida diaria. 

La inclusión de programas de ejercicio adaptado a población mayor y desarrollados por 

profesionales del ámbito educativo y de las ciencias de la actividad física, se convierte hoy por 

hoy en una necesidad social (Carbonell, Aparicio & Delgado, 2009). Está suficientemente 

demostrado que el empleo de programas de actividad física en general mejora las capacidades 

físicas personas mayores y por ende la disminución del riesgo de caídas (Ando, Baglio, 

Lombardo & Marletta, 2016). 

Por todo lo visto, en este estudio se plantea como estrategia novedosa la mejora de la calidad 

de vida por medio del empleo de técnicas orientales basadas en las artes marciales, aplicando 

un programa a personas mayores de 65 años teniendo en cuenta su capacidad motora. Como 

se ha visto anteriormente el colectivo de personas mayores que presenta niveles bajos de 

práctica físico-deportiva tienen mermadas en muchos casos sus posibilidades motrices en los 

quehaceres diarios, además de aumentar el riesgo de caída y las consecuencias negativas de 

las mismas para su salud. Uno de los principales obstáculos para paliar este problema es la 

falta de información y acceso a programas de actividad física acorde a sus necesidades. Por ello 

nuestra hipótesis de trabajo es que con la intervención de un programa de actividad física 

basado en artes marciales mejorará el nivel de condición física y la disminución del riesgo de 

caídas.  

Para ello nos planteamos como objetivo principal analizar el efecto de una intervención basada 

en el uso de un programa de artes marciales en la prevención de caídas en personas adultas a 

partir de 70 años. Además, tenemos como objetivos secundarios: establecer las posibles 
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relaciones entre la calidad de vida y el riesgo de caída y analizar la calidad de vida de las 

personas mayores en función de los hábitos. 

 

Método 

 

Diseño 

Para desarrollar la investigación se llevó a cabo un diseño cuantitativo, de carácter cuasi-

experimental pre-post con un grupo control y un grupo experimental aleatorizado (Montero & 

León, 2007). El grupo experimental (GE) recibió un Programa de Prevención de Caídas (PPC) 

durante 8 semanas, mientras que el grupo de control (GC) recibió la atención habitual.  Las 

mediciones se realizaron al inicio y a las ocho semanas. La intervención y las evaluaciones se 

llevaron a cabo en Huelva, en las instalaciones propias de las asociaciones participantes y el 

ayuntamiento de Huelva.  

 

Selección de la muestra 

La población seleccionada pertenece a cuatro de los centros de mayores de la ciudad de 

Huelva que aceptaron participar en el estudio. Los y las participantes se han seleccionado a 

través de una solicitud del patronato municipal de Deportes. Además, el equipo investigador 

ha visitado los centros regularmente para llevar a cabo el reclutamiento. 

Asimismo, el personal que trabajaba en los centros fue informado sobre los criterios para 

participar y ayudaron en la elección de la muestra indicando los posibles sujetos elegibles en 

función de los criterios de inclusión. Las personas finalmente elegidas fueron informadas sobre 

el estudio y la posibilidad de abandonar en cualquier momento si así lo consideraban 

oportuno. Firmaron un formulario de consentimiento informado para participar en el estudio. 

Este estudio se ha llevado a término siguiendo la Declaración de Helsinki y los principios de la 

Ley española de protección de datos. 

 

Participantes 

En la investigación participaron 50 personas mayores pertenecientes a cuatro asociaciones de 

mayores de la ciudad de Huelva, con edades entre 70 y 82 años (M = 73.12; DT = 3.378 años). 

En la investigación participaron 50 personas mayores pertenecientes a diferentes asociaciones 

de mayores de la ciudad de Huelva. El grupo control estaba formado por 25 sujetos (de los 

cuales 22 son mujeres y 3 hombres) y el grupo experimental estaba compuesto de 25 sujetos 

(constituido por 21 mujeres y 4 hombres). 
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Criterios de Inclusión 

Para realizar el estudio se establecieron unos criterios de inclusión tales como, que los sujetos a 

estudiar deben ser de ambos sexos, y todos debían tener o superar los 70 años de edad, tal 

como recogen Izquierdo et al. (2016). Con los voluntarios y voluntarias se contacta para 

participar en el estudio dentro de las instalaciones de las asociaciones de mayores. La 

evaluación de las personas participantes elegibles fue voluntaria y siguiendo los criterios de los 

informes médicos de Atención Primaria. La batería de rendimiento físico corto (SPPB) se utiliza 

para estratificar la fragilidad.  

La muestra de población seleccionada fue invitada a una primera evaluación en la que se 

evaluó la elegibilidad según la edad (mínimo de 70 años, máximo de 85 años) y debían estar en 

una situación de estabilidad clínica dentro de las patologías propias de la edad. 

Los criterios de exclusión incluyeron todas aquellas condiciones que no permitían hacer 

actividad física moderada, como son: tensión arterial alta, participantes que no tenían un 

diagnóstico positivo para cualquier enfermedad grave, no ser ex atletas profesionales y no 

tener ninguna prótesis. De las 85 personas que fueron evaluados inicialmente, hubo 15 que no 

cumplían los criterios de inclusión y cuatro que declinaron la participación. Sin embargo, 

también se plantea que las personas mayores participantes elegibles para el estudio podían 

excluir si no podían comprometerse con una asistencia al programa de ejercicio del 75% o si el 

cumplimiento del programa caía por debajo de este umbral durante la intervención. 

La población participante se asignaron aleatoriamente en una proporción 1:1 al grupo de 

intervención y al grupo de control. Se utilizó un esquema de asignación al azar en bloque 

permutado generado por computadora para asignar a los/as participantes. Se le remitió 

información por teléfono sobre el grupo al que pertenecían tras la asignación al azar. 

 

Instrumentos 

En este estudio se ha utilizado un Cuaderno de la persona mayor que incluye los siguientes 

instrumentos para la evaluación geriátrica: 

Cuestionario de salud SF-36. Se utilizó la versión española, en su versión 2 (Vilagut et al., 2005). 

El cuestionario consta de 36 ítems subdivididos en 9 dominios, los cuales se clasifican 

internamente de la siguiente manera. Salud General, Función Física, Rol Físico, Rol Emocional, 

Función Social, Dolor Corporal, Vitalidad, Salud Mental y Valoración Global. Cada pregunta 

recibe un valor, que posteriormente se transforma en una escala de 0 a 100, donde 0 es el 

límite inferior y 100 el límite superior. 

La Short Physical Battery Test: SPPB. En su versión española (Izquierdo et al., 2016). Es una 

batería que se empleará al comienzo y al final para comprobar el nivel de capacidad funcional 
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y el programa de ejercicios más adecuado, y al finalizar, con el objetivo de ver las mejoras y 

poder progresar. Esta batería consta de tres partes: Valoración del equilibrio, Valoración de la 

marcha en 4 metros y el Test de levantarse y sentarse, por último, en la valoración final se 

obtendrá de la suma de sus tres partes. Junto a este, en el mismo programa se ha utilizado el 

test de Velocidad de Marcha en 6 metros y el test Time-up and Go, que consiste en levantarse 

de la silla sin usar los brazos, caminar 3 metros, darse la vuelta y volverse a sentar. 

Programa de Prevención de Caídas (PPC). Programa basado en parte a la guía Vivifrail 

(Izquierdo et al., 2016) con la modificación de ejercicios y técnicas de caídas de las artes 

marciales. 

 

Procedimiento 

Para llevar a cabo, esta investigación se habló en primera instancia con el responsable de 

gestionar las actividades deportivas de los centros de mayores, al igual que con los monitores y 

monitoras encargadas de las clases en dichos centros pidiéndoles su autorización y 

colaboración. A todas las personas mayores que asistieron el día de la presentación del 

programa, se les pidió permiso y su cooperación para participar en el programa objeto de 

nuestro estudio.  

El protocolo utilizado se iniciaba con una breve explicación a las personas participantes sobre  

los motivos de la realización de las pruebas, informándoles de para qué, por qué y los posibles 

beneficios de su realización, además de detallar el tiempo de implicación en la realización de 

todo el protocolo de pruebas. 

A continuación se les dio un tiempo para resolver dudas, buscando en todo momento un 

acercamiento cordial con el grupo, para que realizaran con total seguridad los test y 

cuestionarios. En el proceso de toma de datos se realizó, en primer lugar, el test inicial de SPPB. 

En el caso de que alguna parte del test no se realizará adecuadamente, se aplicaba de nuevo 

hasta que se completaba. 

Una vez finalizado el test físico, se pasó a realizar el cuestionario de percepción de Calidad de 

Vida, SF-36. Previamente a la realización se les explicó brevemente que debían responder con 

total sinceridad y que el cuestionario era totalmente privado y personal. 

Durante la cumplimentación del cuestionario se les ayudo en todo momento (y en caso de no 

saber leer o escribir se les hizo las preguntas de forma oral), en cualquier pregunta que 

tuvieran dudas o falta de comprensión lectora. En caso de existir algún problema u observar 

que respondieron alguna cuestión de forma errónea, se les pasó el cuestionario una segunda 

vez. Después se pasó a realizar la intervención con el Programa de Prevención de Caídas (PPC) 

en los centros de mayores. Se llevó a cabo durante los meses de marzo y abril de 2018, con 
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una frecuencia de 2 sesiones a la semana. Las sesiones duraban entorno 60-75 minutos, 

llevándose a cabo un total de 18 sesiones con las personas mayores. 

 

Análisis de los Datos 

Se realizó un análisis descriptivo de la muestra. Para cada variable analizada se calculó la media 

y la desviación típica, también un análisis inferencial para poder establecer las correlaciones 

entre el SF36 (calidad de vida) y el SPPB, así como las pruebas del Vivifrail. Para valorar la 

normalidad de las variables se llevó a cabo la prueba de Shapiro-Wilk y Kolmogorov-Smirnov, 

con una muestra 50 sujetos. 

Al no cumplir con la normalidad se emplearon pruebas no paramétricas. Se utilizó la prueba U 

de Mann-Whitney para comparar entre ambos grupos la puntuación obtenida en el pretest y 

postest. Con posterioridad se procedió a establecer comparaciones dentro de los propios 

grupos entre el pretest y el postet mediante la prueba de Wilcoxon. Los datos obtenidos en 

esta investigación han sido analizados con el programa estadístico SPSS Versión 21.0 para 

Windows (IBM® SPSS® Statistics). Para todas las comparaciones se aceptó́ el índice de 

significación p < 0.05 y p < 0.01. 

 

Resultados 

En primer lugar, vamos a presentar los datos del análisis descriptivo. La media de edad del 

grupo experimental se situó en 72 ± 3 años y la del grupo control en 74 ± 4 años. En cuanto al 

género, el 86% de la muestra son mujeres y el 14% hombres. La profesión con mayor 

frecuencia es la de ama de casa con un 68%. El resto de profesiones con datos algo significativo 

han sido: conductor, el 6%, camionero, el 4%, costurera, el 4% y limpiadora, 4%. En cuanto al 

estado civil, los datos han sido: 50% de la muestra están casados/as y el 44% están viudos/as. 

Otro dato destacables es que el 34% viven solos/as, el 52% viven con una persona y el 14% 

viven con dos personas.  

En cuanto al nivel de estudios, el 50% tiene estudios primarios. El 14% no sabe ni leer ni 

escribir y el 30% no finalizó los estudios primarios. Solamente un 2% tiene estudios 

universitarios y el 4% formación profesional. Los años de escolaridad de las personas 

participantes oscilaron entre el 26% con 6 años, el 20% con 8 años, el 12% con 5 años y el 10% 

con 7 años como datos más relevantes. En cuanto a si fumaban o no, el 90% afirmó que no y 

solamente el 10% dijo que sí lo hacía.  

Los resultados para toda la muestra indicaron que el rol físico está relacionado con el SPPB de 

manera significativa, medido tanto en el grupo de intervención del pretest y el postest (R = 
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.422; p < .05) y (R = .428; p < .05). Se encontró también una relación positiva con la función 

social (R = .411; p < .05) y (R = .450; p < .05). 

En la tabla 1, se observan las correlaciones entre las pruebas de equilibrio (SPPB) y las 

dimensiones del SF36. 

 

Tabla 1: Correlaciones entre SPPB Total y Dimensiones del SF36 

SPPB Total 

(Pretest) 

Función 

Física 

Rol 

Físico 

Dolor 

Corporal 

Salud 

General 

Vitalidad Función 

Social 

Rol 

Emocional 

Salud 

Mental 

Intervención -.041 .422* -.022 -.258 .113 .411* .040 -.006 

Control .162 -.222 -.229 -.069 .144 -.135 .220 -.027 

SPPB Total 

(Postest) 

        

Intervención .211 .428* -.323 -.016 .065 .450* .224 -.107 

Control .150 .372 -.310 -.131 -.083 .125 .331 .229 

*. La correlación es significativa en nivel .05 (bilateral) 

 

El análisis de los datos obtenidos (tabla 2) pone de manifiesto las correlaciones del SF36 con 

las variables relacionadas con el riesgo de caídas (Vivifrail 4). 
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Tabla 2: Correlaciones entre Riesgo de Caída (Vivifrail 4) y Dimensiones del SF36 

Vivifrail 4 

(Pretest) 

Función 

Física 

Rol 

Físico 

Dolor 

Corporal 

Salud 

General 

Vitalidad Función 

Social 

Rol 

Emocional 

Salud 

Mental 

Intervención -.222 -.328 .057 .084 -.013 .026 .039 .148 

Control -.166 -.138 .375 .027 -.248 .124 -.420* -.247 

Vivifrail 4 

(Postest) 

        

Intervención -.259 .020 .090 .166 .118 .099 .157 .321 

Control -.224 -.051 .494* -.181 -.134 -.153 -.426* -.423* 

*. La correlación es significativa en nivel .05 (bilateral) 

 

También los resultados para toda la muestra indicaron que el riesgo de caída (vivifrail 4) está 

relacionado con el dolor corporal del grupo control postest (R = .494; p < .05). Además se 

encontraron relaciones negativas entre rol emocional y riesgo de caída del grupo control 

pretest (R = -.420; p < .05) y grupo postest (R = -.426; p < .05) así como, de la salud mental del 

grupo control postest (R = -.423; p < .05). A continuación, se realizó las pruebas inferenciales, 

se hizo una prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, dando como resultado, que entre 

el grupo experimental y el grupo de control no existe normalidad (sig. < .05). 

Tras comprobar que no existe normalidad se realizaron pruebas no paramétricas, que se 

iniciaron con la prueba U de Mann-Whitney (p = .279). Esto indicó que en el momento previo a 

la intervención se aprecia homogeneidad en ambos grupos (Tabla 3). 

 

Tabla 3: Riesgo de caída pre y post intervención 

Riesgo de Caídas Pre Post 

U de Mann-Whitney 261.500 72.500 

Z -1.083 -5.299 

Sig. asintótica (bilateral) .279 .000 
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En la comparación tras la intervención se ha observado una diferencia entre ellos (p = .000), 

con lo cual se puede entender que han aparecido cambios en el grupo experimental, respecto 

al control. Después se realizó otra prueba no paramétrica, que en este caso era la prueba de 

Wilcoxon, ya que no tienen una distribución normal. Se llevó a cabo de manera intragrupo, 

empezando por el grupo control, en el cual no se aplicó el Programa de Prevención de Caídas 

(PPC). En éste se observó cómo no ha habido ninguna mejora o disminución en el riesgo de 

caída de las personas mayores participantes (p = .705). 

En contraposición a lo anterior, el grupo que recibió la aplicación del programa de actividad 

basado en las artes orientales manifestó una mejoría y una disminución del riesgo de caída (p = 

.000). Se constata una gran diferencia entre ambos. El grupo intervenido (Grupo experimental) 

pasó de una media en el riesgo de caídas .64 con IC (.41 - .87) en el pre a un .04 con IC (-.04 - 

.12), mientras el Grupo control apenas sufrió cambios 1.26 IC (.52 - 1.96) en el pre y 1.28 IC 

(.63 - 1.93) en el post. 

 

Discusión 

Tradicionalmente, las artes marciales han estado más centradas en el combate, pero 

actualmente se conforman también como una práctica deportiva enfocada al ocio, donde se 

trabajan muchas técnicas relacionadas con las caídas, las cuáles suelen enseñarse en primera 

instancia para evitar futuras lesiones. Hay trabajos como el de Weerdesteyn et al. (2008, p. 

235) que indican que “las artes marciales pueden reducir el riesgo de caídas y lesiones en 

personas mayores, con un entrenamiento breve en técnicas de caídas, reduciéndose hasta un 

30% la fuerza del impacto en la cadera”.  

De igual manera existen estudios cercanos a esta temática como el de Huang, Feng, Li y Lv 

(2016) en el que se recoge que el Tai Chi es efectivo para prevenir caídas en personas adultas y 

que su efecto preventivo puede aumentar con la frecuencia del ejercicio. Lip, Fong, Ng, Liu y 

Guo (2015) han demostrado que las artes marciales (en este caso el Ving Tsun chino) podrían 

ser un ejercicio potencial de prevención de caídas que puede usarse para mantener el estado 

físico general, el equilibrio y la confianza en la población de edad avanzada. 

La relación directa entre las artes marciales y la salud se pone de manifiesto en el trabajo de 

Burke, Al-Adawi, Lee y Audette (2007). En él se incluye una revisión de la literatura médica que 

demuestra algunos de los beneficios para la salud y donde el Tai Chi Chuan es el más 

estudiado. Los beneficios para la salud incluyen aspectos como el fortalecimiento y la 

autoeficacia de las personas mayores, la reducción de caídas, un aumento en la capacidad de 

ejercicio y beneficios para el sistema inmune y el sistema nervioso autónomo. En el informe de 

este trabajo se resaltan las acciones de un gran número de artes marciales y la importancia de 

su práctica para la comunidad, a la hora de promover el deporte y la salud. 
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En nuestro caso, el propósito principal del presente estudio era analizar, tras una intervención, 

los efectos de un programa de prevención de caídas en personas mayores como consecuencia 

de los beneficios resultantes de la aplicación de un programa de artes marciales. Tras las ocho 

semanas de intervención el grupo experimental disminuyo de manera significativa el riesgo de 

caída (p < -.001), pasando de un .64 en valoración del riesgo de caída con el PPC a un .04. Sin el 

embargo el grupo que no recibió el programa se mantuvo estable. Lo que demuestra que este 

tipo de programas es beneficioso para reducir el riesgo de caída en este tipo de poblaciones.  

La intervención consiste en una serie de ejercicios adaptados a las personas mayores y 

relacionados con técnicas de caída en las artes marciales, para reducir el riesgo de 

desequilibrio y caídas, mitigando así el impacto de las mismas, en caso de que éstas se 

produzcan. 

Los resultados mostraron que en el grupo experimental (personas, que sin tener ninguna 

experiencia o conocimiento de artes marciales las practican dentro del programa), han 

conseguido que haya un descenso en las caídas y como consecuencia disminuir su riesgo de 

caídas respecto al grupo control. En este último el riesgo de caída sigue siendo el mismo que 

tenían antes de su participación en este estudio, tal y como muestran los resultados. Todo esto 

demuestra que se cumple la hipótesis planteada en el diseño de la investigación. 

Por otro lado, tal como se recoge en otros trabajos previos, como fue el estudio de la 

reducción de la severidad de las sesiones por las técnicas de artes marciales de Van der Zijden 

et al. (2012) y en Campos, Del Castillo, Castañeda y Toronjo (2015) que muestran las relaciones 

de las enseñanzas de técnicas de caída para reducir el impacto en puntos o zonas que se 

pueden considerar “frágiles” en una persona adulta mayor.  

Como se ha podido observar en este estudio se pretende realizar actividades y ejercicios que 

las personas mayores puedan realizar en casa, de forma autónoma, sin monitores, ni 

monitoras y así poder seguir progresando, conseguir mejoras y obtener así múltiples 

beneficios en diferentes aspectos tanto físicos, como emocionales e incluso sociales. 

Otros de los objetivos del estudio era analizar la calidad de vida de las personas mayores y 

fomentar hábitos saludables a través del ejercicio físico como prevención de otras 

comorbilidades. Esto se pudo observar gracias a una serie de correlaciones, donde los 

resultados que en primera instancia dan a conocer que para toda la muestra el rol físico se 

relaciona con el test SPPB de manera significativa, medido tanto en el grupo de intervención 

del pretest y el postest (R = .422; p < .05) y (R = .428; p < .05); además se encontró también 

una relación positiva con la función social (R = .411; p < .05) y (R = .450; p < .05) indicando que 

las pruebas físicas de equilibrio han mejorado la condición física, al igual que su rol emocional 

tras participar en el programa de prevención de caídas. De igual manera estudios como el 
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realizado por Hernández et al. (2015) indicaron que niveles excelentes de estilo de vida 

influyen positivamente sobre los aspectos físicos y mentales. 

Por otro lado, se debe de mencionar también los resultados que indicaron que el riesgo de 

caída (vivifrail 4) está relacionado con el dolor corporal del grupo control postest (R = .494; p < 

.05). Esto da a conocer que el grupo control sigue percibiendo el dolor corporal como el 

motivo más relevante a la hora de las caídas que han sufrido durante el último año. Da Silva y 

Gómez (2008) indicaron que es uno de los factores que pueden encontrarse en este tipo de 

población. 

También hay que destacar que se encontraron relaciones negativas entre el rol emocional y 

riesgo de caída del grupo control pretest (R = -.420; p < .05) y postest (R = -.426; p < .05); así 

como de la salud mental del grupo control postest (R = -.423; p < .05). Ésto nos indica que las 

personas mayores que no realizaron el programa se siente más inseguras y con miedo a las 

caídas, tal como valoraron, Cortés et al. (2011) a la hora de hacer una evaluación integral de 

este grupo de edad. De todos estos argumentos se infiere que son muchos los determinantes a 

tener en cuenta a la hora de crear y valorar programas para la prevención de caídas que se 

trabajarán con personas mayores. 

 

Conclusiones 

Los resultados de este estudio muestran que la aplicación de programas para trabajar 

elementos específicos de prevención de caída con personas adultas puede ser muy beneficioso 

para su bienestar.  

Por ello se puede concluir que:  

 Un programa de intervención basado en las artes marciales es efectivo para reducir el 

riesgo de caída en personas con más de 70 años. 

 Existe relación entre la calidad de vida y el riesgo de caída en las personas adultas de 

70 o más años. 

