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Resumo 
 
Em Portugal, o número de idosos tem vindo a aumentar, o que leva concomitantemente 

a um aumento da institucionalização. Este trabalho tem como eixo principal aferir o 

impacto da pandemia Covid-19 em termos psicológicos e sociais, na vida dos idosos da 

comunidade.  Constata-se que as sociedades estão envelhecidas. Através da investigação, 

tem sido possível conhecer melhor o envelhecimento assim, torna-se pertinente conhecer 

a pessoa idosa face a momentos de stress, utilizando meios de diagnóstico, de forma a 

possibilitar uma intervenção precoce, ao nível da pandemia experienciada com impacto 

na vida das pessoas idosas, respetivamente. 

Trata-se de um estudo descritivo que partiu essencialmente pelas asserções das pessoas 

idosas. Desta forma, optou-se por um estudo com uma abordagem qualitativa e 

quantitativa, englobando a triangulação dos métodos, nomeadamente a utilização de uma 

entrevista semi-estruturada e diversas escalas (GDS, UCLA, Escala de Espiritualidade e 

Escala Esperança Estado). Neste estudo participaram 16 pessoas idosas selecionadas 

intencionalmente, com idades compreendidas entre 67 e os 94 anos de idade (!̅= 76,94 ± 
8,004) de forma a garantir uma maior riqueza na informação obtida. 

Para aferir o impacto a nível psicológico e social da Covid-19 em idosos da comunidade, 

procedeu-se à construção de um guião de entrevista. No decurso de tudo isto, o mesmo 

guião foi sujeito à apreciação de dois juízes, de forma a aferir a pertinência e validade de 

conteúdo do instrumento. 

 

Os resultados obtidos pela entrevista, permitem-nos evidenciar que as pessoas idosas 

sofreram tanto a nível social como psicológico da pandemia vivenciada, destacando-se as 

categorias de “alterações nas atividades diárias”, “Alterações nas relações sociais”. 

“Medo”, “Preocupação”, bem como a falta de “Afetividade”. No que concerne à 

dimensão Estratégias de coping destacam-se a categoria “Espiritualidade” e “Coping”, 

são as estratégias mais referenciadas quando os idosos se deparam com alguma situação 

adversa. 

 

 



 

   

 
Os resultados demonstraram, que os participantes neste estudo tiveram de realizar 

alterações no seu quotidiano, bem como nas suas relações sociais e formas de contacto e 

revelam ter tido a necessidade de se adaptar, para tentar manter uma boa qualidade de 

vida de forma independente, o maior período de tempo possível. 

 

Os resultados vão ao encontro da literatura analisada que afirma que, quanto maior for a 

idade, maior será a probabilidade de apresentar comprometimento funcional, e em 

momentos de stress encontram força no coping e na espiritualidade para atenuar essas 

ameaças, o que se verificou neste estudo. 

A partir dos resultados obtidos, foi delineado um projeto de intervenção comunitário no 

sentido de promover a promoção da saúde bem como a literacia em saúde, tal como a 

redução do sentimento de solidão percecionado pela pessoa idosa. 
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Abstract 
 
 

Societies are aging. In Portugal, the number of elderly people has been increasing, which 

leads concomitantly to an increase in institutionalization. The main aim of this paper is 

to assess the impact of the Covid-19 pandemic in psychological and social terms on the 

lives of the elderly in the community. Through research, it has been possible to gain a 

better understanding of ageing and thus, it becomes relevant to know the elderly person 

facing moments of stress, using diagnostic tools, so as to enable early intervention, at the 

level of pandemic experienced with an impact on the lives of the elderly, respectively. 

 

This is a descriptive study which was essentially based on the elderly people´s accesses. 

In this way, we opted for a methodological study through a qualitative and quantitative 

approach, encompassing the triangulation of methods, namely the use of a semi-

structured interview and various scales (GDS, UCLA, Spirituality Scale and Hope State 

Scale). Sixteen intentionally selected older people participated in this study, aged between 

67 and 94 years (!̅= 76,94 ± 8,004), in order to ensure a greater richness in the information 
obtained. 

 

To gauge the impact of Covid – 19 on the psychological and social level in community – 

dwelling older adults, an interview script was constructed. In the course of all this, the 

same script was subjected to the assessment of two judges, in order to assess the 

consistency as well as the relevance of the same instrument. 