También hay que añadir que la prevención de caídas en personas mayores se puede trabajar 

desde muchas disciplinas, pero gracias a las artes marciales se contempla desde una 

perspectiva diferente porque se presentan actividades innovadoras y diferentes a los 

programas o ejercicios más habituales. De esta manera las personas participantes en el 

programa vivenciaron y descubrieron aspectos de las artes marciales que desconocían y a su 

vez trabajaron y superaron sus dificultades desde el inicio del programa. 
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CAPÍTULO 13 

 

ENVELHECIMENTO DEMOGRÁFICO E INDIVIDUAL NUM CONTEXTO RURAL EXTENSO DE MUITO 

BAIXA DENSIDADE POPULACIONAL - PROPOSTA DE CUIDADOS DE SAÚDE EM CONTINUIDADE E 

PROXIMIDADE 

 

Margarida Goes 

Henrique Oliveira 

Rogério Ferreira 

João Vieira 

 

Introdução 

As estimativas levadas a cabo por várias organizações nacionais / internacionais [por exemplo, 

Instituto Nacional de Estatística (INE), Comissão Europeia (UE), Organização Mundial de Saúde 

(OMS), Nações Unidas (ONU)], têm mostrado um aumento do envelhecimento da população, 

que influencia invariavelmente o desenvolvimento da sociedade e o planeamento de respostas 

em saúde (Fonseca, 2014). A nível demográfico, Portugal apresenta um dos mais elevados 

índices de envelhecimento da população residente entre os países da União Europeia (153.2 

idosos por 100 jovens) (PORDATA, 2017) e as estimativas nacionais indicam que esta taxa irá 

mais do que duplicar até 2080 (317 idosos por 100 jovens) (INE(a), 2017). 

Segundo (Goes, Oliveira & Lopes, 2016), a RBA abrange uma área correspondente a 10,8% do 

território continental e apresenta uma situação sociodemográfica delicada, preocupante e 

heterogénea em termos do envelhecimento populacional, pois: (i) as áreas rurais predominam 

em maior extensão (distâncias médias entre Concelhos variam entre 20km a 120km); (ii) a rede 

de transportes pública na RBA é escassa e ineficiente, causando algumas desigualdades de 

mobilidade ao longo do território, dificultando em alguns casos que as pessoas possam viajar 

pelos seus próprios meios; (iii) tem a densidade populacional mais baixa do país (14.8 

indivíduos por Km2) (INE(b), 2011); (iv) apresenta um importante índice de envelhecimento de 

189.2 idosos por 100 jovens (INE(c), 2017); (v) muitas destas pessoas vivem sozinhas ou com 

outros idosos, frequentemente num papel de cuidador. 
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Sendo o envelhecimento também um processo de responsabilidade individual, familiar e de 

toda a comunidade em geral e que deve ser promovido ao longo de todo o ciclo vital, o mesmo 

deve ser devidamente suportado por estratégias de intervenção que otimizem oportunidades 

na saúde, de participação e segurança, promovendo ações em vários sectores que permitam 

que os idosos continuem a ser um recurso para as suas famílias, comunidades e economias, tal 

como preconizado pela OMS. Este fenómeno causa um impacto considerável nos sistemas de 

saúde que, atualmente, parecem não estar devidamente preparados do ponto de vista 

conceptual e logístico, para dar respostar às necessidades de cuidados específicos de uma 

população envelhecida, com diversas comorbidades (Nunes, Ribeiro, Rosado & Franceschini, 

2009; Bicudo, 2013; Lopes, Escoval, Pereira, Pereira, Carvalho & Fonseca, 2013; Goes, Oliveira 

& Lopes, 2016). 

Ainda falando do envelhecimento humano individual, este é um fenómeno complexo devido às 

diversas mudanças físicas, psicológicas, sociais e ambientais que origina, principalmente nas 

idades mais avançadas, cujas fragilidades / dependências acarretam prejuízos funcionais, 

multimorbidade e prevalência significativa de descompensações decorrentes de condições 

crónicas. O recurso de forma fragmentada, reativa e episódica aos Serviços de Urgência (SU) 

continua a ser a solução quando ocorrem agudizações no seu estado de saúde, problema este 

generalizado e crescente, devido ao aumento da população idosa, situação que se verifica 

simultaneamente a nível internacional, conforme estudado por Gruneir, Silver e Rochon (2011, 

cit. in Goes, Oliveira & Lopes, 2016). 

Os mais velhos precisam de cuidados de saúde, que não necessariamente os hospitalares, mais 

caros por natureza, pelo que há necessidade de alterar o tipo de serviços que se oferecem e a 

maneira como se prestam, como garante da eficiência e sustentabilidade dos recursos 

disponíveis por um lado e, por outro, mais dirigidos às suas reais necessidades, alicerçados no 

bem comum, no respeito, na responsabilidade e na verdadeira valorização do outro. Estes 

cuidados devem ser personalizados e abrangentes, dada a especificidade da condição de saúde 

da pessoa idosa e, indiretamente, através da educação em relação ao autocuidado, isto é na 

promoção de boas práticas. O modelo de prestação de cuidados multidisciplinar terá de 

assentar numa consistente coordenação de prestação de cuidados integrados (de saúde, 

sociais, entre outros), essenciais no cuidado da pessoa idosa como um todo, nomeadamente 

cuidados em continuidade e proximidade, como por exemplo com o próprio idoso e cuidador 

informal a monitorizar e a gerir a sua condição de saúde no seu domicílio (Gruneir, Silver & 

Rochon, 2011, cit. in Goes, Oliveira & Lopes, 2016). 

Pensa-se que a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) constitui-se, 

atualmente, um recurso de saúde importante para toda a população, com o compromisso de 

não manter agravadas as situações de acessibilidade e de proteger as populações mais 

fragilizadas, nas várias dimensões que a própria rede incorpora, através da potenciação de 
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serviços comunitários de proximidade. A RNCCI é o pilar da continuidade de cuidados com 

especial ênfase nas Equipas de Cuidados Continuados Integrados (ECCI), face à natureza da sua 

missão e após o regresso a casa dos dependentes. Revela-se deste modo, como uma 

oportunidade para os Enfermeiros demonstrarem a sua utilidade social, por via de maiores 

ganhos em saúde e com cuidados de grande proximidade com as famílias (Petronilho, 2012). 

São equipas multidisciplinares da responsabilidade dos cuidados de saúde primários e das 

entidades de apoio social para a prestação de serviços domiciliários, decorrentes da avaliação 

integral, de cuidados médicos, de Enfermagem, de reabilitação e de apoio social, ou outros, a 

pessoas em situação de dependência funcional, doença terminal ou em processo de 

convalescença, com rede de suporte social, cuja situação não requer internamento mas que 

não podem deslocar-se de forma autónoma (Decreto-Lei n.º 101/2006). 

Assim, este artigo começa por caracterizar em termos biológicos e sociodemográficos uma 

amostra da população com 65 e mais anos de idade residentes na RBA. Posteriormente (em 

base geográfica) descreve-se o envelhecimento populacional com base nos índices de 

envelhecimento, de dependência de idosos e de longevidade, cuja representação da 

informação se baseia em cartogramas. Segue-se o cálculo das distâncias dos agregados de 

população idosa ao único Hospital de referência da RBA, nomeadamente o Hospital José 

Joaquim Fernandes (HJJF), otimizando o tempo de percurso. Por fim elaboram-se previsões 

otimizadas de percurso com base nas Equipas de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) 

sediadas na RBA. 

 

Metodologia 

O estudo envolveu a população com 65 ou mais anos de idade residente na RBA e inscrita na 

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo - ULSBA (ULSBA, 2018), num total de 31885 idosos. 

O tamanho da amostra foi calculado de acordo com a formulação sugerida pela OMS 

(Lemeshow, Hosmer, Klar & Lwanga, 1990). Os critérios de inclusão adotados foram, 

cumulativamente: (i) ter idade igual ou superior a 65 anos; (ii) estar interessado em participar 

no estudo; (iii) residir na RBA em sua casa ou na casa de familiares ou amigos; (iv) ter 

capacidade para decidir o que quer, mesmo que esteja doente ou até hospitalizado. A amostra 

final (aleatória), estratificada por género (masculino e feminino) e por intervalo etário (65 a 74 

anos, 75 a 84 anos, 85 ou mais anos), totalizou 351 pessoas, as que assinaram o termo de 

consentimento informado e responderam corretamente ao instrumento. A Figura 1 apresenta 

o esquema metodológico do estudo efetuado. 
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Figura 1: Esquema metodológico do estudo de investigação

 

 

A recolha dos dados biológicos e sociodemográficos foi realizada entre Fevereiro de 2016 a 

Maio de 2017 no contexto domiciliário das pessoas, por equipas de profissionais de saúde que 

pertenciam ao centro de saúde de cada concelho, de forma a prestar todo o apoio necessário à 

recolha dos dados. Foi utilizado o software SPSS Statistics versão 23 para a realização de todos 

os procedimentos estatísticos. 

Procedeu-se, em base geográfica, à descrição da evolução dos índices demográficos que se 

consideram como os que melhor caracterizam o envelhecimento demográfico (todos 

aprovados pelo Conselho Superior de Estatística do INE), nomeadamente: (i) Índice de 

Dependência de Idosos (IDI); (ii) Índice de envelhecimento (IE); (iii) Índice de longevidade (IL), 

referentes aos censos de 1991, 2001 e 2011. 

Com base na utilização de uma plataforma de dados geográficos, procedeu-se ao cálculo de 

otimização de percursos rodoviários, vulgarmente obtidos a partir de algoritmos de análise de 

redes em Sistemas de Informação Geográfica, em que a variável a estudar foi o tempo gasto 

percorrido nesse espaço geográfico. A análise usou como dado base a rede rodoviária da RBA e 

um ponto designado como centro geográfico, correspondente à localização geográfica do 

hospital HJJF. Foram assim obtidos os tempos de percurso a partir do HJJF para qualquer ponto 

da RBA, utilizando transporte particular (Goes, Oliveira & Amado, 2012). Foi ainda 

determinada uma relação linear entre os índices (IDI, IE e IL) e indicando o tempo de percurso 

como variável independente, de modo a estabelecer uma correspondência (possível 

correlação) entre os valores dos índices e os valores das distâncias obtidas, cuja parte 
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experimental foi efetuada em ambiente ArcGIS da ESRI, versão 10.5.1, recorrendo aos 

módulos Spatial Statistics e Network Analyst. 

Por fim, procedemos à representação das sedes das ECCIs em cartograma e estudou-se a 

otimização da cobertura territorial destas equipas, tomando em linha de conta um tempo de 

percurso máximo de 60 minutos (só ida), determinando assim as áreas de servidão territoriais, 

cuja parte experimental foi também realizada em ambiente ArcGIS da ESRI, versão 10.5.1, 

recorrendo ao módulo Network Analyst. 

 

Resultados e discussão 

 

Envelhecimento individual - Factores Biológicos e Sociodemográficos 

A amostra exibe uma maior proporção de pessoas do género feminino (53.6%), 

comparativamente com as do género masculino (46.4%), conforme se constata pela análise 

dos valores listados na Tabela 3.  

 

Tabela 3: Características biológicas e sociodemográficas dos 351 inquiridos residentes na RBA. 

 n % 

Género   

Masculino 163 46.4 

Feminino 188 53.6 

Intervalos etários   

65-74 132 37.6 

75-84 135 38.5 

85 e mais 84 23.9 

Estado civil   

Solteiro(a) / Divorciado(a) / Separado(a) 31 8.8 

Casado(a) / União de facto 206 58.7 

Viúvo(a) 114 32.5 

Escolaridade   

Não sabe ler nem escrever 104 29.6 

Sabe ler e/ou escrever 59 16.8 

1º-4º anos 165 47.0 

Mais formação 23 6.6 
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O intervalo etário correspondente às pessoas de maior idade (85 e mais) é o que apresenta a 

menor proporção (23.9%), quando comparado com os restantes dois intervalos, estes muito 

idênticos em proporção. A pessoa mais longeva da amostra tinha 101 e era do sexo feminino. 

Relativamente ao estado civil, verifica-se que a maioria dos inquiridos são casados (58.7%) e 

uma proporção considerável é composta por viúvos (32.5%, em que a proporção de mulheres 

nesta categoria é de 76.3% e a dos homens é de 23.7%). No que diz respeito à escolaridade, 

observa-se que quase metade dos inquiridos (46.4% = 29.6% + 16.8%) não tem formação 

escolar e que 29.6% da amostra (dos quais 57.8% são mulheres e 42.2% são homens) é 

composta por analfabetos. 

A amostra considerada neste estudo segue a tendência retratada na literatura científica, 

verificando-se um predomínio de pessoas do género feminino (Tavares, Lima, Aparecida, 

Ferreira & Oliveira, 2015; Paiva, Pegorari, Nascimento & Santos, 2016; Rodrigues, Tavares, 

Dias, Pegorari, Marchiori & Tavares, 2017), particularmente no segmento da população de 

maior idade, fenómeno apelidado de “feminização da velhice” (Nicodemo & Godoi, 2010). A 

maior longevidade das mulheres remete para aspetos de teor biológico e social, pois parece 

estar associada a uma vantagem genética e a uma maior capacidade de socialização, com 

interações relacionais mais intensas entre familiares e amigos, facultando melhores condições 

de adaptabilidade ao envelhecimento (Bicudo, 2013). Outros estudos referem que as mulheres 

longevas apresentam maiores limitações e maior perda da capacidade funcional, em 

consequência de uma maior prevalência de algumas doenças, como por exemplo, dor crónica, 

doença reumática, osteoporose, osteoartrite, depressão, entre outras, com prejuízo da própria 

Qualidade de Vida (Nunes, Ribeiro, Rosado & Franceschini, 2009; Lopes, Escoval, Pereira, 

Pereira, Carvalho & Fonseca, 2013). Relativamente ao estado civil, quando se comparam os 

casados(as) / vivendo em união de facto com os(as) viúvos(as) (maioritariamente mulheres), 

verifica-se que a perda do companheiro parece diminuir a capacidade para o autocuidado 

conduzindo a uma desmotivação com a vida. Neste sentido, os autores (Arslantas, Ünsal, 

Metintas, Koc & Arslantas, 2009; Vagetti, Filho, Moreira, Oliveira, Mazzardo & Campos, 2013) 

sugerem o contributo dos profissionais de Enfermagem no desenvolvimento de intervenções 

que ajudem a minimizar tais sentimentos. Nesta sequência de raciocínio, os autores do 

presente estudo, observaram também uma maior prevalência de incapacidades funcionais e a 

existência de comorbidades em mulheres longevas, pelo que se julga pertinente considerar 

este grupo populacional alvo de uma atenção prioritária, investigando-se a sua condição de 

saúde, não somente centrada nas morbidades presentes, mas também considerando as suas 

capacidades remanescentes, promovendo ações de reabilitação. 

Os resultados da amostra evidenciam baixa escolaridade dos inquiridos (quase metade não 

tem formação escolar) e uma percentagem de 29.6% de analfabetos (maioritariamente 

mulheres), dois problemas graves da sociedade Portuguesa e que afetam em maior proporção 
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as pessoas do género feminino, facto que é consonante com o observado pelos autores 

(Soares, Tavares, Dias, Diniz & Geib, 2010), pois verifica-se que as mulheres longevas possuem 

menor escolaridade, o que fomenta a iliteracia deste grupo populacional, aspeto que, uma vez 

mais, coloca a Enfermagem na definição de adequadas estratégias de intervenção que 

favoreçam uma ação educativa ligada à promoção da saúde. À semelhança ainda de outros 

autores, como por exemplo (Artacho et al., 2014), presume-se também que um maior nível de 

escolaridade possa contribuir para maiores níveis de literacia, promovendo um maior 

conhecimento acerca das doenças crónicas múltiplas e complexas, capacitando as pessoas 

para lidar melhor com os processos e alterações à sua saúde. A literacia parece estar 

relacionada com a maior ou menor capacidade que os indivíduos têm para obter, processar, 

entender e usar a informação básica em saúde e serviços disponíveis, para tomar as decisões e 

as escolhas mais apropriadas, sendo deste modo um importante fator de variabilidade de 

tomada de decisão (Loureiro et al., 2012). 

 

Envelhecimento Demográfico e Societal 

O envelhecimento demográfico e societal é aqui retratado de acordo com os dados obtidos 

nos últimos censos demográficos realizados pelo INE, nomeadamente 1991, 2001 e 2011. A 

descrição geográfica deste fenómeno é caracterizada nesta subsecção, adotando-se a 

Freguesia como divisão administrativa de base, por ser esta a escala mais detalhada divulgada 

publicamente pelo INE e associada aos dados dos censos demográficos. 

A RBA é caracterizada por 13 Concelhos (83 Freguesias), cujos limites administrativos 

(Concelho e Freguesia) se observam na Figura 2, extraídos da Carta Administrativa Oficial de 

Portugal (CAOP), disponibilizada pela Direção Geral do Território e que regista o estado da 

delimitação e demarcação das circunscrições administrativas referentes ao País. Foi utilizada a 

versão 2012.1 da CAOP, por esta ser a mais comum aos três censos demográficos em análise 

neste artigo. 
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Figura 2: Cartograma com a representação da área de estudo, identificando os 13 Concelhos e as 83 

Freguesias da região do Baixo Alentejo. 

 

 

Relativamente aos índices demográficos estudados e que melhor caracterizam o 

envelhecimento demográfico, são os seguintes: 

 Índice de Dependência de Idosos (IDI), calculado como a relação entre a população 

idosa e a população em idade ativa, definida habitualmente como o quociente entre o 

número de pessoas com 65 ou mais anos de idade e o número de pessoas com idades 

compreendidas entre os 15 e os 64 anos (expressa habitualmente por 100 pessoas 

com 15-64 anos); 

 Índice de Envelhecimento (IE), calculado como a relação entre a população idosa e a 

população jovem, definida habitualmente como o quociente entre o número de 

pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendidas entre 

os 0 e os 14 anos (expressa habitualmente por 100 pessoas dos 0 aos 14 anos); 

 Índice de Longevidade (IL), calculado com a relação entre a população longeva e a 

população idosa, definida habitualmente como o quociente entre o número de 
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pessoas com 75 ou mais anos (população longeva) e o número de pessoas com 65 ou 

mais anos (população idosa), expressa habitualmente por 100 pessoas com 65 ou mais 

anos de idade. 

Os cartogramas mostrados na Figura 3 ilustram a evolução da situação registada para os 

índices IDI, IE, e IL, com base nos dados dos censos de população realizados nas últimas três 

décadas (1991, 2001 e 2011), para a população da RBA, segundo o INE. 

Pela análise visual dos cartogramas, observa-se relativamente ao IDI (ver Figura 3, primeira 

coluna): (i) um agravamento (constante), local e regional, entre 1991 e 2011; (ii) ao nível 

geográfico da Freguesia, verificam-se assimetrias, entre as do Concelho de Beja e as dos 

Concelhos de Mértola, Almodôvar, Ourique e Odemira, acentuando-se o valor deste índice a 

Sul / Sudoeste da RBA. 

Em relação ao IE (ver Figura 3, coluna do meio), salienta-se, igualmente, um agravamento do 

índice ao longo das três décadas consideradas no estudo, com uma assimetria geográfica 

idêntica à verificada para o IDI. 

Os cartogramas apresentados na Figura 3 (coluna da direita) não revelam uma vincada 

assimetria dos valores de IL. De modo generalizado, para toda a RBA, constata-se que o peso 

da população longeva (pessoas com 75 anos ou mais) é cada vez maior relativamente à 

população com 65 anos ou mais de idade, ao longo das três décadas. Os Concelhos de 

Vidigueira e Mértola são aqueles que apresentam um valor do IL generalizado mais elevado 

para todas as Freguesias que os compõem, em particular para o verificado no censo de 2011. 
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Figura 3: Cartogramas dos valores dos índices IDI, IE e IL, para os censos da população de 1991, 2001 e 

2011 

 

 

Distâncias ao HJJF 

No presente artigo, foram, assim, determinados os tempos de percurso (em minutos), cuja 

origem se localiza no centro geográfico de cada centro habitacional correspondente à sede das 

Freguesias pertencentes à RBA, e o destino sempre referido em relação ao HJJF. Foram obtidos 

valores que variam entre os 5 e os 95 minutos (mais de uma hora e meia), devido à dimensão e 

características geográficas da região, cujos resultados podem ser observados no cartograma 

representado na Figura 4. 
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Figura 4: Cartograma indicando os tempos de percurso ao longo da rede rodoviária da RBA entre a sede 

de cada Freguesia e o Hospital José Joaquim Fernandes de Beja. O número inscrito em cada polígono 

(Freguesia) indica o tempo mínimo de percurso em minutos. 

 

 

Uma relação linear entre os índices (IDI, IE e IL) foi determinada, indicando o tempo de 

percurso como variável independente, de modo a estabelecer uma correspondência (possível 

correlação) entre os valores dos índices e os valores das distâncias (Goes, Oliveira & Amado, 

2012). 

Esta relação entre tempo de percurso e os valores dos índices demográficos foi determinada 

utilizando o modelo de regressão linear baseado no método dos mínimos quadrados, obtendo-

se apenas uma correlação significativa positiva entre o IE e o tempo de percurso (ver Figura 5). 

Adicionalmente observou-se que a relação linear em causa aumentou significativamente ao 

longo das três décadas; nomeadamente: 44% em 1991; 49% em 2001 e 68% em 2011. 
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Figura 5: Regressão linear entre o IE referente aos censos de população de 2011 e os tempos de 

percurso calculados com base na rede rodoviária da RBA, supondo um meio de transporte particular. A 

reta a preto representa o modelo linear obtido com base no método dos mínimos quadrados. 

 

 

Assim, os resultados obtidos sugerem um agravamento do IE ao longo das três décadas à 

medida que nos afastamos do centro geográfico considerado, nomeadamente o HJJF, pois as 

correlações obtidas foram positivas. Dito de outra forma e por exemplo para o ano de 2011, as 

maiores distâncias sugerem coincidir (significativamente) com as com as zonas mais 

envelhecidas da RBA, na ordem dos 68%. Todavia, também se percebe que, são os mais 

longevos os que têm mais tendência em manter-se nos seus locais de habitação e que, de 

acordo com os resultados obtidos, correspondem aos locais mais distantes do HJJF, 

remetendo-os para uma situação de maior iniquidade quando os mesmos idosos 

apresentarem agudizações do seu estado de saúde e terem de recorrer aos serviços de 

urgência do único Hospital de referência da RBA, conforme constatou igualmente (Gruneir, 

Silver & Rochon, 2011) no seu estudo internacional que envolveu diversos países e culturas. 

Por outro lado, se tivermos em conta as indicações da Entidade Reguladora para a Saúde 

relativamente ao tempo de acesso aos serviços de urgência, nomeadamente máximo de 

tempo de percurso igual a 60 minutos (ERS, 2011), então muitas das Freguesias da RBA 

excedem tal limite. Deste modo, as distâncias a que as pessoas se encontram bem como a 
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(im)possibilidade / (in)capacidade que elas têm em de se deslocar, os resultados revelam-nos 

possíveis (in)equidades no acesso geográfico ao SU do único Hospital de referência (Santana, 

2014, cit. in Goes, Oliveira & Lopes, 2016). Tendo em conta os dados do censo de 2011 e 

contabilizando a população com 65 ou mais ano de idade de todas as Freguesia cujo tempo de 

percurso ao SU ultrapassa os 60 minutos, obtém-se o valor de 6294 idosos, o que corresponde 

a cerca de 19.7% (6294 / 31885 × 100%) de pessoas em circunstâncias de iniquidade / 

acessibilidade física. 

 

Otimização da Cobertura das ECCIs 

A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) dispõe no presente de 279 

Equipas de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) com uma distribuição territorial quase 

sobreponível aos concelhos (278 concelhos). A Região do Baixo Alentejo (RBA) inclui 6 ECCIs 

para os 13 Concelhos. Esta região corresponde igualmente à delimitação administrativa da 

região que se designa por Agrupamento de Centros de Saúde Baixo Alentejo (ACSBA). A Figura 

6 mostra a localização geográfica das 6 ECCIs, sobreposta com a delimitação administrativa dos 

Concelhos da RBA. 
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Figura 6: Cartograma identificando a delimitação administrativa do da RBA (por Concelhos) e respetivas 

ECCIs. 

 

 

A partir da localização geográfica de cada uma das 6 ECCIs, foi elaborada a delimitação das 

áreas geográficas correspondentes ao tempo de percurso, viajando a partir da sede física das 

ECCIs para qualquer direção, que se denominam por áreas de servidão. O tempo máximo de 

percurso foi definido em 60 minutos (ERS, 2011) e a Figura 7 mostra as áreas obtidas pelo 

respetivo cálculo. A proporção das áreas do tempo de percurso (áreas de servidão) para cada 

ECCI, em comparação com a área total da RBA, está indicada no Gráfico 1. Destacam-se os 

seguintes aspetos principais: (i) as áreas de servidão das ECCIs de Almodôvar e Serpa são as 

que apresentam a maior dimensão; (ii) cerca de 7.1% da área territorial da RBA (ver Gráfico 1) 

não está abrangida por nenhuma ECCIs. 

 

 

 

 



 

 

251 VISÕES SOBRE O ENVELHECIMENTO 

Figura 7: Áreas de servidão definidas para um tempo de percurso até 60 minutos, viajando a partir do 

centro geográfico de cada ECCIs. 
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Gráfico 1: Proporção das áreas do tempo de percurso 

 

 

Conforme se pode observar visualmente na Figura 7, a única região que não está incluída em 

qualquer uma das áreas de servidão calculadas é “Barrancos”, conforme assinalado no Gráfico 

1 (não coberto 7,1%). No entanto, constata-se que a área de tempo de percurso que está mais 

próxima é a que resulta a partir da ECCI de Serpa. Se calcularmos o tempo de percurso a partir 

da ECCI de Serpa, até ao ponto médio de “Barrancos”, o tempo gasto na viagem é de 67 

minutos, viajando pelas estradas N260, N385, N258 (as que conduzem ao percurso mais 

rápido). 

Tendo em conta esta lógica de representação de áreas de servidão de ECCIs, verifica-se que 

apenas Barrancos está localizado a mais de 60 minutos de quaisquer das 6 ECCIs sediadas na 

RBA. De acordo com os dados dos censos de 2011 e contabilizando a população com 65 ou 

mais anos de idade residentes em Barrancos, obtém-se o valor de 456 idosos, o que 

corresponde a cerca de 1.4% (456 / 31885 × 100%) de pessoas em circunstâncias de iniquidade 

/ acessibilidade física. Comparando este resultado com o semelhante descrito na secção 

anterior, esta solução das áreas de servidão das ECCIs conduz a uma maior cobertura da 

população o que demonstra, empiricamente, a sua elevada importância. Somos em crer que, 

Almodôvar; 
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para a RBA, devem reequacionar-se os rácios e a relocalização das ECCIs, pois a distribuição 

geográfica da sede das ECCIs não cobre ainda toda a população. 

 

Conclusão 

Sendo o envelhecimento um processo de responsabilidade individual, familiar e de toda a 

comunidade em geral e que deve ser promovido ao longo de todo o ciclo vital, o mesmo deve 

ser devidamente suportado por estratégias de intervenção que otimizem oportunidades na 

saúde, de participação e segurança, promovendo ações em vários sectores que permitam que 

os idosos continuem a ser um recurso para as suas famílias, comunidades e economias, tal 

como preconizado pela OMS. Tal como se sabe, este fenómeno causa um impacto 

considerável nos sistemas de saúde que, atualmente, parecem não estar devidamente 

preparados do ponto de vista conceptual e logístico, para dar respostar à necessidade de 

cuidados específicos de uma população envelhecida, com tais vulnerabilidades (Nunes, 

Ribeiro, Rosado & Franceschini, 2009; Bicudo, 2013; Goes, Oliveira & Lopes, 2016). 

Em linha de conta com o forte investimento a que se assiste nos cuidados de proximidade e de 

hospitalização domiciliária, como parte integrante da reforma atual dos cuidados de saúde em 

Portugal, percebeu-se ser importante e necessário desenvolver este estudo para dispormos de 

uma base empírica que permita tomar decisões. Dada a tipologia da RBA ser 

predominantemente rural e as distâncias a percorrer entre os aglomerados populacionais 

serem elevadas, se pretendermos atingir os objetivos propostos para esta reforma na saúde, 

há que providenciar capacidade de intervenção às ECCIs se queremos que as pessoas idosas 

famílias e cuidadores informais aprendam a gerir os seus processos de vida no contexto onde 

vivem, para além de possibilitar uma cobertura de respostas de cuidados de saúde mais 

abrangente em termos territoriais. 
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CAPÍTULO 14 

 

MEMÓRIAS CRUZADAS - NARRAR, TRANSFORMAR E CONSTRUIR A VELHICE 

 

Ana Piedade 

 

Introdução 

É objetivo deste texto refletir acerca das histórias vida, desde a sua construção à sua utilização. 

Como metodologia que permite ao campo disciplinar da antropologia trabalhar com grupos 

específicos de indivíduos, entre os quais os mais velhos. Por possuírem uma vasta experiência 

e saberes empíricos frequentemente pouco valorizados tanto pelos próprios como por outros, 

as narrativas e posteriores histórias de vida de indivíduos desta faixa etária, têm vindo nos 

últimos anos, a ganhar importância. 

A reflexão aqui partilhada resulta da recolha de narrativas de vida junto de homens e mulheres 

com idades compreendidas entre os 75 e os 96 anos residentes na área metropolitana de 

Lisboa, mais concretamente no concelho do Barreiro e foca aspetos ligados, sobretudo, à 

construção da memória social e decorreu entre os anos de 1999 e 2004. 

A narrativa de vida e posterior construção de história de vida, permite salientar a importância 

da oralidade em grupos com elevada percentagem de iletrados e/ou analfabetos funcionais; 

desencadeamento de memórias individuais que contribuem para a construção da memória 

social e coletiva e a conceção de tempo e de espaço das comunidades, em grupos de anciãos. 

A riqueza dos materiais recolhidos e as características do método biográfico, tem permitido 

que nos últimos anos se trabalhe a memória social em várias perspetivas, possibilitando um 

entendimento mais abrangente de um dado complexo espácio-temporal e sobretudo, 

trabalhar sobre enunciados discursivos dos que, normalmente, porque cidadãos anónimos 

e/ou não escreventes, dificilmente deixam “rasto biográfico” visível após o seu 

desaparecimento. 
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Pelos caminhos da memória - histórias de vida, ancianidade e tempo(s) 

Não obstante as características dos mais idosos em Portugal estarem a mudar, no que 

concerne às habilitações académicas e mundividências, o facto é que em alguns contextos 

territoriais, existem idosos que nunca aprenderam a ler e escrever ou fizeram a escolaridade 

obrigatória para a sua idade mas não praticam a escrita. Deste modo, muitas das suas 

experiências e conhecimentos não serão registadas, perdendo-se com a sua morte. Tal implica, 

portanto, o que poderá ser definido como uma antropologia de urgência, procurando 

preservar estes conhecimentos, vivências e considerações que, dentro em pouco, se perderão 

definitivamente - das cerca de trinta pessoas entrevistadas no período referido, apenas anda 

vivem sete. 

A história de vida é uma atividade de síntese que se apropria das estruturas sociais, 

interiorizando-as e exteriorizando-as, isto é, reproduzindo-as. Essas estruturas constituem o 

quadro social da memória e dependem de escolhas sociais - são influenciadas pela estrutura 

social do sujeito, traduzindo uma unidade ideológica, valores e despectivas (Poirer, Clapier-

Valladon & Raybaut, 1995). Nesse sentido, permitem captar a ligação entre o mundo da 

experiência e dos valores vividos e o mundo das estruturas da sociedade global (Lavado, 2004, 

2009). Desse modo identificam-se e entendem-se pormenores determinantes para a 

compreensão das diferenças entre os indivíduos e os grupos, relativamente ao modo como 

interiorizam e recordam factos e fenómenos. Podem, portanto, ser produzidas memórias 

coletivas diferenciadas no interior de uma sociedade possuidora de uma memória social 

comum (Godinho, 2001). Tal visão de conjunto, não obstante, só pode ser conseguida a partir 

do momento em que o corpus de informação, portanto, o número de histórias de vida, é 

suficientemente lato para que se observem repetições quanto aos factos narrados pelos 

informantes, isto é, a partir do momento em que há saturação da informação.  

Como já referido, as histórias de vida são construídas a partir de narrativas de vida, ou seja, 

são construções que o investigador faz com os materiais que lhe são narrados pelos seus 

informantes num contexto de entrevista e/ou conversa informal. Geralmente essa abordagem 

pressupõe o interesse pela recolha de materiais numa perspetiva histórica e/ou dinâmica, 

contendo uma informação que é sobretudo autobiográfica e transmitida num discurso que não 

é o do investigador, mas sim o do informante (Lavado, 2008). 

A recolha de narrativas de vida é forçosamente um processo lento e trabalhoso, que exige o 

estabelecimento ou a existência prévia de uma relação de grande confiança entre 

entrevistador e entrevistado, posto que alguns dos temas que interessam ao investigador 

estão relacionados com emoções profundas ou eivados de aspetos que, não obstante serem 

referidos, têm uma dimensão confidencial que só se revela àqueles em quem se confia. 

Paralelamente, o investigador pode debater-se com problemas da ordem da análise do 

discurso produzido pelos informantes, nomeadamente no que concerne aos saltos temporais e 
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hiatos, aos modos de apropriação da língua, aos dados que interessam à investigação e que se 

misturam com outros do domínio afetivo e emocional dos narradores, como refere Godinho 

(2001). Numa mesma comunidade linguística coexistem variantes sociais e regionais, visíveis, 

por exemplo, no modo como determinados jogos, expressões e palavras são denominados e 

ditos; isso reflete-se na multiplicidade de designações que existem para referenciar um mesmo 

objeto ou ação. A língua, como qualquer outro sistema simbólico, facilita a comunicação, 

porém comporta o perigo do não entendimento e do engano - possibilita a mentira, o duplo 

sentido, o subentendido, o trocadilho, o jogo etc. - não apenas pelo que se diz, mas também 

pela forma como se diz e pelo contexto em que se proferem determinadas palavras ou 

expressões. Também o género de quem fala influencia o que se diz, o modo como se diz, onde 

se diz e a quem (Lavado, 2004) - a diferenciação social constitui um facto de ordem 

sociocultural que se reflete em todos os sistemas semióticos (Godinho, 2001). 

Ao dar-se voz às lembranças e à memória - a voz das histórias contadas - às culturas e grupos 

minoritários, reconhece-se o valor das culturas faladas, ainda que mais ou menos integradas 

em sociedades dominadas pela escrita. Recuperando as histórias contadas para fazer a 

história, há que aceitar o desafio de (re)introduzir a emoção, os medos e as fantasias que a 

metáfora da memória encerra. Ao mesmo tempo, aceita-se os obstáculos que forçosamente se 

impõem às generalizações, entendendo-se cada depoimento como construção da consciência 

e da memória, enfatizando a variedade da experiência nos grupos sociais e simultaneamente 

assumindo que cada história é modelada por uma cultura comum. Isto é, o investigador 

coloca-se na encruzilhada entre a heterogeneidade do sujeito enquanto indivíduo e a 

homogeneidade do sujeito enquanto mais um indivíduo, num desafio nítido às categorizações 

rígidas entre público e privado, entre memória e realidade (Samuel & Thompson, 1990; Augé, 

2001; Bertaux, 1981). 

As memórias - porque memória e a tradição estão em contínua reciclagem e reformulação 

para conferir sentido ao passado, projetando-o no presente e ambos, passado e presente 

convertidos num só tempo, projetarem-se no futuro - conduzem o investigador mais perto do 

processo de construção e transmissão “mítica”, embora as narrativas de vida não sejam mitos.  

Podem observar-se, nas narrativas de vida, os desfasamentos, as omissões e as 

reinterpretações dos atos, factos e carácter dos indivíduos, através dos quais o mito toma 

forma, ao nível da memória individual e coletiva. Mas as histórias de vida, vistas a esta luz, não 

devem ser consideradas uma amálgama de fragmentos, mas sim acontecimentos com uma 

forma, nos quais alguns incidentes são dramatizados, outros contextualizados e outros ainda, 

silenciados através do processo de moldagem da narrativa. Neste sentido, a narrativa é 

moldada por factos conscientes e inconscientes - mito e realidade - cada qual desempenhando 

um papel expressivo. Significa isto que embora através da narrativa de vida possam mitificar-

se personagens e acontecimentos, nem sempre por se querer, mas porque se foi construindo 
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essas imagens e “verdades”, este processo de (re)construção da memória não é falso ou 

diferente do processo de que resultam os discursos escritos.  

A elaboração que fazemos de factos e fenómenos que vivenciamos resultam, em última 

instância, de uma variedade imensa de fatores que, em momentos diferentes das nossas vidas, 

se constroem com pequeníssimas alterações mesmo quando a verisimilhança com a realidade 

é quase total. Ainda assim, a nossa verdade é a que plasmamos nas nossas narrativas e ela 

pode ser - é-o frequentemente - ligeiramente, bastante ou muito diferente da de todos os 

outros que vivenciaram a mesma experiência.  

A incerteza acerca do tempo em que os fenómenos ocorreram é frequentemente resolvida 

pela lógica ou pela articulação de cadeias de acontecimentos, com recurso a suportes escritos 

ou pictóricos ou, não raramente, rematando a incerteza com expressões nas quais se 

manifesta a ausência de importância da determinação desse tempo. O mesmo acontece 

relativamente aos lugares. Vejamos alguns exemplos: 

 

“(…) Foi já depois da Guerra … ah, pois foi. Foi no ano do ciclone grande, aí um ano 

antes do meu filho nascer e ele nasceu em 48. 48? ... pois, 48, que ele tem agora, 

não ainda há-de fazer … foi, foi, mas também não é isso que interessa, não é?! 

(…)” (G. S.) 

 

Ou ainda um outro caso: 

 

“(…) Creio que foi de Verão, pelo menos ainda estava calor (…), foi no tempo das 

cerejas, isso recordo bem (…) ah, ela tinha que ter 15 anos … tinha mais oito do 

que eu (…) vê? Aqui está [pega numa fotografia de um grupo de crianças e 

adolescentes, datada no verso e com a identificação de cada pessoa do grupo] 

(…)” (A. M.) 

 

É possível ver precisamente como a memória diverge mais claramente da imaginação e do 

simbolismo. A idealização e a demonização dos indivíduos e dos acontecimentos tornaram-se 

pistas para analisar esperanças frustradas ou medos escondidos. A fantasia da “reconstrução” 

dos acontecimentos contribui para a influência dinâmica do mito e para a agitação dos 

movimentos sociais. Vejamos novamente um exemplo: 
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“(…) era um homem muito mal formado e nunca devia ter tido contacto com 

crianças (…) a mim, detestava-me. Mas não se atrevia a bater-me como a alguns 

dos outros garotos. Dizia que eu era privilegiado (…)” (J. A.) 

 

Ou ainda: 

 

“Aqui ficavam as chaves nas portas ... não havia zaragatas, nem roubos. Agora … 

(…) dantes era só ali na Rua da Alemanha, (…) andavam sempre a discutir (…) E 

também às vezes havia ali confusões mais pró pé da praia … ah, e (…) umas 

bebedeiras, (…) e a seguir um par de tabefes … mas era só muito raro … e às vezes 

havia rivalidades, não é?” (E. C.) 

 

A memória é inerentemente revisionista, um exercício de amnésia seletiva, o que implica que 

tudo quanto é esquecido pode ser tão ou mais importante quanto o que é lembrado (Augé, 

2001). Como num sonho, todas as sequências de acontecimentos podem ser vistas 

retrospetivamente e condensadas só num momento, ou pode transformar-se em habitual o 

que é excecional. Neste sentido, quaisquer histórias de vida, escritas ou orais, mais ou menos 

dramáticas, são mitologias pessoais, justificações dos atos dos indivíduos. Diretamente ou 

através de oposições, ilustram e realçam o carácter ideal - a independência, a liberdade e a 

lealdade filial são os aspetos mais exaltados. 

Por serem tão subjetivas e pessoais, durante muito tempo as narrativas de vida foram 

consideradas pouco fiáveis enquanto fonte de informação para as ciências sociais. Porém, 

novas abordagens da crítica de fontes olham-nas como um recurso passível de ser validado por 

outras fontes com as quais se cruza: diários, cartas, fotos, postais, jornais, revistas, livros e pelo 

cruzamento de narrativas de vida dentro de um grupo de indivíduos de uma mesma 

comunidade. Cruzar estas narrativas permite descobrir falhas e coincidências, validando uns 

aspetos e permitindo duvidar de outros, não os utilizando, portanto, na construção dessa 

outra narrativa que é o texto científico. 

Uma análise aprofundada da narrativa pode sugerir que não se encontraram apenas as 

memórias individuais de estereótipos culturais - “os tipos ideais” - no sentido que Max Weber 

(1983) atribuía ao termo, de indivíduos que incorporam qualidades particulares. Há fatores ou 

indivíduos que podem ter uma influência decisiva na moldagem das histórias de vida - 

familiares muito próximos (omnipresentes, tirânicos), professores (demasiado severos), 

invisíveis na narrativa e no entanto, sempre presentes. A seleção das personalidades, tal como 

a dos eventos, é parcialmente simbólica, ilustrando dois registos opostos das vivências - a 
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crueldade e a injustiça, por um lado e a benevolência, por outro. Uma autobiografia funciona 

como espelho da moralidade e este fenómeno pode ser visto não apenas na sua forma mas 

também nos elementos míticos que podem ser justapostos pela singularidade de cada 

memória pessoal. 

Nas narrativas orais, verifica-se uma aproximação da mitologia popular tradicional, no âmbito 

das conveniências dos valores morais, através dos acontecimentos recontados. É muito 

comum que estas histórias sirvam como parábolas, exemplificando a coragem, a bondade ou a 

força e como nas fábulas e mitos clássicos, podem apresentar grandes semelhanças entre si. 

Daqui à “construção” social de heróis e vilões, de processos de identidade e de alteridade, é 

um pequeno passo. Ao lembrarem acontecimentos e ou personagens que “mitificaram”, os 

informantes conferem-lhes uma intemporalidade que permite acrescentos factuais e/ou de 

atributos e alterações do tempo cronológico que as enriquecem, não lhes retirando a função 

principal ou prejudicando a sua importância. Acresce-lhes qualitativamente a forma da 

narrativa, conferindo-lhes atualidade através dos aspetos formais da linguagem, reflexo entre 

outros, do grupo social de pertença, transformando-os de acontecimentos do passado em 

força viva do presente. 

Uma grande proporção da riqueza de detalhes de uma história de vida típica, permanece 

objetivamente válida, e, neste sentido, todas as histórias de vida são potencialmente 

evidências de subjetividade e mesmo do inconsciente e a memória oral oferece uma dupla 

validação no entendimento do passado, de tal modo que ainda hoje o mito influencia a 

experiência real - crescendo a partir do mito e ajudando a percecionar o modo como ele se 

forma.  

Parece haver quem considere que, pelo facto de em contextos culturais em que a escrita existe 

e existem, igualmente, estruturas governativas com um elevado grau de formalização, o 

indivíduo como reservatório e guardião da lembrança e da memória deixa de ter sentido (Bósi, 

1994). Esquece-se, porém, quem assim pensa, que a despeito de um maior afastamento das 

pessoas e uma menor aproximação entre elas e as estruturas formais da sociedade, “a 

acumulação do saber em memória separada do povo” (Iturra, 1997) não é aceite por todos os 

membros de uma sociedade de modo uniforme, já que, “nem todo o grupo social sabe por 

escrito nem aceita ou pratica toda a teoria na sua prática” (Iturra, 2001). 

As memórias dos acontecimentos constituem um processo de encadeamento tal, que se 

tornam recorrentes - como palavra puxa palavra, assim recordação puxa recordação - pelo que 

o ato de rememorar se organiza como suporte, como estrutura do acontecimento lembrado. 

Mas, sendo cada sociedade constituída por múltiplas e diversas memórias de grupo - as 

memórias coletivas - que enformam a memória geral - memória social - pode haver diferenças 

no que concerne à rememoração, pelo que o investigador se pode deparar com diferentes 

recordações, no interior de uma mesma comunidade. Isto é, para além das memórias coletivas 
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e da memória social, o investigador depara-se, numa primeira instância, com memórias 

individuais. 