 

The results obtained from the interview show that the elderly suffered both socially and 

psychologically from the pandemic they experienced, highlighting the categories of 

“Changes in daily activities”, “Changes in social relationships”. “Fear”, “Worry”, as well 

as the lack of “Affectivity”. With regard to the dimension Coping Strategies, the 

categories “Spirituality” and “Coping” stand out as the most commonly mentioned 

strategies when older people are faced with some adverse situation. 

 

 

 



 

   

The results showed that the participants in this study had to make changes in their daily 

lives, as well as in their social relationships and forms of contact, and revealed that they 

needed to adapt in order to try to maintain a good quality of life independently for as long 

as possible. 

 

The results are in line with the literature analysed which states that, the older they are, the 

more likely they are to experience functional impairment, and in moments of stress they 

find strength in coping and spirituality to mitigate these threats, which was observed in 

this study. 

Based on the results obtained, a community intervention project was designed to promote 

health and health literacy, as well as to reduce the feeling of loneliness perceived by the 

elderly. 

 

Key-Words: Aging, Community seniors, Covid-19, Coping 

 
  



 

   

 

 

Não sei... 

se a vida é curta 

ou longa demais para nós. 

Mas sei que nada do que vivemos 

tem sentido,  

se não tocarmos o coração das pessoas. 

 

Muitas vezes basta ser: 

colo que acolhe,  

braço que envolve, 

palavra que conforta, 

silêncio que respeita, 

alegria que contagia, 

lágrima que corre, 

olhar que sacia, 

amor que promove. 

 

E isso não é coisa de outro mundo: 

é o que dá sentido à vida. 

 

É o que faz com que ela 

não seja nem curta, 

nem longa demais,  

mas que seja intensa,  

verdadeira e pura ... 

                                                                                                                           enquanto 

durar. 

 
Saber viver 

Cora Coralina (1889 – 1985)  
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Introdução 
É um facto que a população mundial está a envelhecer. O envelhecimento demográfico a 

que se assiste nos países desenvolvidos e em desenvolvimento é, na verdade, uma 

realidade que todos reconhecemos e que precisamos de encarar, já que ela tem 

consequências e impactos muito importantes em todos os setores da sociedade. Os 

desafios são muitos e precisam de um novo olhar no que diz respeito ao nível social. 

Envelhecer é um processo heterogéneo e distinto, dado que cada um vive em contextos 

sociais e físicos diferentes, transportando a sua própria bagagem de vivências.  

O envelhecimento é um processo complexo de mudanças biológicas, psicológicas e 

sociais, que se inicia no momento em que somos concebidos e se prolonga ao longo da 

vida. O envelhecimento é definido pela OMS (2015) como o prolongamento e fim de um 

processo representado por um vasto conjunto de modificações físicas e psicológicas 

ininterruptas, que derivam da ação do tempo sobre as pessoas. O avanço da ciência social 

fez reconhecer uma abordagem holística do envelhecimento e da velhice, evidenciando 

as diferenças culturais na construção dessas noções (Paúl & Ribeiro, 2012).  

Encontrando-nos num período caraterizado pelo surto epidemiológico da Sars – Cov – 2 

(Covid – 19), que afeta toda uma população, e sendo esta uma das maiores preocupações 

do mundo desenvolvido, uma vez que este vírus se propaga através do contacto com 

secreções contaminadas, maioritariamente através de gotículas respiratórias, entendeu-se 

ser necessário centrar a nossa investigação na compreensão das possíveis consequências 

da situação na vida dos idosos. Isto é, a principal motivação que fundamentou esta escolha 

está relacionada com a necessidade de aferir o impacto a nível psicológico e social deste 

surto epidemiológico neste grupo tão vulnerável, mais concretamente no Município da 

Golegã. 

Face aos aspetos destacados anteriormente, achou-se fundamental efetuar a presente 

investigação, a qual se alicerça na seguinte questão de partida: “Quais são os impactos da 

Covid-19 a nível psicológico e social em idosos da comunidade?” O presente documento 

encontra-se dividido em três partes: quadro conceptual, estudo empírico e proposta de 

projeto de intervenção. Pretende-se com esta investigação, demonstrar o cumprimento 

dos objetivos delineados, pretende fomentar a reflexão sobre esta temática bem como a 

sua relevância junto dos idosos que residam na comunidade. 
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Relativamente à metodologia da investigação, foi utilizada uma amostra não 

probabilística, intencional, envolvendo dezasseis (16) pessoas idosas residentes na 

comunidade. 