Halbwachs (1968) opõe-se a Bergson (1939) ao negar que existe uma “memória pura” que 

constituiria um registo integral do passado dos indivíduos, e considera que as memórias dos 

grupos sociais em presença se entrecruzam. É, afirma, neste cruzamento, que se estruturam as 

opções individuais que são, por isso, diversas entre si - as memórias individuais traduzem, pois, 

a história e a memória de quem o fez gente, filtradas pela gente que o indivíduo, a cada 

momento, é. Neste sentido, a sociedade é a dimensão que permite aos indivíduos 

reconstituírem o passado. Secundado, nos anos noventa do século XX por Connerton (1993), 

Halbwachs considera que as abordagens que os indivíduos fazem do presente, são 

enquadradas por um conjunto de recordações antigas que se adaptam e enformam o modo 

como se apreende e equaciona o presente. Connerton acrescenta, ainda, que as memórias do 

passado vão legitimar a ordem (refere-se essencialmente à questão das comemorações) 

vigente no tempo presente. Pela circularidade do tempo, (re)constrói-se o espaço onde as 

identidades de grupos se inscrevem e forjam. Refere Godinho (2001: 10):  

 

“Para Lowenthal, (…) o passado é um país estrangeiro com atributos configurados 

pelos gostos atuais e as suas peculiaridades são domesticadas pela forma como 

preserva os seus vestígios. O presente é apresentado como revivalista em relação 

à memória e à História, sendo o passado recriado com base nos valores e 

conhecimentos do tempo atual. A memória constitui assim, uma rescrição”. 

 

Na maioria senão na totalidade das pequenas comunidades, todos sabem da vida de todos, 

por isso, é relativamente fácil reconstituir as memórias e o tempo das memórias por referência 

às suas vidas, às vidas dos parentes e dos vizinhos. As datas referidas, como já se viu, 

reportam-se essencialmente aos ritos de passagem - escola, nascimento de irmãos ou 

sobrinhos, casamento, morte de alguém próximo, primeiro emprego ou mudança de emprego, 

festas da terra ou carnaval, por exemplo - organizando, em termos temporais, a sua narrativa 

de vida, em volta destas dimensões. As exceções, nas pequenas comunidades estudadas, 

prendem-se com o período da Segunda Guerra Mundial ou com os anos em que as greves 

resultaram na prisão de informantes ou de alguém que lhes era próximo - isto é, vive-se e 

recorda-se o tempo não de forma linear, mas pelo recurso à ritmicidade, à ritualidade e ao 

tempo anómalo da rutura. Os acontecimentos familiares ou sociais evocam-se com base num 

tempo interior, num tempo de relação entre o indivíduo, as suas experiências, perceções e 

emoções, portanto num tempo que pode confundir-se com o tempo passado, vivido e contado 

por outros que o antecederam.  
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Da Memória às Memórias: memória social e memória de si 

Ao falar-se de memórias dos indivíduos, fala-se de memórias individuais, privadas, mas 

também das memórias coletivas, tradutoras de uma sociedade que reproduz cultura(s), 

tempo(s), e espaço(s), porque o indivíduo não existe só por si mas entre os outros, perante 

eles como perante si próprio e em última instância, perante as memórias dos outros; que eles 

partilham consigo, como ele indivíduo, partilha as suas com os outros. As memórias individuais 

existem enquanto produto e produtoras de relações com os outros, com factos, com 

fenómenos sociais que se encadeiam formando um todo coerente, perspetivado e apreendido 

de modo diferente por cada um dos indivíduos que são detentores das memórias “aprendidas” 

e apreendidas relativamente à realidade “real” e/ou vivida, mas, ainda assim, apresentadas e 

reproduzidas num quadro de relações sociais - os quadros sociais da memória. 

As memórias dos indivíduos - que eles têm de si, dos outros e da sociedade onde existem e das 

que não conhecem a não ser de ouvir dizer, pelos olhos e memórias de outros, não se esgotam 

num tema nem se espartilham ao gosto de qualquer conveniência metodológica para que seja 

mais fácil ao investigador estudá-las. Existem como um todo, uno e diversificado, onde cada 

uma é recorrente ou ponto de partida para outra, como eixo contínuo. Todos estes aspetos 

atravessam e fazem parte da vida dos indivíduos e são por eles referidos quando falam de si, 

do que são e da vida que é a sua - ou que eles vêm como sendo a sua. Em suma, da sua 

narrativa de vida.  

Os velhos, que até ao início do séc. XX tinham um elevado estatuto no mundo Ocidental - 

guardiães e fonte da essência da cultura das sociedades agrárias e da oralidade - na medida 

em que eram o garante da conservação do passado e construção do presente e do futuro, 

vivem relativamente desligados dos avanços tecnológicos (uns mais do que outros, claro) e, 

por isso, apesar de sábios das coisas da vida, são cada vez mais excluídos do conhecimento 

produzido e valorizado à luz do mercado de trabalho (Ariés, 1973, 1991). Isto é válido para os 

que sendo letrados, não atualizaram os seus conhecimento e se foram autoexcluindo, mas é 

tanto mais verdadeiro para todos os outros - e são muitos - que nunca souberam ler ou 

escrever, que sempre passaram os seus conhecimentos às gerações mais novas, pelo gesto e 

pela palavra; aqueles para quem a transmissão pessoal e presencial do conhecimento é 

imprescindível. Para esses, que vivem isolados nas suas aldeias, nos seus montes ou em 

pequenos lugares deste Portugal a tantas velocidades, a passagem das recordações e das 

lembranças não é possível fazer-se, porque aí não há gente nova - este é o mundo dos velhos e 

de uma sociedade em desagregação, moribunda, que não pode já reproduzir-se pela memória. 

O velho perde a sua função social - a de lembrar e aconselhar - e a sua capacidade produtiva e 

de apoio à reprodução. Mas as crianças e os velhos que surgem, por vezes como elementos da 

sociedade que formam classes á parte, não são grupos homogéneos (Bósi, 1994) nem no 

mundo, nem na Europa, Portugal ou mesmo em pequenas comunidades. De facto, as crianças 
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e os velhos, embora partilhando enquanto grupos, características que os identificam como tal, 

o que também se passa com os restantes indivíduos de uma sociedade, atravessam todas as 

classes sociais e reconfiguram diferentes relações familiares, sociais e culturais. Há assim, os 

eternos jovens, a geração sandwich, os filhos / pais / avós ausentes e os presentes; os sempre 

disponíveis, aqueles que nunca estão disponíveis e os que dão uma ajuda. Não há regras ou 

tendência absolutas. 

Os velhos de hoje (gerontes, anciãos, idosos, senescentes, … o que se queira), prolongam a 

juventude até o corpo o permitir e nesse caso, podem ser (são, efetivamente em muitos 

casos), uma geração quase ausente da vida dos netos ou, pelo contrário, retornam à infância 

no que concerne à dependência relativamente aos adultos jovens ou aos velhos menos velhos 

- os seus filhos - tornando-se do mesmo modo, uma geração ausente, até porque muitos deles 

passam a viver definitivamente em lares de terceira idade. A dependência que 

frequentemente acompanha o avançar das idades, implica portanto, uma reconfiguração das 

relações de pertença, domínio e poder nos contextos familiares, fazendo com que alguns 

idosos se responsabilizem pelos pais ainda vivos. Neste caso, sobretudo as mulheres, 

cuidadoras por papel social e nem sempre por vocação, designam-se por “geração sandwich”, 

colocadas entre a geração anterior à qual dão atenção ou de quem são cuidadoras, os filhos 

que continuam a apoiar - confecionando refeições, ajudando com tarefas quotidianas - e os 

netos, que levam e vão buscar à escola, etc. 

O afastamento das diferentes gerações mata os mecanismos de reprodução e construção da 

memória familiar e social. De facto, uma vez destruídos os suportes materiais da memória, os 

caminhos da “recordação consequente” - entenda-se passagem das recordações a outros - 

ficam bloqueados, perdendo-se-lhes o rasto. A memória, para recordar, necessita de 

interlocutores, de lugares e de objetos bem como de estruturas (familiares e/ou sociais) em 

que possa apoiar-se para fazer sentido, para deixar de ser apenas lembrança, recordação 

(individual ou de um grupo restrito) e passar a constitui-se como um acervo coletivo, como 

memória social. 

Muitos idosos manifestam solidão no ato de relembrar e de rememorar. Alegam que são já os 

únicos sobreviventes do grupo que partilhou determinadas experiências e lugares ou conheceu 

personagens já desaparecidas, constituindo-se como o elo de ligação entre passado, presente 

e futuro. Mas para alguns, o tempo termina no presente - quando nunca houve ou já não há 

descendentes e os colaterais não os “sentem como verdadeiramente seus”, dizem. Outros 

evocam um tempo difícil que de repente, se transforma num tempo de ouro, o “seu tempo”, 

como se o presente pertencesse já aos outros e apenas a eles. 

Após reconstruírem e interpretarem acontecimentos nos quais participaram ou que 

testemunharam, os informantes / “recordadores” veicularam alguns estereótipos que 

reproduzem, por via da memória, de uma sociedade idealizada. Uma sociedade que não 
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obstante os defeitos que tinha (“era uma vida dura, naquele tempo”; “a gente, naquele tempo, 

trabalhava muito”; “e quem é que podia ter brinquedos?! Só os ricos!”) era um bom tempo (“a 

gente era pobrezinhos, mas divertia-se muito!”; “quem me dera outra vez aquele tempo!”; 

“era tudo uma família!”; “não havia maldade!”), uma idade de ouro da vida de crianças. As 

lembranças pessoais e dos indivíduos enquanto grupo sujeito a problemas e em alguns casos a 

privações, é como que recoberto por outras “memórias”, que conferem às primeiras novo 

sentido, como se o tema do lúdico e as memórias que lhe estão associadas tivessem ainda um 

poder mágico que os faz recuar num tempo apesar de tudo, melhor do que o presente - 

recordam o melhor, esquecendo, na maioria das vezes, o que de menos bom ou de mau a sua 

vida foi tendo. Solta-se a voz do silêncio, a voz que normalmente recorda de si para si ou de si 

para os seus pares, o que de melhor a vida teve - aquelas coisas tão pequenas para os outros e 

tão grandes, no entanto: a quem interessa que tenha feito uma boneca feia, feia, como nunca 

houve igual? Ou que tenha tido um cavalinho grande como o mundo? Ou que tenha sido herói 

das chinchadas ou folião das cegadas de carnaval? 

Para o investigador, contudo, as recordações, cada passado e cada presente, revelam as 

diferenças e as semelhanças dos indivíduos entre si e dos indivíduos enquanto grupo - 

mostrando o modo como atividades diferentes e diferentes géneros concorrem para a 

produção das lembranças. Ao relembrarem, (re)fazem gestos e enunciam expressões, palavras 

e ritmos, compreendendo, de modo já distanciado e fazendo compreender, a importância do 

“corpo-motor”, definido por Cunha e Silva (1999) e o modo como este se relaciona com o 

tempo e com o espaço. Em última instância, do modo como o próprio sujeito investigador se 

torna veículo da memória dos seus informantes.  

O tempo da memória é eminentemente social e cíclico, repercutindo-se no modo se recorda e 

recupera a lembrança. Bergson (1927 e 1993) observa, também, que esse presente contínuo 

se manifesta, na maioria das vezes, por movimentos que definem ações e reações do corpo 

sobre o seu ambiente. Considera o autor que a memória se alia à perceção - do mundo, dos 

outros, mas do próprio indivíduo, através do seu corpo. De facto, quando evoca alguma 

lembrança, o indivíduo, em abstrato, tem sempre presente a imagem do seu corpo e é através 

dessa corporeidade que pode lembrar / percecionar o meio tanto físico como social que o 

rodeia. Deste modo, a memória permite a relação entre o corpo presente e o corpo do 

passado ao mesmo tempo que interfere no processo “atual” das representações.   

No caso dos informantes aqui referidos a memória surge maioritariamente associada à ação 

do corpo - no risco da chinchada e do rabisco; na descontração dos passeios até à estação, 

para ver passar o comboio; no esforço do jogo de equipa; no trabalho ou na fuga ao trabalho, 

quando se provocam acidentes ou se submete os “maçaricos” / novatos aos rituais de iniciação 

dos primeiros tempos de trabalho. Isto é, por intermédio da memória, o passado, mistura-se 

com as perceções imediatas, empurrando-as, e “ocupando o espaço todo da consciência”, 
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como refere Bergson. A memória aparece, assim, como força subjetiva e dominadora que 

invade, com o passado, as lembranças recentes e a perceção do presente, embora de forma 

heterogénea. A memória dos mais velhos torna presentes os ausentes. Como Bósi refere:  

 

“Há dimensões da aculturação que, sem os velhos, a educação dos adultos não 

alcança plenamente; o reviver do que se perdeu, de histórias, tradições, o reviver 

dos que já partiram e participam então de nossas conversas e esperanças; enfim, 

o poder que os velhos têm de tornar presentes na família os ausentes (...) (Bósi, 

1994: 74, 75). 

 

Conclusão 

Bergson (1993) crê que as lembranças existem em estado latente, são apenas potenciais. Só 

existem verdadeiramente quando espoletadas pela consciência, isto é, são do domínio do 

“inconsciente” - o passado conserva-se inteiro e independente no espírito dos indivíduos. Para 

Halbwachs - “herdeiro” de Durkheim - a lembrança é a sobrevivência do passado. Ele não 

estuda a memória, enquanto tal, mas sim os quadros sociais da memória e, nesse sentido, a 

memória do indivíduo que depende do seu relacionamento com a família, com o(s) seu(s) 

estrato(s) social / sociais a que pertence, com as escolas que frequentou, com os aspetos 

religiosos com os quais se identifica, com a(s) profissão / profissões, etc.. Isto é, tem que ver 

com os grupos de referência a que esse indivíduo se reporta na sua experiência de vida, e às 

instituições sociais com as quais se identifica e às quais pertence. Neste sentido, embora a 

lembrança de um facto antigo possa parecer nítida e real, já não é a mesma imagem que se 

experimentou na infância, pois daí par cá os indivíduos modificaram-se, não são os mesmos - a 

sua perceção alterou-se e, com ela, as ideias, os juízos de realidade e de valor. Em função da 

realidade lembrada, exacerbam-se ora sensações positivas ora negativas, de tal modo que o 

facto de lembrar o passado, no tempo presente, exclui a identidade entre as imagens de um e 

de outro momento temporal. A linguagem reduz, unifica e aproxima no mesmo espaço 

histórico e cultural a imagem do sonho, a imagem lembrada e as imagens da vigília, 

constituindo-se como o instrumento socializador da memória. O ato e a capacidade de lembrar 

é mais do que uma justaposição de “quadros sociais” e “imagens evocadas”, para Halbwachs. 

Entende que no interior da lembrança (imagem evocada) existem e coexistem determinadas 

noções fornecidas pela sociedade e veiculadas pela linguagem, por via das quais, as imagens 

resistem e se transformam em lembranças. O velho e o adulto ativo não partilham o modo de 

evocar as lembranças. Enquanto o adulto remete para segundo plano as imagens da infância, 

evocando sobretudo lembranças relativas ao descanso e projetando os seus desejos e sonhos 

de evasão temporária da realidade, o primeiro analisa atenta e conscientemente o seu 
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passado, a sua vida, como se, enquanto guardião da memória se obrigasse, em termos sociais 

(ou seja obrigado), a lembrar-se. Halbwachs refere o trabalho de reconstrução da memória 

enquanto processo de desfiguração do passado, em função das ideias e ideais de que os velhos 

comungam, no tempo presente. Deste modo, podem modelar o seu passado, construindo-o e 

reconstruindo-o a sua à sua imagem, de um modo “ideológico” (Bósi, 1994). 

O passado desfigura-se e reconfigura-se, legitimando-se e legitimando o presente, 

contrapondo o tempo do bem e o tempo do mal, por isso estes velhos, quando crianças foram 

herdeiras do conhecimento enformado pelos dados da história oficial (escrita), mas absorveu a 

outra história, tantas vezes marginal, esquecida ou calada - a dos adultos mais velhos, a 

história vivida, dos velhos que participaram no seu processo de enculturação e sem os quais a 

memória não seria possível. Sem os quais, as crianças teriam do seu passado recente, a ideia 

de um conjunto de factos e de fenómenos interligados sem qualquer referencia emocional, no 

espaço e no tempo; uma competência abstrata para lidar com os aspetos do passado (Bósi, 

1994; Connerton, 1993; Fentress & Wickham, 1994). 

Halbwachs (1925) considera que, para além de um fenómeno individual e psicológico, a 

memória é também social e é-o através de quadros sociais e coletivos de pensamento - os 

quadros sociais da memória. Mais: não existe memória possível fora dos quadros sociais, 

necessários para fixar, encontrar e recuperar as recordações. Refere o espaço e o tempo como 

categorias do entendimento e simultaneamente como formas privilegiadas para estruturar as 

memórias (1994). Distinguiu memória coletiva de memória histórica, sendo a primeira a da 

tradição, aquela que fornece um sentido de continuidade espácio-temporal e a outra, a 

histórica, a que nos remete para as ruturas, para um tempo-espaço, um quadro de mudança 

(1968). Afirma que toda a memória se estrutura em identidades de grupo. Há, no entanto a 

considerar que, como referem Fentress e Wickham (1994), que a memória individual passa a 

ser social, essencialmente pela partilha de recordações com outros, que para eles são 

relevantes, no contexto de um grupo mais ou menos estruturado; mais ou menos formal.  

Partilhar uma narrativa de vida é, portanto, neste sentido, a produção de uma memória social, 

como o é a transformação desta em história de vida. Cruzam-se entendimentos, recordações e 

legitimações de passado e de presente, eventualmente de um futuro mais ou menos próximo - 

Connerton (1993) tenta explicar de que modo se conserva e transmite a memória dos grupos e 

dos acontecimentos, referindo que na memória social, as imagens do passado legitimam a 

ordem social presente, através de performances mais ou menos rituais. Assim, as memórias do 

passado são conservadas e transmitidas através das memórias-hábito. E diz-nos Marc Augé 

(2001) que o esquecimento é necessário quer à sociedade, quer ao indivíduo, no sentido em 

que é necessário esquecer o passado recente para se poder recuperar o passado antigo. O 

esquecimento é a perda de recordação sendo que aquilo que se esquece não é o objeto ou a 

coisa em si, os acontecimentos puros e simples, mas a recordação que deles se tem. Sendo a 
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recordação uma impressão, que permanece na memória, quando se esquece, não é a 

realidade, mas a perspetiva que se tem da realidade. É impossível lembrar tudo, por isso, 

esquecer ou recordar é sempre selecionar. O esquecimento está, portanto, aliado a conceitos 

como memória e recordação que mantêm o mesmo tipo de relação que existe entre a vida e a 

morte, pois só podem definir-se uma pela outra.  
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CAPÍTULO 15 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS E RESPOSTAS SOCIAIS PARA PESSOAS IDOSAS EM PORTUGAL 

UMA PROPOSTA DE REORGANIZAÇÃO DO SAD EM DIREÇÃO AO AGEING IN PLACE 

 

Miguel Bento 

 

Introdução 

Nos meados da década de noventa do século passado, assistiu-se em Portugal a uma viragem 

de paradigma das políticas sociais, assente numa transferência progressiva da 

responsabilidade estatal da proteção social para a esfera das famílias, dos indivíduos e da 

sociedade civil. Esse processo, e que desde há alguns anos começou a ser fortemente 

questionado, ocorreu no âmbito de uma mutação mais vasta que a nível europeu se tinha 

iniciado no final da década de setenta, com a denominada crise do estado providência. 

Essa mudança não se repercutiu na génese das respostas sociais para as pessoas idosas, que 

no essencial mantêm, ainda hoje, a matriz que vinham apresentando desde os anos setenta / 

oitenta, apesar de entretanto terem saído novos diplomas, mas que se centraram, sobretudo, 

na garantia por parte das instituições que as operacionalizam, (nomeadamente IPSS(s) - 

Instituições Particulares de Solidariedade Social), de uma pressuposta qualidade dos serviços 

prestados por via dessas respostas. Poder-se-á mesmo afirmar que aquilo que aconteceu, e a 

coberto de um suposto maior envolvimento da sociedade civil na cobertura das necessidades 

sociais de um determinado grupo sociodemográfico, foi o reforço da presença tutelar do 

Estado, com normas rígidas tendentes a padronizar procedimentos e serviços. 

De facto, esse enquadramento legal continua a entender as referidas respostas sociais como 

estruturas de complemento ao papel protetor da família, sem ter em linha de conta a 

profunda transformação que esse sistema social sofreu nas últimas décadas, em domínios 

como por exemplo a dimensão da estrutura familiar; tipologia; papéis sociais dos diferentes 

membros; alteração do papel da mulher no contexto dos agregados; para além de outros 

fatores relativos ao papel da família na sua relação protetora com os mais velhos, como por 

exemplo o espaço doméstico disponível, a profunda alteração que entretanto ocorreu a nível 

das relações laborais, ou ainda o facto das pessoas viverem hoje mais tempo, mas 
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tendencialmente com níveis de autonomia mais reduzidos e consequentemente com maior 

necessidade de cuidados. 

Se é consensual continuar a afirmar-se, e como neste Capítulo amplamente se demonstra, que 

as respostas sociais para as pessoas idosas, devem continuar a ser um complemento ao papel 

protetor da família, poder-se-á também afirmar que o facto da legislação enquadradora dessas 

respostas não ter acompanhado as mutações verificadas na estrutura familiar, no parque 

habitacional ou no mundo laboral, leva a que hoje em dia se verifiquem alguns desfasamentos 

entre aquilo que são as necessidades dessas pessoas (e das próprias famílias) e os serviços 

prestados por essas mesmas respostas. 

Dessa correlação, desajustada, de diplomas legais e dinâmicas societárias, decorre pois a 

necessidade de uma reconfiguração da natureza das respostas, e onde o SAD-Serviço de Apoio 

Domiciliário, surge com aquela que em face da sua natureza, desde logo por ocorrer no lócus 

social do idoso, o seu domicílio, reúne excelentes condições para responder com eficácia ao 

paradigma do ageing in place, indo de encontro não só às necessidades dos principais 

destinatários, mas também das próprias famílias. 

 

Políticas públicas para pessoas idosas em Portugal 

As políticas públicas para as pessoas idosas em Portugal estão dispersas por um conjunto de 

áreas setoriais, sendo que é nos campos da Segurança Social e da Saúde que se verifica uma 

maior concentração de dispositivos e que de uma forma geral surgem muito associados às 

medidas de substituição dos rendimentos, nomeadamente pensões, e por outro lado, no 

acesso aos cuidados de saúde. 

Para além disso, e como no ponto a seguir se apresentará mais em detalhe, há depois todo um 

conjunto de instrumentos legais enquadradores do funcionamento das Respostas Sociais para 

as pessoas idosas, que não se podendo classificar como medidas de politica social no sentido 

clássico do termo, pois têm uma função reguladora desses equipamentos e serviços, esses 

mesmos dispositivos não podem deixar de ser considerados, na medida em que o objetivo 

final desses diplomas visa a promoção do bem-estar dos idosos na sua relação com esses 

suportes sociais. 

Quanto às políticas públicas em que os idosos surgem como beneficiários diretos, há que levar 

em linha de conta as tendências liberais dominantes nos países da UE - União Europeia que se 

têm acentuado na última década, e que tem vindo a ser caraterizadas por uma transferência 

de responsabilidades para a sociedade civil, e por via desta para os indivíduos, num processo 

de individuação da proteção social, transformando a lógica do que no pós II Grande Guerra 

Mundial foi assumido como o que se pode apelidar de uma socialização dos riscos sociais por 
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via da figura do Estado, muito em particular dos decorrentes da condição de idoso, e que para 

além da marca da individuação, assenta ainda em novos desígnios como os da focalização ou 

da territorialização. 

Essas mudanças traduzem-se desde logo em maiores restrições no acesso aos recursos 

públicos, colocando assim em causa o princípio da universalidade e também da gratuitidade, 

mas também o surgimento de dispositivos locais decorrentes do processo de territorialização 

das políticas sociais, e onde no caso português, os municípios têm revelado um enorme 

protagonismo, com resultados que num plano mais geral da territorialização das políticas 

sociais, começam agora a ser questionados1.  

Efetivamente, a localização do social por via da provisão municipal, sendo positiva a uma 

escala micro, na medida em que por vezes permite satisfazer necessidades de indivíduos ou de 

nichos categoriais muito específicos, acaba, a num âmbito mais alargado, por contribuir para o 

surgimento de processos de fragmentação social preocupantes, decorrentes do facto de num 

dado território nacional ou mesmo regional, se acentuarem disparidades decorrentes das 

diversas abordagens e valorações que a nível municipal se fazem de um mesmo problema ou 

necessidade social.  

Só assim se compreende que existindo, mesmo em concelhos vizinhos, problemáticas em tudo 

semelhantes que afetam um mesmo grupo, no caso a população idosa, um município opte por 

uma atitude mais distante, e nalguns casos de total ausência relativamente à criação de 

dispositivos de proteção social, enquanto um outro município ao lado, decida criar e 

implementar medidas concretas que vão de encontro a esse mesmo grupo. Pode-se pois 

afirmar, que a territorialização das políticas sociais decorrentes do atual enquadramento 

normativo e da arquitetura administrativo e política em Portugal, contribui objetivamente para 

acentuar algumas desigualdades2. 

Esta realidade é em grande medida decorrente do processo de deslocalização da solidariedade 

central para as periferias do poder, seja ele regional ou municipal, e deve ser apreciado à luz 

das profundas transformações que o Estado Social tem vindo a sofrer, e que no caso português 

se iniciaram nos meados da década de noventa, tendo e desde então, vindo a consolidar-se 

progressivamente. Estas transformações, não implicam, no entanto, que devamos deixar de 

                                                           
1 Desde há alguns anos a esta parte que vários cientistas sociais têm vindo a questionar 
sustentadamente o modelo de territorialização das políticas públicas iniciado na Europa Central nos 
finais da década de setenta. Mejed Hamzoui (2005) ou Robert Castel (2012), com, respetivamente, a 
obra “El Trabajo Social Teeritorializado” e “Devir do Estado Providência e Trabalho Social”, são dos mais 
conhecidos. 

2 Ver tese doutoral em Serviço Social do autor Bento, M. (2016). Serviço Social e Municípios - Trajetórias 
e Desafios dos assistentes sociais portugueses nos territórios municipais, Disponível em Repositório do 
ISCTE-IUL, https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/12379 
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compreender a abordagem do fenómeno multidimensional do envelhecimento, e em 

consequência das políticas públicas nesse domínio, dentro da ideia de que o mesmo é uma 

“criação da história”, em que 

 

“por um lado faz parte … o processo de industrialização das sociedades europeias 

e consequente emergência de uma classe trabalhadora envelhecida, e, por outro, 

a articulação entre a política económica e a política social no âmbito do Estado-

providência e a implementação de regimes de segurança social” (Santos, Baptista 

& Clemente, cit. in Philibert, Guillemard & Leal, 2012, p. 607). 

 

Tendo daí resultado uma formalização do cuidar dos mais velhos, em que não só à família 

cabia essa responsabilidade, mas também ao Estado, à sociedade civil e às entidades 

patronais.3 

Em Portugal só se pode falar verdadeiramente de políticas públicas para as pessoas idosas no 

pós 25 de Abril, uma vez que durante o Estado Novo a “velhice foi alvo de dois tipos de 

tratamento público”. Em primeiro lugar confundindo-a “com a indigência e invalidez, 

relegando-a para locais apropriados como os asilos”, e em segundo, ao situá-la “entre os riscos 

como a doença, a invalidez e o desemprego involuntário a que estavam sujeitos os 

trabalhadores por conta de outrem, em especial do comércio e da indústria” (Santos, Baptista 

& Clemente, 2012, p. 607), uma vez que durante esse período os trabalhadores rurais estavam 

na sua maioria a descoberto de qualquer apoio, conforme é referido por um estudo oficial da 

época que apontava para apenas 19,6% desse grupo com uma parca cobertura que as Casas 

do Povo disponibilizavam (Pimentel, 2016, p. 31). 

É portanto no último quartel do séc. XX que, e do ponto de vista conceptual, em Portugal 

surgem as primeiras políticas públicas para as pessoas idosas, que segundo António (2013, p. 

86), citando Fernandes (1997), se podem definir como o “conjunto das intervenções públicas, 

ou ações coletivas, que estruturam, de forma explícita ou implícita, as relações entre a velhice 

e a sociedade”. Não deixa de ser pertinente a distinção apresentada entre “intervenções 

públicas” de “ações coletivas”, talvez por necessidade de evidenciar toda a provisão social 

decorrente de outros tipos de suportes, como seja o caso do mercado, e particularmente 

tendo em conta a realidade portuguesa, das organizações do denominado terceiro setor ou 

                                                           
3 Quando se refere a responsabilidade pela proteção no plano individual e patronal, isso decorre, 
fundamentalmente, dos mecanismos previdenciais de proteção social iniciados no final do séc. XIX na 
Europa. 
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mesmo dos movimentos de solidariedade inorgânica, e que no seu conjunto apresentam uma 

expressão significativa no panorama da proteção social para as pessoas idosas em Portugal.  

É pois neste quadro de forte cumplicidade tripartida entre o Estado, a sociedade civil e o 

mercado (embora este último como menor expressão), que na atualidade se deve analisar 

toda a lógica subjacente ao funcionamento das políticas públicas (e muito em particular das 

Respostas Sociais) para as pessoas idosas no nosso país, e que de certa forma evidencia, no 

articulado dos diferentes diplomas reguladores e no modelo de operacionalidade, a presença 

desses três patamares na figura que a seguir se apresenta. 

 

Figura 1: Modelo político-operacional das políticas para pessoas idosas em Portugal 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019 
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Respostas sociais, envelhecimento e família 

A generalidade das respostas sociais para pessoas idosas em Portugal, foram copiadas de 

modelos desenvolvidos na Europa Central do Pós Segunda Guerra Mundial4, sendo que as 

mesmas foram pensadas numa lógica de complementaridade ao papel protetor da família no 

tocante aos mais velhos. Nesse sentido aponta Teixeira (2018, p. 26), que citando Quaresma 

(1998), refere que até ao final dos anos sessenta do século XX, não foram os “mais velhos alvo 

de política social específica, o que contribuiu para a inexistência de medidas de proteção social 

direcionadas para os indivíduos pertencentes a este grupo”. 

É pois nesta sequência que em Portugal o Estado Social instaurado no pós 25 de abril, 

disponibilizou um conjunto de serviços (por via de contratualizações com as organizações do 

terceiro setor), numa primeira fase denominados de valências e ultimamente de respostas 

sociais (porque visam dar resposta a problemas e necessidades sociais dos idosos e das suas 

famílias), e que segundo o Instituto da Segurança Social, se constituem como um conjunto de 

“respostas de apoio social para pessoas idosas, que têm como objetivos promover a 

autonomia, a integração social e a saúde5”. 

Segundo os dados da Carta Social (2018)6, o SAD - Serviço de Apoio Domiciliário é a resposta 

social com maior número de vagas, com 108 315 lugares disponíveis, seguindo-se a ERPI - 

Estrutura Residencial para Pessoas idosas, com 94 067, e o CD - Centro de Dia com 65 258 

lugares. Estes números, de alguma forma simbolizam a evolução ocorrida nas três principais 

respostas sociais para pessoas idosas em Portugal, e onde a SAD se tem vindo a afirmar como 

a resposta mais procurada.  

De qualquer modo, de salientar que enquanto a resposta ERPI (geralmente designada por Lar, 

pese embora a designação tenha siso alterada desde a publicação da Portaria 67/2012 de 21 

de março), é herdeira dos antigos asilos com origem na Idade Média, o CD, o SAD e com menos 

                                                           
4 Segundo Teixeira (2017: 13), “O movimento de desinstitucionalização nos Estados Unidos, iniciado na 
década de 60 do século XX, impulsionou a implantação e o desenvolvimento dos Centros de Dia 
(Weissert et al., 1989; Zarit et al., 1998; Gaugler, et al., 2001). No entanto, nos anos 30, 40 e 50, países 
como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Canadá e Inglaterra já tinham encetado 
experiências na prestação de serviços diurnos, alternativos à institucionalização, a indivíduos com 
necessidades a nível do cuidado (Weissert, 1977; Weissert et al., 1989; Ferrer, 2005). 

5 Segundo aquele organismo as respostas sociais para pessoas idosas são as seguintes: Serviço de apoio 
domiciliário; Centro de convívio; Centro de dia; Centro de noite; Acolhimento familiar; Estruturas 
residenciais; Centro de férias e lazer. Fonte: http://www.seg-social.pt/idosos 

6 A Carta Social é “ consubstancia-se num estudo de análise da dinâmica da RSES (Rede de Serviços e 
Equipamentos Sociais) pretendendo dar a conhecer as respostas sociais, no âmbito da ação social, 
tuteladas pelo MSSS, em funcionamento no Continente, a sua caracterização, localização territorial, 
equipamentos e entidades de suporte. Disponível em: http://www.cartasocial.pt/carta_ social.php 

http://www.seg-social.pt/idosos
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expressão o CC - Centro de Convívio, são aquilo que se pode apelidar de uma nova vaga de 

respostas sociais para pessoas idosas, uma vez que são instituídas em Portugal no último terço 

do séc. XX, como dá conta Teixeira (2017), ao referir que 

 

“a criação das novas respostas sociais, nomeadamente, Centros de Dia e Centro de 

Convívio, tem subjacente a ideologia de uma nova velhice que se apresenta com a 

ideia de idoso ativo substituindo paradigmas anteriores focados no idoso 

dependente e indigente. Deste modo, os recentes equipamentos sociais apontam 

para o fomento de um novo modo de vida para o idoso, pautado pela participação 

e autonomia e consequente retardamento do processo de envelhecimento e 

institucionalização” (p. 27). 

 

De referir que segundo a mesma autora, citando Veloso (2008), estas respostas são criadas em 

Portugal por volta dos meados dos anos setenta, a que se seguiu um segundo período, “ (1985-

1995), que permitiu a emergência de novos “parceiros sociais”, protagonizado pelas 

instituições particulares de solidariedade social e outras equiparadas que foram promotoras 

das políticas de manutenção do idoso no domicílio”, criando-se assim condições para o 

surgimento e rápida implementação do SAD. 

Como acima se refere, estas respostas foram concebidas numa lógica de complementaridade à 

família e ao papel desta nos cuidados aos mais velhos. De uma análise aos instrumentos que 

regulam a criação e funcionamento dessas respostas, temos o Guião Normativo da Direção 

Geral de Ação Social (1997) e que define o Centro de Dia como “uma resposta social, 

desenvolvida em equipamento, que consiste na prestação de um conjunto de serviços que 

contribuem para a manutenção dos idosos no seu meio sociofamiliar”.  

O mesmo acontece com a Portaria 38/2013 de 30 de janeiro, que logo no seu art.º. 2º. refere 

que 

 

“O SAD é a resposta social que consiste na prestação de cuidados e serviços a 

famílias e ou pessoas que se encontrem no seu domicilio, em situação de 

dependência física e ou psíquica e que não possam assegurar, temporária ou 

permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e ou a realização 

das atividades instrumentais da vida diária, nem disponham de apoio familiar 

para o efeito”, 
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sendo que no seu art.º. 3º., nomeadamente nas alíneas a), b) e g), se enfatiza a importância da 

família, definindo, respetivamente, os objetivos de “concorrer para a melhoria da qualidade de 

vida das pessoas e famílias”; “ Contribuir para a conciliação da vida familiar e profissional do 

agregado familiar” e “Reforçar as competências e capacidades das famílias e de outros 

cuidadores”. 

Já no caso da ERPI essa preocupação de complementaridade do papel da família, é evidenciada 

logo no preâmbulo introdutório da citada Portaria 67/2012, quando refere que esta resposta 

visa “maximizar as potencialidades de intervenção dessas entidades, garantindo mais e 

melhores respostas que correspondam às necessidades das pessoas e das famílias”, para mais 

adiante, referir no seu art.º. 3, e quanto aos objetivos da resposta, que a mesma deve “Criar 

condições que permitam preservar e incentivar a relação intrafamiliar”. 

Este desiderato de dar resposta às necessidades das famílias, pode levar a que por vezes o 

enquadramento legislativo, e consequentemente as organizações e as próprias metodologias 

de intervenção com os mais velhos, se desfoquem daquele que deveria ser o objeto central da 

sua existência: a pessoa idosa. 

Essa questão, inquietante, é levantada por Mouro (2013), quando e relativamente à 

institucionalização de idosos em equipamentos residenciais, faz a distinção entre o que 

classifica como uma “política institucionalizadora” virada essencialmente para a resolução dos 

“problemas da família do idoso”, e o que a autora denomina por “politica residencial”, que 

para além da satisfação das necessidades, disponibiliza práticas viradas para as “garantias da 

preservação da sua dignidade enquanto pessoa e cidadão” (Mouro, 2013: 23). 

No entanto, esta matriz-chave da complementaridade protetora das respostas sociais para as 

pessoas idosas relativamente às suas famílias, não tem acompanhado a evolução da estrutura 

social família em aspetos tão basilares e determinantes, como por exemplo, a dimensão, a 

tipologia, as dinâmicas intrafamiliares sobretudo no que concerne aos papéis sociais de cada 

um dos membros, as políticas de habitação ou o considerável aumento da esperança média de 

vida.  

Relativamente a esta última dimensão que agora não se abordará em pormenor, uma vez que 

a reflexão se centrará entre a complementaridade protetora das respostas sociais e das 

famílias, este é um elemento altamente influente nessa equação, na medida em que vivendo-

se mais tempo7, também se tende a viver mais tempo com dependências de vária ordem e 

consequentemente com necessidade de apoio social, e sobretudo clínico. 

                                                           
7 Esperança de vida à nascença (Total): 67,1 anos em 1970; 76,4 em 2000 e 80,8 em 2016. Fonte 
PORDATA, disponível em https://www.pordata.pt/Portugal/Esperan%C3%A7a+de+vida+%C3%A0+ 
nascen%C3%A7a+total+e+por+sexo+(base+tri%C3%A9nio+a+partir+de+2001)-418 
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Retomando a relação, idoso - respostas sociais - família, atente-se na dimensão média das 

famílias em Portugal, que segundo dados da PORDATA, e desde os anos 60 do século passado 

até 2011, apresentou uma clara tendência de diminuição, com 3,7 pessoas por agregado em 

1960; 3,3 em 1981; 2,8 em 2001 e 2,6 em 2011. 

Para este processo de encolhimento do núcleo familiar, terá certamente contribuído a 

tipologia da família, onde por exemplo as famílias monoparentais ou unifamiliares têm vindo a 

ganhar uma expressão crescente. No caso das primeiras, veja-se o aumento exponencial 

verificado, que de 203 652 famílias em 1992, se passou para 460 315 em 2018. Já 

relativamente às famílias unipessoais, enquanto em 2005 existiam 633 400 indivíduos a viver 

sozinhos, em 2017 esse valor aumentou para 906 600, sendo que o número de famílias 

unipessoais com 65 + anos, passou de 378 300 em 2005, para 493 500 em 2017 (PORDATA, 

2018). 

Assiste-se pois a uma quebra contínua da dimensão média da família, não sendo portanto 

abusivo afirmar que esta diminuição tem implícita uma quebra do Capital Social 

potencialmente disponibilizado pelas famílias portuguesas aos seus idosos, sobretudo se a 

estes dados juntarmos outros como a seguir se enunciam.  

Desde logo a relação da mulher com o trabalho assalariado, que em Portugal tem aliás uma 

expressão superior à verificada noutros países europeus, e que na reflexão que agora se faz, 

adquire especial significado face ao papel secular da mulher cuidadora. De facto, e também 

recorrendo à PORDATA, em 1983 a empregabilidade das mulheres com mais de 15 anos era de 

43,3%, para em 2003 ser de 50,7% e em 2017 de 49%, números, que apesar das oscilações 

cíclicas decorrentes da taxa de empregabilidade geral, aponta para uma tendência crescente 

quanto à ocupação profissional da mulher. 

Segundo o projeto Eurofamcare (2004)8 referenciado por Gil (2013) e que à escala europeia 

procurou traçar o perfil genérico dos cuidadores informais, no nosso  país, estes  são 

 

“maioritariamente familiares da pessoa de quem cuidam (nomeadamente esposas 

ou filhas / noras); têm idades entre os 45 e os 55 anos (no caso de filhas / noras), 

ou 65 anos ou mais (no caso de esposas); residem com a pessoa de quem cuidam; 

apresentam baixa escolaridade; prestam cuidados durante quatro ou mais horas; 

auferem, potencialmente, baixos rendimentos”.  

 

                                                           
8 Jornal Público de 2 de Abril de 2017 
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Ainda segundo a mesma fonte, em Portugal 15,7% das pessoas com mais de 50 anos tinham, 

em 2010, tido alguma função de cuidador informal, precisamente a média dos países da OCDE, 

onde a Bélgica surge com o valor mais elevado (20,6%) e a Austrália com o mais baixo 

(10,05%), sendo que o ato de cuidar dentro de um registo informal acontece maioritariamente 

associado ao género feminino (esposas, filhas / noras).  

A relação dos idosos com a família é também determinada pelo espaço doméstico disponível, 

situação que se torna particularmente relevante nas situações de dependência, 

nomeadamente motora, onde a adaptabilidade das habitações carece muitas das vezes de 

alterações (o derrube de barreiras arquitetónicas ou adaptação das instalações sanitárias são 

as mais frequentes), ou ainda a utilização regular de equipamentos de ajuda técnica 

(andarilhos e cadeiras de rodas por exemplo), aspetos nem sempre compatíveis com a 

dimensão das residências familiares. 

Comparando os dados oficiais (INE, 2016, p. 23 e 29), relativamente às características das 

habitações entre 2011 e 2016, verifica-se que se assistiu a uma redução do número de divisões 

por fogo (4,9 em 2011 e 4,5 em 2016); da área habitável por divisão (21,7 m2 / 2011- 19,8 m2 / 

2016), assim como da área habitável por fogo (106,6 m2 / 2011 - 89 m2 / 2016). 

Poder-se-á, numa primeira análise, referir que a redução do espaço doméstico, acompanhou, 

naturalmente, a diminuição da dimensão do núcleo familiar. A questão não será no entanto 

tão linear assim, já que nesta equação não poderemos deixar de apontar outros fatores 

influentes, e que agora se sinalizam, como por exemplo, a dificuldade no acesso ao crédito 

bancário para financiamento da habitação, o desinvestimento das políticas públicas em 

matéria de habitação, em particular por parte dos municípios, ou ainda a precariedade e 

flexibilidade dos vínculos laborais, e que no seu conjunto têm vindo a contribuir objetivamente 

para este encolhimento do espaço físico doméstico, com todas as suas implicações em termos 

de organização das relações e vivências familiares, e em particular no acolhimento e 

permanência das pessoas idosas no seio das respetivas famílias. 

 

Proposta para uma reorganização das respostas sociais para as pessoas idosas: o caso do 

SAD - Serviço de Apoio Domiciliário 

A evolução das políticas públicas para as pessoas idosas, e em particular as que enquadram a 

criação, fiscalização e funcionamento das Respostas Sociais, não tem vindo a acompanhar as 

alterações da estrutura familiar, não só na sua composição, mas até de aspetos de outra 

natureza como sejam as mutações do papel da mulher, a legislação laboral ou do espaço 

doméstico. 
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Nesta pesquisa apontamos elementos concretos dessas transformações e que de algum modo 

e só por si, justificam que as Respostas Sociais para as pessoas idosas sejam repensadas 

quantos aos seus propósitos de complementaridade ao papel da família, uma vez que como 

assinala Paixão (2017: 17), no nosso país esse é um “processo natural, justificado cultural e 

socialmente”, e que Gil (2013: 109), citando um Inquérito Europeu sobre o Envelhecimento 

Ativo e a solidariedade entre gerações de 2011, considera que ultrapassa em muito a dimensão 

humanitária e emocional resultante das relações entre os idosos e os seus ambientes 

familiares mais próximos, já que se colocam também questões de sustentabilidade dos 

próprios sistemas públicos de proteção social, que em face do anunciado aumento de 

população idosa, e tendencialmente mais dependente, poderão não suportar, importando 

também por essa razão que os países adotem 

 

“uma estratégia, a longo prazo, mais centrada nos cuidadores, quer em termos de 

prestações pecuniárias quer em termos de flexibilidade de conciliação entre a vida 

familiar e laboral, bem como da promoção de serviços de apoio à família”. 

 

Em Portugal, foi recentemente criado o Estatuto do Cuidador Informal que irá ser aplicado por 

via de projetos-piloto, e que serão avaliados ao fim de um ano. É um importante passo para 

que se assista a uma maior humanização dos cuidados às pessoas idosas (embora o Estatuto 

não se aplique só a esta faixa etária), mas considera-se que esse é um processo que poderia e 

deveria ser complementado com uma alteração normativa no enquadramento das respostas 

sociais para pessoas idosas, em paralelo com outros domínios como seja o caso da legislação 

laboral (com licenças remuneradas para cuidadores); do parque habitacional (com benefícios 

fiscais para obras de adaptação de edifícios e divisões para alojar idosos dependentes), ou 

ainda com benefícios fiscais, diretos e em sede de IRS, para as famílias que acolham idosos 

dependentes nos agregados, ou mesmo com majorações nas carreiras contributivas dos 

cuidadores como, e relativamente a este último exemplo, acontece em países como a 

Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia, em que “a proteção social dos cuidadores” surge 

“inscrita num dever moral de solidariedade familiar ou numa responsabilidade social que 

necessita de ser compensada e protegida”, contabilizando para o “direito à reforma” (Gil, 

2013, p. 109). 

Numa análise estritamente financeira da questão, há que levar em linha de conta as 

disponibilidades do Estado em suportar este tipo de medidas, nomeadamente das dificuldades 

em implementar as mesmas. No entanto, e numa relação custo / benefício, também é certo 

que as medidas agora indicadas permitiriam poupanças significativas, eventualmente 

superiores aos custos, relacionadas com o facto da institucionalização em ERPI(s) ou UCCI(s), 
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por exemplo, começar assim a diminuir significativamente, devendo-se ainda ter em conta, 

que estas são respostas e serviços com custos de construção, exploração e manutenção, 

absolutamente gigantescos, e que em regra são maioritariamente suportados pelo Estado. 

 

O caso do SAD - Serviço de Apoio Domiciliário 

Os incentivos a que acima se faz referência, permitiriam, desde logo, criar condições para a 

implementação do paradigma do ageing in place9, sendo que a Resposta Social mais adequada 

para o aprofundamento do conceito é a de SAD. Para que isso no entanto se concretize, será 

necessário que Estado e IPSS(s) incorporem uma nova abordagem desta Resposta. 

Desde logo o Estado, financiando as IPSS(s) para a implementação de redes de SAD mais 

prolongadas no tempo (nalguns casos 24 horas),  o que permitiria uma mais eficaz cobertura 

das necessidades dos idosos. Esse prolongamento viria ainda de encontro aos novos ritmos do 

trabalho que a legislação laboral e sobretudo as nuances da liberalização da economia e da 

gestão impõem às famílias, permitindo a estas complementar o apoio formal prestado, o que 

muitas das vezes não ocorre por manifesta falta de tempo ou incompatibilidade de horários. 

Atente-se no caso do comércio a retalho das grandes superfícies comerciais que emprega 

esmagadoramente mulheres, com horários rotativos, todos os dias, com longos períodos de 

trabalho noturno e aos fins de semana, em contraposição com o que acontecia até há duas 

décadas a esta parte, neste mesmo setor, mas em que no denominado comércio tradicional, 

não só trabalhavam mais homens, como os tempos de trabalho estavam perfeitamente 

delimitados ao período diurno com encerramentos nos fins de semana e feriados.  

A Portaria 38/2013 de 30 de janeiro, e logo no seu preâmbulo introdutório começa por dizer 

que 

 

“as diferentes alterações que se têm verificado na sociedade atual, sobretudo ao 

nível da organização familiar e da solidariedade intergeracional e social, 

conduzem um grande número de pessoas, em situação de dependência, a procurar 

no serviço de apoio domiciliário resposta para as suas necessidades básicas e ou 

instrumentais da vida diária”, 

 

                                                           
9 Para Martin, Santinha, Rito e Almeida (2012), o Ageing in Place é considerado “uma política emergente 
focada na compreensão de mudanças que ocorrem no envelhecimento e no ambiente envolvente, 
privilegiando a manutenção da pessoa quer na sua própria habitação, quer noutras situações 
estruturadas na comunidade” (Marques, 2010: 10). 
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o que de alguma forma indicia uma preocupação com as questões que agora se enfatizam, 

procurando, pelo menos no plano teórico, que o SAD vá progressivamente dando resposta às 

mutações verificadas.  

No entanto, de uma leitura atenta do diploma, rapidamente se conclui que nada aponta nesse 

sentido, verificando-se mesmo aquilo que se pode considerar um retrocesso relativamente às 

normas anteriores, nomeadamente na dimensão conceptual da Resposta, que nos termos do 

Guião Técnico Nº. 7, da Direção Geral de Ação Social (dezembro de 1996), e mesmo do 

Despacho Normativo 62/99 de 12 de novembro, definiam ambas o SAD como, “uma resposta 

social que consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados …”, dimensões, 

que desaparecem da definição oficial a partir de 201310. 

Estamos em crer que não se tratou de um mero lapso do legislador, mas sim de uma opção 

decorrente de toda a lógica liberal subjacente à implementação das politicas sociais públicas11, 

uma vez que a operacionalização do SAD dentro de um registo individualizado e personalizado, 

obrigava a uma reformatação do modelo de operacionalização da Resposta, desde logo, na 

tipologia dos acordos que Estado e IPSS(s) contratualizam, onde predominam os Acordos 

Típicos, e que deveriam ser (para todas as Respostas Sociais mas muito em particular para o 

SAD) predominantemente atípicos. 

De facto, não se entende que sendo os territórios, as famílias, os idosos, as condições 

habitacionais, as redes de recursos complementares, as próprias organizações, entre outros 

fatores, substancialmente heterogéneos, a Portaria 38/2013 e toda a articulação da tutela (ISS, 

IP) com as IPSS, obrigue a uma tipologia de Resposta padronizada, homogénea, rígida, e por 

vezes completamente desfocada daquilo que são os problemas e as necessidades sociais dos 

idosos em primeiro lugar, mas também das suas famílias.  

A situação mais evidente daquilo que tem sido um processo de estagnação do SAD, não 

acompanhando as mutações societárias que se têm verificado, temos a linha divisória do 

social-saúde e vice-versa, que é cada vez mais ténue por força do aumento da esperança 

média de vida que leva as pessoas a viver mais tempo, mas também mais tempo com vários 

                                                           
10 Artº. 2º da Portaria 38/2013 “O SAD é a resposta social que consiste na prestação de cuidados e 
serviços a famílias e ou pessoas que se encontrem no seu domicilio, em situação de dependência física e 
ou psíquica e que não possam assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das suas 
necessidades básicas e ou a realização das atividades instrumentais da vida diária, nem disponham de 
apoio familiar para o efeito”. 

11 Preâmbulo Introdutório da Portaria 38/2013: “Ao reconhecer o valor incomensurável da dignidade da 
pessoa humana, ao impor uma preocupação com o auxílio aos mais vulneráveis, com uma atenção 
especial sobre os mais idosos, o PES prevê a alteração e a simplificação da legislação e dos guiões 
técnicos que enquadram as respostas sociais, adaptando-os à realidade nacional e a um cenário de 
contenção orçamental”. 
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problemas de saúde, que muitas vezes se traduzem numa limitação acentuada da autonomia, 

o que implica que o SAD, continuando a ser uma Resposta Social para pessoas idosas, não 

incorpore obrigatoriamente equipas mistas (social e saúde), dando assim uma mais eficaz 

resposta às necessidades dos utilizadores diretos, assim como das próprias famílias. 

Era pois necessário que desde logo e do ponto de vista legislativo, a tipologia dos serviços e 

cuidados a prestar viesse a incluir os cuidados de saúde, nomeadamente preventivos, o que 

naturalmente teria não só que se traduzir numa recomposição das equipas de apoio 

domiciliário, com a integração obrigatória de profissionais de saúde (a definir caso a caso entre 

a entidade que implementa no terreno a Resposta e a tutela), como também a sensibilização e 

preparação das próprias organizações, em particular IPSS(s), para um novo figurino mais 

adaptado ao tempo que corre. 

 

Conclusão 

Procura-se demonstrar neste capítulo que as Respostas Sociais para as pessoas idosas em 

Portugal, não têm acompanhado as mudanças de estruturas sociais como a família em 

diferentes domínios como a tipologia da mesma, dimensão, papéis sociais dos seus membros, 

relação com o mercado de trabalho ou características do espaço doméstico com todas as suas 

implicações em termos de vivências familiares, nomeadamente do acolhimento de idosos no 

seio das famílias. 

Esta questão parece-nos particularmente pertinente, não só porque as Respostas Sociais 

devem existir num quadro de cumplicidade estreita com a família, mas também pelo novo 

paradigma de ageing in place, que tenderá a afirmar-se como um novo direito, obrigando a 

que o Estado, as organizações do setor social (e também lucrativo), e as próprias famílias, 

incorporem a possibilidade de que é possível refazer a conceção de suporte social formal às 

pessoas idosas. 

Para que tal se concretize, considera-se que o SAD surge como a Resposta Social de excelência, 

não pela sua natureza de complementaridade à família e de permissão de contacto com o 

meio de referência sociocultural do idoso com tudo o que isso implica em termos de bem-estar 

para essas pessoas, mas também, porque um novo enquadramento da Resposta a nível 

legislativo, permitiria dar corpo à referida conceção de ageing in place. 

Essa reconceptualização da Resposta Social SAD torna-se pois necessária, desde logo porque 

permite enquadrar as transformações verificadas na condição de idoso no limiar do séc. XXI, 

nas famílias dos idosos, mas também porque essa é uma questão de racionalidade económica. 

Experiências semelhantes foram levadas a cabo noutros países, permitiram uma 

descompressão das respostas de institucionalização, em particular da clássica figura do Lar, 
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mas também em serviços de saúde especializados como é o caso das nossas Unidades de 

Cuidados Continuados Integrados, em ambos os casos estruturas com elevados custos de 

construção, exploração e manutenção, importando por isso racionalizar as decisões, no caso 

com ganhos de vária ordem, mas em particular para os protagonistas em toda esta questão: as 

pessoas idosas. 
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CAPÍTULO 16 

 

O SER IDOSO(A) (E) INSTITUCIONALIZADO(A): VIVÊNCIAS NA PRIMEIRA PESSOA 
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Introdução 

Em Portugal, até à década de 60 a população idosa não era alvo de uma política social 

específica do Estado uma vez que o envelhecimento populacional ainda não era assunto. É só 

em 1969 que se começou a discutir na Assembleia Nacional o problema das pessoas idosas e 

uma possível política da velhice. Na sequência, é criado, em 1971, o Serviço de Reabilitação e 

Proteção dos Diminuídos e Idosos, no âmbito do Instituto da Família e da Ação Social, inserido 

na Direção Geral da Assistência Social, com a missão de promover o estudo e a procura de 

soluções para os problemas da população idosa. Com a revolução do 25 de abril de 1974, e, 

em particular, com a consagração na constituição de 1976 do direito à segurança social, a ação 

social ganhou um novo enfoque e capacidade de intervenção. É a partir daqui que se aposta 

em ações enquadradas em serviços e em equipamentos socias de apoio individual e familiar, o 

que teve, também, implicações diretas nas políticas sociais direcionadas para os idosos. É 

assumida uma nova postura em relação às problemáticas que afetam a comunidade idosa, 

reconhecendo-se a necessidade de um apoio específico e direcionado, em particular para os 

que se encontram em situação de maior risco de perda de independência e/ou de autonomia, 

para os quais os equipamentos: lares residenciais (para alojamento coletivo de forma 

permanente ou temporária) são assumidos como uma resposta social adequada e necessária. 

As políticas socias constituem a essência do denominado Welfare State (Estado do Bem-Estar 

Social); este traduz-se, entre outros aspetos, na garantia de acesso dado pelo Estado a um 

rendimento mínimo garantido, a uma boa nutrição, saúde, segurança, educação e habitação, 
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reconhecidos como direitos socias fundamentais de todos os cidadãos. Enquadram-se também 

neste domínio as políticas sociais para a velhice que constituem “um conjunto de intervenções 

públicas, ou ações coletivas, que estruturam de forma explícita ou implícita as relações entre a 

velhice e a sociedade” (Fernandes, 1997, p. 47). No âmbito das atuais intervenções de apoio ao 

bem-estar na velhice existentes em Portugal destacam-se as seguintes estruturas: 

 Serviço de Apoio Domiciliário - Resposta social que consiste na prestação de cuidados 

e serviços a famílias e ou pessoas que se encontrem no seu domicílio, em situação de 

dependência física e ou psíquica e que não possam assegurar, temporária ou 

permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e ou a realização das 

atividades instrumentais da vida diária, nem disponham de apoio familiar para o 

efeito; 

 Centros de Convívio - Resposta social de apoio a atividades sociais, recreativas e 

culturais, organizadas e dinamizadas com participação ativa das pessoas idosas, 

residentes numa determinada comunidade; 

 Centro de Dia - Resposta social que presta um conjunto de serviços que contribuem 

para a manutenção no seu meio social e familiar, das pessoas com 65 e mais anos, que 

precisem dos serviços prestados pelo Centro de Dia; 

 Centro de Noite - Resposta social que funciona em equipamento de acolhimento 

noturno, dirigido a pessoas idosas com autonomia que, durante o dia permaneçam no 

seu domicílio e que por vivenciarem situações de solidão, isolamento e insegurança, 

necessitam de acompanhamento durante a noite; 

 Acolhimento familiar - Resposta social que consiste em integrar, temporária ou 

permanentemente, pessoas idosas em famílias capazes de lhes proporcionar um 

ambiente estável e seguro; 

 Estruturas residenciais (vulgo lar residencial) - Resposta social destinada a alojamento 

coletivo, de utilização temporária ou permanente, para idosos; 

 Centro de férias e lazer - Resposta social destinada a todas as faixas etárias da 

população e à família na sua globalidade para satisfação de necessidades de lazer e de 

quebra da rotina, essencial ao equilíbrio físico, psicológico e social dos seus 

utilizadores.  

 

As respostas sociais direcionadas para os idosos têm vindo a desmultiplicar-se um pouco por 

todo o país, a nível público e privado, o que tem vindo a ser também acompanhado por uma 

crescente consciencialização de todos, particularmente, dos stakeholders governamentais, 
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para a necessidade de implementar mais e inovadores planos e programas especialmente 

direcionados aos mais idosos tendo em vista a promoção do seu bem-estar biopsicossocial. 

Caem neste âmbito os denominados programas de promoção do envelhecimento ativo que 

envolvem ações que passam pelo estímulo à atividade física, a promoção de atividades 

intergeracionais, a promoção de atividades e dinâmicas de grupo, bem como, pelo cuidado 

com a saúde mental e prevenção de sinais de depressão, com a mobilidade urbana tornando 

os espaços mais amigáveis a quem tem dificuldades várias de locomoção e/ou pelo incentivo à 

quebra do isolamento / solidão, particularmente dos que vivem sozinhos, por via da promoção 

de um espírito de vizinhança ativa e vigilante e/ou de programas de incentivo à partilha da 

casa com jovens estudantes do ensino superior. Tudo isto são iniciativas que têm surgido nos 

últimos anos e que encontram pleno enquadramento nos pressupostos do programa “Cidades 

Amigas das Pessoas Idosas” criado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e no qual já 

aderiram, em Portugal, mais do que 78 municípios.   

Apesar do visível enriquecimento das políticas sociais direcionadas para os mais velhos, muitas 

delas apostando na promoção do envelhecimento saudável com manutenção de residência na 

sua casa habitual, há e haverá sempre casos em que, em resultado das fragilidades 

biopsicossociais, a única solução será a institucionalização.  

Sendo o processo de institucionalização algo que influencia direta e indiretamente a forma 

como é vivenciada a própria velhice, interessou-nos explorar essas vivências a partir das 

narrativas e vivências partilhadas por quem está institucionalizado. Este foi o ponto de partida 

do estudo efetuado, e que a seguir se apresenta, profundamente motivado em procurar 

perceber melhor como é “ser idoso (e) institucionalizado”, isto é, de que forma essa “dupla 

condição” é caracterizada e partilhada em discurso direto por quem a vive. Para o efeito, 

utilizámos como grupo de análise os idosos integrados numa Estrutura Residencial localizada 

num município da NUTSIII Alentejo Central1 e desenvolvemos uma metodologia qualitativa 

assente em entrevistas individuais em profundidade. 

 

O envelhecimento e a institucionalização: dinâmicas complementares nas sociedades 

ocidentais 

Na sociedade atual, por via do aumento da esperança média de vida e do consequente 

crescimento da população envelhecida, o envelhecimento está a tornar-se um fenómeno 

social total com influência direta nas dinâmicas societais, particularmente na parte 

“denominada mais desenvolvida” do mundo. Entre os países europeus, Portugal, por exemplo, 

                                                           
1 Na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) selecionada para o contacto com a experiência da 
institucionalização residem neste momento 60 idosos, correspondente à sua capacidade máxima. 
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é um dos que registou um processo de envelhecimento mais acentuado. Tendo por base os 

dados estimados para 2015, 20% da população portuguesa tem mais de 65 anos e apenas 15% 

é jovem, o que se traduz numa pirâmide etária invertida (INE, 2016). Este perfil acentuar-se-á 

nas próximas décadas: em 2030 os jovens passarão dos atuais 1,5 milhões para 1,2 milhões; a 

população idosa passará dos 2,1 milhões para acima dos 2,5 milhões correspondente a um 

Índice de Envelhecimento (IE) de cerca de 240 idosos por cada 100 jovens (em contraste com 

os estimados 147 por cada 100 jovens, em 2015) sendo que as 3 NUTS II com IE mais altos 

serão: Norte, Centro e Alentejo (INE, 2017). Complementarmente,  

 

“o índice de sustentabilidade (quociente entre o número de pessoas com idades 

entre 15 e 64 anos e o número de pessoas com 65 e mais anos) poderá diminuir de 

forma acentuada, face ao decréscimo da população em idade ativa, a par do 

aumento da população idosa. Este índice passará de 315 para 137 pessoas em 

idade ativa, por cada 100 idosos, entre 2015 e 2080” (INE, 2017, p. 1) 

 

Em Portugal, a esperança média de vida aos 65 anos é de 20 anos, no entanto, muitos desses 

anos são vividos com pouca qualidade de vida, associada a condições socioeconómicas 

vulneráveis, a falta de hábitos de comportamentos saudáveis e, também, a diversas patologias 

e demência (INE, 2016). “A distribuição assimétrica dos ganhos de longevidade e dos níveis de 

bem-estar entre os diferentes grupos de idades das pessoas com 50 e mais anos, acompanha 

percursos biográficos fortemente diferenciados. Ou seja, a melhoria substantiva das condições 

de vida de uma parte significativa deste grupo coexiste com situações de precaridade que 

ainda afetam um número não negligenciável de pessoas mais velhas, maioritariamente 

mulheres” (Quaresma e Ribeirinho, 2016, p. 31). De acordo com a OCDE (2019)  

 

“Portugal continua a ser um dos países europeus mais desiguais, não apenas para 

a população em geral, mas em particular para os idosos. Apesar de reconhecer 

que a pobreza e a desigualdade caíram em Portugal na última década, a OCDE 

realça que a crise económica interrompeu o ritmo iniciado anteriormente. Apesar 

do progresso inegável feito no início deste século, uma parcela significativa da 

população idosa ainda está em risco de pobreza e as futuras gerações de idosos 

podem enfrentar maior desigualdade” (Artigo de autoria de Ana Ataíde, 20 de 

março de 2019, publicado no Jornal Económico). 
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Resultados de estudos recentes evidenciam diferenças de estatuto, nível de vida, e perspetivas 

sobre o futuro, claramente associados às condições de gestão do ciclo de vida. Entre os 

indivíduos da atual geração dos 50-64 anos, o acesso à educação, à saúde e à proteção social, 

garantidos no quadro da Constituição da República de 1976, permitiu-lhes um percurso de vida 

substancialmente diferente e melhor do que o partilhado pelo(a)s que têm agora 65 e mais 

anos, em especial, o(a)s com 80 e mais anos. Estes últimos, com destaque para as mulheres 

residentes em meio rural, têm percursos biográficos marcados, por regra, por um contexto 

socioeconómico e cultural fortemente adverso ao desenvolvimento social de vida. Situações 

de precaridade na velhice, ao nível dos rendimentos, saúde e habitação, remetem para 

processos de desigualdade social vivenciados ao longo da vida, resultantes, sobretudo, dos 

baixos níveis de qualificação, dos baixos rendimentos e do acesso tardio à proteção social. 

Rendimentos precários ao longo da vida, défices de qualificação e/ou de prevenção das 

doenças crónicas e incapacitantes, rarefação do tecido familiar e de laços sociais significativos, 

anunciam velhices com elevados riscos de dependência. “A velhice, que se acantona na última 

etapa do ciclo de vida, é o resultado de toda uma vida e essa vida é também o resultado do 

nível e da qualidade de desenvolvimento de uma sociedade” (Quaresma & Ribeirinho, 2016, p. 

40). 

“A entrada das mulheres no mercado de trabalho, as migrações para locais capazes de 

oferecer melhores condições de emprego, as alterações ao nível das dinâmicas familiares, entre 

outros, são fatores que tiveram como consequência uma diminuição do apoio à população 

envelhecida” (Almeida, 2008, p. 17). O cuidar dos mais velhos deixa de ser uma missão 

familiar. Nas sociedades ocidentais, os mais velhos perdem o seu papel de matriarcas ou 

patriarcas, detentores de conhecimento / experiência acumulada e alvo de máximo respeito e 

apoio e passam para um estatuto eminentemente de “exclusão” por lhe estarem associadas 

representações sociais de fragilidade e/ou de incapacidade difíceis de compatibilizar com uma 

sociedade dita “moderna e urbana” que venera o culto da imagem, da atividade económica, da 

vitalidade, que pouco tempo deixa para a família nuclear e estigmatiza a família alargada.  

 

“Conhecemos, neste século, mil e um progressos: culturais, políticos, sanitários, 

tecnológicos e de bem-estar. Mas, num caso, talvez num só, o dos idosos, 

conhecemos mais regressos e crueldade do que progressos. As gerações ativas 

separam-se dos seus idosos de modo irreversível. A sociedade está organizada 

para quem produz” (Barreto, 2010, cit. in Soeiro, 2010, p. 46). 

 

“As sociedades da eficácia e da competitividade querem os idosos estacionados, tão imóveis 

quanto possível, tão amestrados quanto imaginável e tanto de boa saúde quanto for útil para 
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os outros, os mais novos: a isso, chamam-lhe conforto, outros, solidariedade” (Soeiro, 2010, p. 

46). 

Com o constante aumento do processo de envelhecimento e com a indisponibilidade que se 

verifica por parte das famílias em cuidar dos seus idosos ou até por a inexistência das mesmas, 

é cada vez mais frequente o procedimento de institucionalização, representando, assim, uma 

nova alternativa de moradia para os idosos. Regularmente, o que ocorre é que a 

institucionalização emerge, muitas vezes, como sendo a única alternativa. Segundo Martins 

(s/d)  

 

“o idoso sem autonomia é rapidamente excluído do trabalho, das funções de 

aquisição de produção, manutenção e transmissão de conhecimentos. Sendo 

assim, não será difícil de prever que, nestas circunstâncias, ele tenda ao 

isolamento e ao isolar-se assuma cada vez mais uma situação de dependência” (p. 

126). 

 

O isolamento, isto é, a ausência de uma rede de interações que facilite a sua integração social 

e familiar e que garanta um apoio efetivo em situação de maior necessidade, associado muitas 

vezes à depressão, a dependência e a vulnerabilidade física e psíquica, os problemas de saúde, 

muitos deles crónicos e/ou associados a situações de demência, estão entre os principais 

fatores determinantes da institucionalização (Soeiro, 2010; Barreiro, 2013). O processo de 

institucionalização não é um processo fácil de aceitar, representando para os idosos uma 

grande mudança na sua vida. A mudança implica a separação da sua casa, do seu espaço de 

conforto, uma rutura em relação à vida e aos hábitos que tinham e uma adaptação a um novo 

ambiente físico e social, o que gera sempre um forte impacto emocional. Segundo Pimentel 

(2001, cit. in Fernandes, 2010, p. 66) “a entrada do idoso para um lar está relacionada a 

imagens negativas, representando para as pessoas idosas o abandono, a morte, a separação, o 

sofrimento e esta realidade institucional não é aceite de forma completa pelo idoso”. A fase da 

vida em que o idoso entra para uma instituição é representada como a última etapa da sua 

trajetória de vida, sem qualquer expectativa ou possibilidade de retorno. Viver num lar de 

forma permanente é uma transformação na vida da pessoa muito importante e com possíveis 

consequências quer a nível da saúde física quer psicológica. Fernandes (2010), no seu estudo 

sobre as vivências em lares de idosos, destaca que são vários 

 

“os fatores contribuem para esse impacto negativo como a falta de privacidade 

(despersonalização), o tratamento massificado e de forma igual para todos, a 
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perda de responsabilidade por decisões pessoais, as rotinas rígidas, a 

desvinculação do núcleo familiar e da comunidade (…). Todos estes fatores podem 

contribuir para uma baixa autoestima, uma falta de interesse por si e pelos outros, 

causando uma regressão e desintegração social, respostas emocionais diminuídas, 

uma dependência excessiva dos cuidadores para a realização das suas atividades 

básicas e instrumentais de vida diária” (Fernandes, 2000, cit. in Fernandes, 2010, 

p. 67). 

 

Dado o sentimento fortemente negativo que, regra geral, é associado pelos idosos ao processo 

de institucionalização, a mesma comporta vários riscos que devem ser considerados e 

trabalhados no sentido de que o processo não acelere e/ou acentue a vulnerabilidade 

psicossocial e física subjacente ao próprio estado de ser idoso. 

 

Metodologia 

 

Estratégia metodológica 

Sendo o processo de institucionalização algo que influencia direta e indiretamente a forma 

como é vivenciada a própria velhice, interessou-nos explorar essas vivências a partir das 

narrativas e vivências partilhadas por quem está institucionalizado. Como é “ser idoso (e) 

institucionalizado” à luz das suas próprias narrativas e experiências, foi a questão de partida do 

trabalho desenvolvido. 

Para o efeito, desenvolveu-se uma abordagem metodológica de natureza qualitativa assente, 

por um lado, na observação direta da realidade quotidiana da vivência dos idosos na ERPI 

selecionada para o estudo e, por outro lado, na observação indireta assente na realização de 

entrevistas individuais e em profundidade aos idosos selecionados intencionalmente para o 

efeito. A observação direta implicou a presença na ERPI em diferentes dias e momentos da 

atividade diária o que permitiu conhecer melhor as dinâmicas e as atividades organizacionais e 

individuais. A partir dessa observação foram selecionados os participantes entrevistados.   

 

Participantes no estudo 

Foram selecionados intencionalmente 10 idosos: 5 do sexo feminino e 5 do sexo masculino 

para partilhar connosco a sua experiência. A seleção foi feita tendo em conta o perfil individual 

e historial de presença no lar de cada um. Procurou-se e asseguraram-se perfis 

sociobiográficos distintos. Os participantes no estudo têm idades compreendidas entre os 69 e 
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85 anos, sendo 5 viúvos, 3 viúvas, 1 idosa solteira e 1 idosa casada. Com exceção do caso da 

entrevistada solteira, todos têm filhos, entre 1 a 3. Dos que têm filhos (9) 5 revelaram que 

alguns deles viviam e/ou vivem no mesmo local onde residiam antes de vir para o lar. Em 

termos de experiência de institucionalização o perfil varia entre 6 meses a 8 anos. 

 

Técnicas de recolha e de análise de dados 

Utilizou-se como técnica fundamental de recolha de dados a entrevista do tipo individual, 

estruturada e em profundidade. O guião da entrevista tinha ao total 26 questões estruturado 

em três dimensões chave, a saber: antecedentes da institucionalização; a entrada no lar: das 

razões aos sentimentos; a estada no lar. 

Face aos objetivos definidos para o estudo e às características do material recolhidos optou-se 

por uma análise de conteúdo categorial temática (Bardin, 2010) em que se procurou identificar 

as categorias de significado estruturantes das narrativas partilhadas pelos participantes no 

estudo sobre as suas vivências enquanto idosos institucionalizados.  

 

O ser idoso (e) institucionalizado … na primeira pessoa 

 

- Sobre as razões da institucionalização … 

A vinda para o lar é resultante da “força maior” da combinação de fatores como a solidão, a 

vulnerabilidade física e psíquica, a perda da autonomia, o medo, a falta de ajuda e a hétero-

projeção, algumas vezes forçada, feita por filho(a)s e/ou outros familiares próximos, de que 

numa instituição poderão estar mais e melhor cuidados. A institucionalização é vista como 

uma consequência quase inevitável na medida em que “ao ficar sozinho ou sozinha” e mais 

vulnerável já não se é capaz de se ser autossuficiente … e para não dar trabalho aos filhos e/ou 

porque eles assim o quiseram / impuseram, “vai-se aceitando a opção”; aceitando, porque o(a) 

próprio(a) fica mais descansado(a): porque tem alguém que o(a) ajude; porque assim o(a)s 

filho(a)s ficam mais descansados e/ou assim quiseram / determinaram: 

 

“Olhe … vivia sozinha e tinha muito medo já de cair e depois não me dar levantada 

e ainda dar trabalhos ao meu sobrinho e à mulher, não nem pensar … ou então 

fazerem-me mal e ao menos aqui, o meu sobrinho fica descansada e eu também” 

(Entrevistada 1) 
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“Olhe, a minha filha está longe, tem a vida dela, ela trabalha em Lisboa, e quando 

fiquei viúvo, disse logo que queria vir para um lar. Assim fica mais descansada” 

(Entrevistado 2) 

 

“O que me trouxe para cá foi a queda que dei” (Entrevistada 4) 

 

“Fiquei sozinho e os meus filhos acharam que era melhor” (Entrevistado 7) 

 

“Não sei, o meu filho e a minha nora é que sabem. Eu estava bem na minha casa, 

mas enquanto não me tiraram de lá não descansaram” (Entrevistada 8) 

 

“Tive que ser obrigado … atão faleceu a velhota … tive que vir para cá” 

(Entrevistado 9) 

 

“Olha filha, tive um A.V.C. fui muito mal para o hospital, depois quando vim 

precisava de recuperar, mas o meu filho, coitadinho, tem lá a vidinha dele, não 

podia ficar comigo, vim para aqui” (Entrevistada 10) 

 

A institucionalização é vista pelos próprios como a última ou única opção forçada que têm face 

à situação de vulnerabilidade em que se encontram. As ideias de que: “Tive que aceitar, lá em 

casa sozinho já não me sentia muito bem.” (E9) ou de que “Algum dia tinha de vir, a gente já 

sabe, mas se não fosse o A.V.C ainda estava na minha casinha, mas olhe aceitei assim, não dou 

trabalho” (E10) são bem expressivas de que a institucionalização é algo que se assume como 

uma inevitabilidade indesejada e que, uns mais do que outros, aprendem a aceitar e a 

conviver.  

 

- Os primeiros (e os atuais) tempos de institucionalização … 

Os primeiros tempos de institucionalização não são por regras fáceis … muitos estranham 

quase tudo, principalmente o terem deixado de “comandar” a sua própria vida, as suas rotinas 

e os seus horários. Há horários para tudo. Estranha-se o convívio e o estar em grupo; estranha-

se o barulho do grupo; estranha-se o(a)s companheiro(a)s de quarto, porque têm hábitos 

diferentes, porque estão mal e fazem muito barulho à noite; estranha-se o colchão, estranha-
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se a cama; estranha-se a falta de companhia na cama; estranha-se a comida; estranha-se o 

sermos vestidos por outros que não se conhece; estranha-se que sejam estranhos a nos dar 

banho; estranha-se a comida; estranha-se o não poder comer o que se deseja mas sim o que 

está disponível; estranha-se já não poder trabalhar na horta ou passear sozinho … os primeiros 

tempos estranha-se muito; também se chora. Estranha-se, estranha-se sempre muito mas 

“temos que nos acostumar, porque não temos alternativa” (E5) … ficam as saudades: “as 

saudades da minha casinha e do meu cantinho” (E6); “tenho saudades da minha família” (E5); 

“(…) tem-se saudades de tudo” (E3). 

A institucionalização é vivida com estranheza e com saudade ... saudade dos tempos da 

autonomia, da família em que os espaços de vivência não dependiam do outro que não se 

conhece. Em tempo de maior vulnerabilidade o idoso é forçado a aprender a conviver com 

novas pessoas e novas rotinas que naturalmente estranha e que trazem sempre associado 

imagens e sentimentos “pesados” de que está na fase da vida em que se perde, e se aguarda 

pelo lento passar dos dias. 

Embora assumam que se sentem mais e melhor cuidados, que os técnicos fazem o que melhor 

sabem e podem e que, em termos gerais, gostam da forma como todos o(a)s tratam, se lhes 

fosse possível escolher, sem hesitação, voltariam todos e todas “para a sua casinha”; 

acrescentam também, no entanto, que “só voltariam se não ficassem sozinho(a)s e/ou se a 

saúde o(a)s deixasse”. 

O tempo de permanência num lar é um fator que contribui para o bem-estar, para a adaptação 

ao espaço e intervenientes, para um melhor conhecimento e valorização dos serviços e apoio 

prestado e que, sobretudo, contribui para a minimização da “estranheza” e para o aumento da 

“habituação” ao novo ritmo; são os utentes e as utentes que estão há mais tempo no lar que 

destacam aspetos mais positivos,  

 

 no trato: “olham sempre muito bem por mim” (E4); “estão sempre a ver se como bem” 

(E5); “sem este apoio já não podia estar, era a minha mulher que cuidava de tudo lá 

em casa” (E7). 

 na relação mantida: “são todas muito simpáticas, ao início estranha-se, mas depois 

percebe-se que todas cuidam muito bem de nós” (E4); “Gosto de todos, são muito 

simpáticas, as senhoras auxiliares estão sempre a perguntar se precisamos de alguma 

coisa” (E2). 

 nos serviços e apoios que lhes é garantido: “Eu gosto de tudo, não me tirem é o 

baralho de cartas” (E2); “Não, gosto disso tudo. É bom para distrair a cabeça … de 

fazermos ginástica, nunca tinha feito, mas foi uma coisa que gostei” (E5). 
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- Sobre o que é ser idoso(a) institucionalizado(a) … 

Para além do desagrado com algumas rotinas e regras da instituição, os idosos associam a 

vivência no lar como um ambiente pesado referindo situações de doença, de dependência que 

presenciam diariamente, e com as quais não é fácil lidar na medida em que acentuam, muitas 

vezes, a imagem de vulnerabilidade que têm deles próprios; através do outro vêem-se a si 

próprios. Os idosos identificam o lar como o último local de vida e associam-lhe, por regra, 

sentimentos negativos, como a tristeza, a separação, baixas expetativas na medida em que 

sabem que o tempo não volta atrás (Pimentel, 2001).  

Em muitos casos, a velhice enreda os que a ela chegam nas tramas de uma solidão indesejada 

que, em larga medida e para a maioria, contrasta com os anos produtivos do curso de vida e 

assim impõe novos desafios à pessoa idosa. Esse é, como tem sido largamente discutido, um 

dos problemas graves associados ao envelhecimento. Também nas histórias que recolhemos 

se multiplicaram, de diferentes formas e consoante os contextos da vida familiar atual (em que 

filhos e netos têm as suas vidas, por vezes muito distantes dos seus ascendentes), as 

referências à maior solidão, frequentemente acompanhada de um sentimento de inutilidade, 

de perda de valor para as pessoas próximas e também para a sociedade. Muito embora possa 

haver um discurso de aceitação e até se possam enumerar as vantagens relativas da vida num 

lar, essa é uma aceitação eminentemente resignada. A ideia de uma espera acompanhada, 

mas ainda assim solitária - porque povoada de estranhos - da morte que virá mais dia, menos 

dia, apanhando nas suas teias aqueles que a doença, as condições sociais e a família afastaram 

de uma cidadania plena, marca de forma muito clara o discurso dos nosso(a)s entrevistado(a)s. 

Todos preferiam poder manter a sua autonomia e apanhar as pontas da vida que tiveram num 

passado mais ou menos distante. 

 

Considerações finais 

Com o estudo desenvolvido tendo por base o caso, selecionado intencionalmente, de um 

grupo de idosos institucionalizados procurámos caracterizar e contribuir para a compreensão 

de como é vivenciado o ser idoso(a) e institucionalizado(a), a partir das suas narrativas em 

discurso direto. A perspetiva de análise escolhida vai ao encontro da lacuna detetada por 

alguns autores na investigação na área da gerontologia social de que “Precisamos ainda de 

questionar as razões pelas quais num campo emergente como o do envelhecimento (ageing) 

existe muito mais pesquisa sobre os problemas sociais da velhice e muito menos sobre a 

perspetiva que os indivíduos têm da sua própria experiência” (Bond & Coleman, 1993, cit. in 

Aboim, 2014, p. 226). Alguns estudos, entretanto, efetuados partiram desta mesma perspetiva 

e identificaram perceções, dimensões e tensões associadas ao envelhecimento. Entre esses 

estudos destacam-se os que resultaram em publicações como: I don’t feel old (Não me sinto 
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velho) de Paul Thompson, Catherine Itzin, e Michele Abendstern, que retrata a velhice 

olhando-a pelo lado de dentro ou Stories of ageing (Histórias do envelhecimento) de Mike 

Hepworth que analisa as grandes dimensões do envelhecimento retratadas individualmente. O 

trabalho desses autores oferece uma visão multifacetada dos processos de envelhecimento, 

atentando em como os próprios idosos lidam com o passado e com o presente e reconstroem 

a sua identidade num cenário permeado de tensões e autoimagens de vulnerabilidades. 

O ser idoso(a) e institucionalizado(a) encerra em si a compreensão de marcas distintivas da 

sociedade atual ocidental: o que é ser idoso numa sociedade que valoriza a atividade, a 

vitalidade e para a qual o envelhecimento é um tema de certa forma tabu mas em que, 

simultaneamente, é uma sociedade profundamente transformada pelo duplo envelhecimento 

e com tudo o que tal implica em termos de reorganização e entendimento da sustentabilidade 

societal e da ação pública. Marca distintiva que engloba a forma como devemos forçosamente 

refletir sobre como queremos, ou não, envelhecer e como a sociedade, as cidades, as famílias, 

enfim, o quotidiano individual não está adequadamente preparado para esta nova 

“comunidade de velhos”; não temos tempo nem espaço social e até emocional para os idosos, 

para os nossos pais, para os nossos avós e daí o caminho ser a institucionalização. Mas se a 

institucionalização é uma resposta social necessária e em muitos casos a mais adequada, 

noutros, representa a consolidação de um modelo de sociedade que “renega” o auto e o 

heteroenvelhecimento. Mas o envelhecimento é uma verdade inegável que não pode ser 

negada e muito menos renegada. Urge (re)posicionarmos e assumirmos o envelhecimento 

como fenómeno social total, e considerarmos a velhice não como um problema a resolver, 

mas um estado representativo de atores sociais com dinâmicas próprias cujo global 

entendimento fortalecerá o sentido social e individual da vida humana e, respetivamente, das 

sociedades. Em última instância o que está em causa é refletirmos todos sobre como 

queremos ser quando formos velhos, indagação tão ou mais importante e complementar da 

tradicional, que nos colocam ou nos colocamos quando somos jovens: do que queremos ser 

quando formos grandes …  
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CAPÍTULO 17 

 

TEMPOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL … TEMPOS DE EMERGENTES DESAFIOS NO DIÁLOGO 

IDOSO-TECNOLOGIA 

 

Vito Carioca 

Ana Isabel Fernandes 

 

Introdução 

O capítulo procura contextualizar, no quadro da sociedade digital em que vivemos, as questões 

fulcrais que se colocam na relação idoso-tecnologia. Tempos de emergentes desafios, em que 

o mundo empresarial procura dar resposta às necessidades primárias e outras próprias da 

sociedade atual em que o idoso se insere, com aposta reforçada no desenvolvimento de 

soluções tecnológicas que permitam “um envelhecimento ativo” aumentando os níveis de 

participação do mesmo, a sua segurança e uma maior qualidade de vida em contexto 

comunitário e institucional. Conceitos como gerotranscendência e gerontotecnologia são 

refletidos, procurando-se sempre identificar os elos de ligação que, em última instância 

justificam até ousadas teorias que fundamentam a noção de ageing in place (Fonseca, 2018). 

 

Contextos do presente e do futuro 

A 7 de Novembro de 2018, o jornal Público, a propósito da Web Summit, dia 2, referia-se da 

seguinte forma ao discurso do presidente da Samsung Young Sohn:  

 

“Que número poderá ser maior do que o de estrelas na nossa galáxia ou o número 

de neurónios no cérebro humano? O número de dispositivos que em breve 

poderão vir a estar ligados através da internet em todo o mundo (…). A esta 

abundância de aparelhos ligados uns aos outros (aquilo a que o jargão do setor 

tem vindo a chamar de Internet das Coisas) junta-se uma quantidade de dados 

que cresce a cada dia e que podem ser dissecados por algoritmos, e ainda uma 

capacidade de computação que é cada vez maior e mais barata. Formou-se, disse 
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Sohn, «a tempestade perfeita» para uma proliferação da inteligência artificial 

uma tecnologia (…) que promete transformar praticamente todos os sectores da 

sociedade e ser um novo motor económico” (p. 17).  

 

Nos finais de outubro 2018, os engenheiros da Universidade de Manchester “mostraram” ao 

mundo o primeiro supercomputador equivalente às capacidades do cérebro humano. Tempos 

de revolução e de imprevisibilidade tecnológica que pressiona o ser humano e que reativa 

continuamente o paradigma da educação e da formação ao longo da vida em todos os estádios 

de desenvolvimento humano e nos seus ciclos de vida. 

A sociedade do futuro faz já parte do nosso dia-a-dia e vai ser certamente muito diferente. A 

discussão sobre os impactos que os sistemas de inteligência artificial virão a ter é hoje matéria 

de discussão acesa em todos os quadrantes à escala planetária1. 

Diálogos e discursos, porventura ainda ficcionistas, percorrem o mundo da comunicação e 

relançam cenários que mergulham, em nossa opinião, o ser humano em conflitos de 

pensamento inimagináveis e de difícil controlo. É a própria condição e essência humana que se 

questionam, num mundo eminentemente tecnológico e económico. A este propósito, o jornal 

semanal O Expresso, na sua revista de 3 de fevereiro de 2018 referia:  

 

“A consciência foi digitalizada. O corpo já não importa. Pode ser substituído por 

um novo, como se de uma mera capa se tratasse. É aquilo que somos que 

realmente conta, não a materialidade física que outrora nos definiu. O tempo é 

outro. Estamos a mais de 300 ano do presente e a humanidade vive agora uma 

realidade completamente diferente. Tudo mudou depois da invenção das stacks, 

uma espécie de cápsulas corticais que gravam quem somos, na íntegra. É num 

pequeno chip que ficam registadas todas as características da personalidade e da 

mente, assim como as memórias de uma vida. Tudo o que somos fica contido na 

forma de impulsos elétricos e pode ser carregado em qualquer sleeve”(p. 80)2. 

                                                           
1 O DN de 21 de Janeiro referencia o livro da Microsoft The Future Computed, como um bom ponto de 
partida para este debate. Refere-se a propósito que os autores “afirmam acreditar que a AI melhorará a 
vida quotidiana de várias formas e ajudará a resolver grandes problemas sociais”, perspetivando um 
futuro em que os humanos e sistemas artificiais vivem e trabalham lado alado, em cooperação com vista 
a um mundo melhor e mais justo (p. 19). 

2 Com o título “Que nem a morte nos separe” abordam-se questões acerca de um futuro em que a 
morte deixou de ser definitiva, mas onde se irão perpetuar as divisões sociais, num mundo em que a 
riqueza, na mão de um grupo, permitirá assegurar o perpetuar da vida. Afinal, o mundo do futuro, na 
opinião do artigo, será muito idêntico ao actual na abordagem às questões sociais em que a divisão 
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É a emergência de um admirável mundo novo que nos toca e que perturba até os nossos 

sentidos. Estamos já para além das experiências que envolvem a visão e o som e mergulhamos 

em tecnologias inovadoras e que irão influenciar profundamente os humanos. As experiências 

em tecnologia háptica3 são disso um exemplo. O desenvolvimento de interfaces e experiências 

com as quais é possível interagir com o toque penetram áreas fundamentais do conhecimento, 

como a medicina, em experiências em mundos virtuais, no entretenimento, entre outros, 

abrindo caminhos para um futuro inimaginável.  

Futuro de pensamentos ousados que nos coloca questões de pertinência: poderemos competir 

com as máquinas no futuro? Ou esta é uma oportunidade para os humanos se especializarem 

no que é verdadeiramente humano? Será que importa configurar maior valor ao domínio das 

competências sociais sobre as questões técnicas na sociedade do futuro?4 

Em contextos de incerteza e de imprevisibilidade importa refletir o estudo do Conselho 

Nacional de Educação (Cachapuz et al., 2004) que situa já um quadro de referência de saberes 

básicos de todos os cidadãos no séc. XXI, sendo possível, em nossa opinião, observar estas 

tendências na etapa própria da pessoa idosa. Para além da referência “à cidadania ativa”, “ao 

espírito crítico”, e “o resolver situações problemáticas e conflitos” duas outras vertentes nos 

merecem particular atenção, pela sua importância no diálogo idoso-tecnologia: “o comunicar 

adequadamente” e “o aprender a aprender”. Particular atenção é dada no estudo às questões 

do “aprender ao longo da vida”! 

Este particularismo de atenção e valor deve-se, em nossa opinião, ao facto de “sem aprender a 

aprender não há aprendizagem ao longo da vida” (Cachapuz et al., 2004, p. 28) e à relevância 

das tecnologias de informação e comunicação nos processos de desenvolvimento de 

competências e como meio de comunicação, quer presencial, quer a distância. Estes são pré-

requisitos fundamentais, que condicionam fortemente o diálogo idoso-tecnologia. Em nossa 

opinião previamente obrigatórios no desenho dessa parceria. 

Estes pressupostos devem, igualmente, ser entendidos, na lógica da educação e formação ao 

longo da vida. É universalmente aceite que a educação e formação, em termos globais, 

                                                                                                                                                                          
riqueza / pobreza se acentua. O que efectivamente muda e está em causa é uma diferente redefinição 
do relacionamento do Homem com a fisicalidade! 

3 “Háptico” significa toque e identifica a emergência desta tecnologia, conforme Dicionário Infopedia da 
Língua Portuguesa. Disponível em https://www.infopedia.pt/dicionarios/língua-portuguesa/haptico 

4 A pertinência destas questões tornou-se matéria de ampla discussão e reflexão nos diferentes palcos 
de análise. Referência particular nos merece o Programa Gulbenkian Conhecimento (2018), disponível 
no site https://gulbenkian.pt/programas/programa-conhecimento/  que propõe cenários de 
investigação nestas matérias, situando a importância futura do domínio do conhecimento em áreas 
como a criatividade, as emoções, o pensamento crítico e a capacidade de transferir e aplicar 
conhecimento em novas situações, como fundamentais para o futuro. 

https://gulbenkian.pt/programas/programa-conhecimento/
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constituem uma força motriz no desenvolvimento socioeconómico e nos percursos de 

formação integral e continuada do ser humano, quando entendidas enquanto processos de 

construção do conhecimento. A mudança de paradigmas, ou melhor a desconstrução dos 

instalados, impõe ao ser humano, nomeadamente ao idoso, novas condições para interpretar 

o seu papel ao longo da vida, tornando-se ativo nos percursos de formação, condição que lhe 

permitirá reinventar continuamente a sua ação e participação nos seus próprios processos de 

viver e de envelhecer. 

Na sociedade do conhecimento, caracterizada pelo aparecimento e difusão de ambientes de 

edutainement (comunidades virtuais assumidas em torno de interesses e áreas comuns) o 

idoso assume-se uma consciência reflexiva que propicia para a adaptação e desempenho de 

novos papéis. A sociedade do conhecimento impõe, de per si, uma (re)definição da atitude do 

idoso e da compreensão dos mecanismos que lhe permitirão assegurar “uma caminhada” mais 

saudável e feliz.  

 

Gerotranscendência e gerontotecnologia, diálogos emergentes e desafios do futuro 

Nestes tempos, novos tempos de revolução digital, nas sociedades mais desenvolvidas, fruto 

dos progressos económico, científico e tecnológico, têm vindo a ser criadas condições 

favoráveis ao aumento da longevidade. Este é um facto, que traduz uma importante conquista 

da humanidade e um inquestionável avanço civilizacional, perante o aumento da esperança 

média de vida. 

Porém, a este avanço nos anos vividos pelas pessoas mais velhas, nem sempre tem 

correspondido uma maior qualidade de vida e bem-estar, relacionados com a satisfação de 

necessidades humanas fundamentais. Estas são questões dependentes em grande medida de 

fatores estruturais e conjunturais, alicerçados nas denominadas “… políticas sociais de velhice, 

entendidas como o conjunto das intervenções públicas que estruturam as relações entre a 

velhice e sociedade, encerram em torno da sua evolução todo o trabalho permanente de 

construção e de reconstrução da realidade social da velhice” (Cardoso et al., 2012, p. 612). 

Deste modo, a velhice enquanto percurso altamente relevante na trajetória de vida do Ser 

Humano, pode ser perspetivada de forma positiva a nível físico, psíquico, intelectual, 

espiritual, emocional, cultural e social, desde que exista especial empenho e competência dos 

responsáveis envolvidos na elaboração de políticas públicas de apoio aos idosos (Grupo de 

Coordenação do Plano de Auditoria Social et al., 2005). 

Longe de visões emanadas do período do Estado Novo, vigente no século XX, no qual a 

intervenção pública associava a velhice a indigência e invalidez, ou a riscos como a doença ou 

o desemprego, o pós revolução de 25 de abril de 1974, traz consigo uma conceção de proteção 
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social aos idosos que já não se restringe ao apoio económico, nem à garantia de condições de 

sobrevivência, mas também ao desenvolvimento de infraestruturas que favoreçam a inclusão 

e participação das pessoas idosas na sociedade. Esta caminhada faz-se já há bastante tempo 

em matéria de criação de infraestruturas de base tecnológica. Efetivamente, importa referir 

que as pessoas que hoje têm 65 anos convivem há décadas com as novas tecnologias e a 

Internet, reduzindo a limitação própria da idade, e estreitando cada vez mais a brecha digital 

idoso-tecnologia (González & Rodríguez-Porrero, 2015).  

A década iniciada em 2000 marca a emergência da noção de “envelhecimento em atividade” 

ou “envelhecimento ativo”, desafio lançado pela Organização Mundial de Saúde, entendido 

como um processo que se inicia cedo e acompanha as pessoas ao longo da vida, 

compreendendo essencialmente a otimização das condições de saúde, participação e 

segurança (Grupo de Coordenação do Plano de Auditoria Social et al., 2005).  

A lógica é a de implementar a ideia de um envelhecimento ativo e saudável, como fator de 

possibilidade da pessoa idosa permanecer autónoma e capaz de se bastar a si própria, ainda 

que com recurso a apoios que, entre outros, podem ser de base tecnológica. Tal remete-nos 

para a criação de respostas e equipamentos sociais contextualizados na inovação digital, que 

introduz ao abandono de perceções e suposições comuns sobre as pessoas mais velhas, 

baseadas em estereótipos ultrapassados, que colocam os idosos como incapazes de aprender 

novas ideias.  

A este propósito Kofi Annan (2003, cit. in González & Rodríguez-Porrero, 2015) afirmaria: 

 

“Todos conocemos el extraordinario poder de las tecnologías de la información y 

la comunicación. Del comercio a la telemedicina, de la enseñanza a la protección 

del medio ambiente, tenemos en nuestras manos, en nuestro escritorio y en el 

cielo por encima de nosotros la capacidad de mejorar la calidad de vida de miles 

de millones de personas” (p. 10). 

 

Por este prisma, o sentimento de “ser velho” ou sentir-se velho”, surge interligado a fatores 

relacionados com a passagem à reforma, perante a qual se constata a existência de 

estereótipos relacionados como a mudança de estatuto social, o sentimento de desvalorização 

pessoal ou a quebra de contactos com pessoas do universo profissional. A par da diminuição 

do contacto com os filhos ou perda do cônjuge, estamos perante o desfasamento entre o 

sentimento da capacidade e competências da pessoa idosa e a ausência de papéis ativos para 

desempenhar (Machado & Roldão, 2010, p. 23-24).  
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A descrição seguinte pretende ilustrar a heterogeneidade do significado de ser idoso, ao apelar 

para a existência de diferentes tipologias de pessoas mais velhas: 

 

“Os que ocupam o tempo em bancos de jardins, centros comerciais, passivamente 

ou em frente à televisão; os que frequentam universidades de terceira idade, 

visitam museus e exposições e são consumidores regulares de outros produtos de 

cultura, aqueles que viajam pelo mundo num lazer de luxo, e aqueles que se vêm 

obrigados a trabalhar num pedaço de terra de que tiram um magro rendimento, 

são todos idosos, mas de maneira diferente” (Machado & Roldão, 2010, p. 25).  

 

O modelo tradicional de entendimento do envelhecimento coloca a tónica no predomínio do 

declínio, incapacidade e noção de deficit, relacionada com o avanço da idade. Torna-se 

protagonista uma visão redutora da vivência da condição de mais velho, alicerçada numa 

perspetiva organicista do velho como incapaz, consistindo a velhice num problema que tem 

que ser enfrentado (cf. Fonseca, 2010). 

As perspetivas contemporâneas, nas quais se baseia este trabalho, encaram a velhice assente 

na ideia de plasticidade a três níveis: i) plasticidade no desenvolvimento humano, como 

consequência da integração de níveis de análise, que consideram a pessoa caracterizada por 

um potencial de mudança ao longo do tempo; ii) a plasticidade relativa, que entente que a 

regulação do comportamento pode ser determinada por questões biológicas ou contextuais, 

factos que podem facilitar ou obstruir as oportunidades para a mudança. Deste modo, a 

magnitude da plasticidade pode variar ao longo do ciclo de vida; iii) o potencial para a 

plasticidade, que constitui uma orientação fundamental para o desenvolvimento humano (cf. 

Fonseca, 2010). 

Assim, são duas as perspetivas que podem resumir os estudos sobre a ancianidade: as 

abordagens do envelhecimento como uma fase de declínio, associando-o a experiências 

negativas, como as perdas físicas e sociais, com base no binómio saúde-doença e as 

abordagens do envelhecimento relacionadas com experiências positivas, que colocam a tónica 

na longevidade, na experiência adquirida e na promoção da saúde e autonomia. Esta última 

visão, não pretende ignorar a finitude e a morte, parte do pressuposto que apesar das 

limitações existe potencial no envelhecimento e nas pessoas mais velhas (Faria & Fernandes, 

2018). 

A longevidade, ao deixar de ser uma realidade vivida por poucos, passa a incorporar um 

paradigma do envelhecimento bem-sucedido e ativo, que contempla noções de otimização de 

oportunidades de saúde, participação e segurança que consideram a pessoa idosa  
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“… não mais como passiva, mas como uma pessoa ativa nas ações a ela 

direcionadas, numa abordagem integral … as pessoas idosas apresentam 

heterogeneidade, havendo algumas em pleno vigor físico e mental e outras em 

situações de maior vulnerabilidade … Assim, o envelhecimento ativo aumenta a 

expetativa e a qualidade de vida das pessoas idosas, incluindo as que são 

consideradas frágeis, incapacitadas fisicamente e as que requerem cuidados” 

(Ferreira et al., 2018: 151-152). 

 

Parte-se do pressuposto que a velhice, ao apoiar-se num conjunto de posturas e valores que 

permitem uma adaptação positiva ao processo de envelhecimento, abre caminho para uma 

etapa de desenvolvimento pessoal e não para um processo de luta e conflito contra o tempo.  

Esta ideia remete para o conceito de Gerotranscendência desenvolvido por Lars Tornstam, 

incorporado na obra Gerotranscendence: a Development Theory of Positive Ageing (2005), 

que salienta três importantes dimensões no processo de envelhecimento: a dimensão 

cósmica, a dimensão do self e a dimensão social. A dimensão cósmica relaciona-se com uma 

postura de cocriação da própria existência, aceitando o lado misterioso da vida e procurando 

experiências que tragam felicidade e satisfação pessoal (fatores de importância fulcral para o 

equilíbrio psicossocial e manutenção da esperança); a dimensão do self trata de atitudes de 

procura por um maior conhecimento do seu eu e uma transcendência das questões do corpo 

ou materiais; a dimensão social relaciona-se com a mudança na solicitude e seletividade das 

relações pessoais, a par do abandono de alguns papéis sociais na busca de uma maior 

liberdade e a valorização da sabedoria de vida. Este processo permite o abandono do conceito 

de “certo e errado” e centra-se na noção de imprevisibilidade da vida (Tornstam, 2005). 

Deste modo, ao olhar-se o envelhecimento como possibilidade de transcendência do Ser 

Humano, abrem-se caminhos para o entendimento da longevidade como uma conquista da 

evolução tecnológica. A consensualização de pontos de equilíbrio, na construção de 

conhecimentos científicos sobre o binómio idoso-tecnologia visam, em primeira instância, a 

melhoria da qualidade de vida e serviços prestados a este grupo populacional. 

Na atualidade, estudos demonstram que as questões do envelhecimento estão fortemente 

associadas às demográficas. Na opinião de González e Rodríguez-Porrero (2015) com 

referência à realidade espanhola, em 2050 o número de idosos ultrapassa o das crianças, 

remetendo para a inevitabilidade de uma aposta consistente no recurso tecnológico de apoio 

aos processos de envelhecimento. Em sua opinião, para além da questão económica, o recurso 

à teleassistência permitirá prolongar a autonomia do idoso e, desta forma, permanecer em sua 
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casa mais tempo.5 Por outro lado, pode servir de apoio consistente ao cuidador informal que 

convive com o idoso, aumentando o controlo dos níveis de segurança e de apoio em situações 

de maior risco, ou mais problemáticas. Aliás, e conforme referem Baura Ortega e Pérez (cit. in 

González & Rodríguez-Porrero, 2015, p. 145) “(…) qué decir de la Teleasistencia Domiciliaria, 

uno de los servicios más valorado por las Personas Mayores y de los que tienen mejor relación 

coste / benefício. La fidelización e interés por mantener el servicio es importantísimo entre os 

mayores. Praticamente ningún mayor que tiene la Teleasistencia quiere perdela”. 

As abordagens à utilização da tecnologia entre os idosos, na lógica do envelhecimento ativo, 

são referenciadas na literatura, segundo duas vertentes, complementares e integradas: i) 

como utilizadores ativos, em todas as situações da vida diária e à semelhança de qualquer 

outra pessoa; ii) como utilizadores que necessitam de serviços da tecnologia e que lhe 

permitem prolongar a sua vida com maior segurança, dentro do seu contexto pessoal. A este 

respeito, os mesmos González e Rodríguez-Porrero (2015) afirmariam: 

 

“Ambas las perspectivas de la tecnologia juegan a favor del Envejecimiento Activo. 

Como usuarios de las tecnologías, estas proporcionan a los mayores el acceso a la 

comunicación, la formación o el ocio y, en sí mismas, son motivadoras y con 

propiedades lúdicas. Como perceptores de servicios apoyados en las TIC, les 

permiten prolongar su vida en su entorno natural con mayor seguridad, teniendo 

además un contacto personal con las personas del centro de atención, lo que 

disminuye la sensación de aislamiento en el caso de las personas mayores que 

viven solas” (p. 20). 

 

As empresas de matriz tecnológica em articulação com diferentes organismos de direito 

público e/ou privado, têm assumido a importância real da necessidade de investimento na 

conceção de hardware e software na lógica das duas vertentes próprias da relação idoso-

tecnologia, acima identificadas, conscientes de que importa promover o desenvolvimento de 

interfaces amigáveis na tecnologia do computador e dos dispositivos móveis, de forma a 

permitir soluções de personalização adequadas à tipologia do idoso e ao seu quadro funcional. 

Em complemento, e quando não é possível resolver todos os problemas de acesso à 

                                                           
5 Deve entender-se por teleassistência, a modalidade de atendimento no domicílio, a pessoas idosas, de 
forma a garantir maior segurança e, quando em situação de sós, ou a maior parte do dia sem 
companhia. 
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tecnologia, é necessário recorrer a “produtos de apoio6” (González & Rodríguez-Porrero, 2015, 

p. 38) específicos para idosos com incapacidades funcionais diversas. 

Por outro lado, e em matéria de segurança, o investimento enorme realizado pelas empresas 

tem permitido um avanço muito significativo no desenvolvimento de plataformas e serviços 

que potencialmente são orientados para procura da satisfação e melhoria das condições de 

vida dos idosos7. A título de exemplo, e na realidade portuguesa8, é possível verificar uma 

enorme aposta na conceção de produtos / tecnologias para aumentar a segurança dos idosos, 

sendo possível referenciar, entre outros, os sistemas de resposta de emergência pessoal, que 

permitem realizar o monitoramento de emergências9; os sensores de presença, que permitem 

certificar se o idoso está em segurança, através do acionar ou não do sensor; os gestores de 

medicação, relógios que emitem alertas para a toma da medicação; os detetores de pele, que 

monitorizam os níveis de glicose no sangue, e que transmitem os dados diretamente para a 

equipa de atendimento médico. 

Assume-se assim, por parte do idoso, um quadro de necessidades próprias da sua idade, e que 

a utilização da tecnologia permite satisfazer, e que percorrem campos como a autonomia, a 

segurança, a informação e a comunicação que lhe permitem estar conectado ao mundo em 

que vive10. A este propósito alguns autores (e.g. Abad, 2014) afirmam que o reforço destes 

pressupostos, deve passar pela redução da brecha digital, possível através do desenho de 

programas de e-inclusão de idosos, na lógica de que “uno de los objectivos de la alfabetización 

                                                           
6 São indicados, pelos mesmos autores, entre outros, e como exemplos, o computador com teclado de 
teclas grandes, alguns modelos de telefone móvel, que têm incorporados uma tecla especial para ligar 
directamente a emergência 112, abrindo novas possibilidades ao idoso de comunicação e integração no 
mundo real que o rodeia. 

7 A especialista e directora-gerente do Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas com 
Enfermedad de Alzheimer y Otras Demências, González Ingelmo (cit. in González & Rodríguez-Porrero, 
2015, p. 147) refere que a tecnologia pode ser utilizada como uma ferramenta fundamental para a 
estimulação cognitiva de idosos com estas enfermidades, desde o ponto de vista lúdico e terapêutico, 
até à utilização domótica que permitirá uma vida com mais independência. 

8 Vide, a propósito, o site https://www.vidaativa.pt/a/tecnologias-para-aumentar-a-segurança-dos-
idosos/ 

9 Neste mercado, existem três tipos de equipamentos: a Central de Monitoramento; os equipamentos 
que ligam diretamente para telefones pré-programados, de familiares, amigos ou cuidadores informais 
(ex. Freedom Alert e o Intellitrac; equipamentos que informam da localização a uma central 
(https://tecnosenior.zendesk.com). 

10 Na opinião de González e Rodríguez-Porrero (2015) embora se assuma, em termos gerais, a relevância 
da tecnologia, a atitude do idoso face ao objecto TIC revela ainda diferentes tipologias, que vão desde 
um perfil de rejeição e resignação, até aos perfis de obrigação, utilitarista e entusiasta, o que nos 
permite afirmar, em nossa opinião, que o desenho de programas de formação para e-inclusão para 
alfabetização de idosos, deve ser uma prioridade. 

https://www.vidaativa.pt/a/tecnologias-para-aumentar-a-segurança-dos-idosos/
https://www.vidaativa.pt/a/tecnologias-para-aumentar-a-segurança-dos-idosos/
https://tecnosenior.zendesk.com/
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digital de las personas mayores y su inclusión en la sociedad de la información debería ser 

lograr una calidad de vida suficiente en su vejez, que puedan permitir a la personas mayores 

una vida más plena y participativa y puedan servir de instrumentos esenciales en el fomento de 

su participación cívica” (id., p. 175). 

Ao abordar as questões na constelação relação tecnologia-idoso, Gil-Delgado (cit. in González 

& Rodríguez-Porrero, 2015) coloca a tónica nas possibilidades que esta admite, ao permitir 

abordagens integradas na assistência a dependentes, ao nível da saúde e da mudança para 

estilos de vida mais saudáveis. A ênfase é colocada num sistema de vídeo-comunicação 

instalado no televisor com ligação à Internet, que permite aceder a serviços configurados de 

forma específica, para cada situação individual. Por outro lado, são uma ajuda decisiva ao 

cuidador da pessoa dependente, oferecendo maior autonomia e, logicamente, a melhoria dos 

cuidados individuais.  

A nova realidade, insuspeita em termos do efetivo valor para uma maior qualidade de vida dos 

idosos, coloca, logicamente, inúmeras questões quanto ao real aproveitamento deste boom 

tecnológico e aos seus efeitos efetivos. Qual o impacto efetivo das tecnologias na 

longevidade? Como reduzir as limitações próprias da brecha digital? Que mecanismos 

desenvolver para que haja um real aproveitamento dos benefícios da tecnologia por parte do 

idosos? O que fazer para dar resposta a necessidades de idosos em diferentes níveis de 

dependência e diferentes enfermidades? 

Questões que continuamente se colocam na relação e diálogo idoso-tecnologia, com respostas 

do mundo globalizado, suportadas pela aposta no desenvolvimento continuado de soluções e 

plataformas, de matriz geral e/ou específicas em função das necessidades individuais11. 

No entanto, importa também refletir algumas questões que se colocam, em particular, ao 

valor efetivo da tecnologia. Será ela uma resposta total às necessidades que se colocam 

diariamente no envelhecimento humano? Poderemos afirmar que ela dará resposta completa 

aos processos de ordem física e psicológica com que se confronta o envelhecimento humano, 

numa lógica hoje em dia parcialmente argumentada pelos defensores do Ageing in Place12? 

Isto é, deverá ser sempre feita uma análise custo-benefício, em função da real necessidade, e 

                                                           
11 Ao referir-se a este tipo de questões Castillo (cit. in González & Rodríguez-Porrero, 2015, p. 154) 
coloca a tónica nas resposta de base tecnológica inovadoras, como o são os telefones que permitem 
satisfazer as necessidades de reduzida visão e perda de audição, próprias da pessoa idosa. Outro tipo de 
tecnologia é igualmente referenciada (e. g. Smartfones e Apps), uma nova geração de dispositivos 
móveis que permitem a teleassistência e o contato direto e rápido com os familiares ou outros 
cuidadores à pessoa dependente. 

12 Na acepção de Fonseca (2018) deve entender-se como a capacidade do ser humano continuar a viver 
em casa e na comunidade ao longo do tempo, com segurança e de forma independente. 



 

 

311 VISÕES SOBRE O ENVELHECIMENTO 

assumirmos que a tecnologia não deve ser considerada como uma substituta integral das 

equipas humanas de apoio, os cuidadores13? 

Estas são matérias fulcrais que importa certamente refletir, pelas suas implicações, tendo 

sempre presente, em nossa opinião, que a relação custo benefício pode ser importante, mas 

não determinante para a utilização? Ou as lógicas de utilização deverão ser sempre presididas 

pela efetiva necessidade para melhoria da condição do idoso, o que implicaria uma 

intervenção consistente por parte do Estado na resolução de questões de matriz financeira, 

sempre que tal seja exigido? 

Questões pertinentes que serão certamente matéria de longas e futuras reflexões, na certeza 

de que o trinómio desenvolvimento tecnológico, associado à lógica empresarial e às 

necessidades do envelhecimento humano, que se deseja o mais ativo, trarão continuadas 

apports ao desenvolvimento de soluções que permitam ultrapassar os desafios e as limitações 

com que o ser humano, o idoso, se irá confrontar. 
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