Na primeira parte, é exposta conhecimentos teóricos (Ver Apêndice I – Mapa 

Conceptual), com especial destaque para estudos que abordam o processo de 

envelhecimento e o surto Sars – CoV -2: epidemiologia, sinais e sintomas; impactos 

psicológicos e impactos sociais, bem como o processo de envelhecimento, 

respetivamente. Toda esta informação foi obtida mediante análise documental e 

bibliográfica, tendo sido selecionados os que foram considerados pertinentes para o 

desenvolvimento desta problemática em análise. 

Relativamente à segunda parte, que corresponde ao estudo empírico, é apresentada a 

metodologia, desta forma, é contextualizada a problemática abordada no trabalho, o 

modelo de investigação, os objetivos, a amostra, os instrumentos, os procedimentos 

utilizados, assim como a apresentação e discussão dos resultados obtidos após a 

realização das entrevistas semiestruturadas bem como da aplicação de escalas (GDS, 

UCLA, Escala da Espiritualidade e Escala Esperança Estado). Estas tiveram como 

objetivo compreender o impacto desta pandemia vivenciada pela perspetiva da pessoa 

idosa. 

A terceira parte do presente estudo incidirá sobre a Proposta de Projeto de Intervenção, 

que advém das necessidades aferidas ao longo de toda a investigação bem como a 

problemática patente, tentando colmatar duas das necessidades sentidas no decorrer da 

investigação nomeadamente a falta de afeto/ sensação de solidão e a promoção de saúde. 

Finaliza-se com a apresentação das conclusões e das referências bibliográficas. Nos 

apêndices e anexos encontram-se os documentos que alicerçaram a presente investigação. 

No que concerne à referenciação, urge a necessidade de referir que esta obedece às 

normas da sexta edição do Publication Manual da American Psychological Association 

(APA).
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Parte I – Quadro Conceptual 
1.  Processo de Envelhecimento  
O envelhecimento corresponde a um processo fisiológico, psicológico e social, e não 

apenas à soma de anos de vida. Este processo, apesar de poder ser visto segundo várias 

perspetivas, é um processo universal, gradual e irreversível, no que diz respeito a 

alterações e transformações, as quais ocorrem devido ao passar do tempo (Paúl & Ribeiro, 

2012). 

Considera-se, portanto, que o envelhecimento é um processo irreversível, universal e 

cumulativo, onde coexiste a degradação do organismo, que muitas vezes torna o indivíduo 

incapaz a nível cognitivo. Assim, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS 

cit in. Lima, 2010) o envelhecimento é considerado um prolongamento e o fim de um 

processo representado por um vasto conjunto de modificações físicas e psicológicas 

ininterruptas, originadas pela ação do tempo sobre as pessoas. O progressivo 

envelhecimento da população e da sociedade portuguesa têm vindo a colocar novos 

desafios, a pôr a descoberto algumas fragilidades, bem como a denunciar estereótipos 

face aos idosos (Lima, 2010). 

Podemos dizer que um “Um idoso não o é apenas simplesmente por apresentar sessenta 

e cinco anos ou mais anos, é aquele que apresenta diversas idades: a idade do seu corpo, 

da sua história genética, da sua parte psicológica e da sua ligação com a sociedade” (Paul 

& Ribeiro, 2012). Por tudo isto, o envelhecimento não deve ser percecionado como um 

problema, mas sim como parte natural e integrante do ciclo de vida. Durante o processo 

de envelhecimento assiste-se a uma degradação do organismo, conduzindo a uma 

diminuição da capacidade funcional para que o mesmo seja capaz de realizar as suas 

atividades básicas de vida diária, estando perante uma perda de autonomia e 

independência (Sousa et al., 2014). 

Envelhecimento ativo é considerado como um processo de cidadania plena, no qual as 

oportunidades de participação, segurança e qualidade de vida são otimizadas à medida 

que o processo de envelhecimento decorre. Estamos perante um conceito abrangente, que 

vai para além da saúde, que abarca aspetos socioeconómicos, ambientais e psicológicos, 

alicerçados num modelo multidimensional que elucida as resultantes do envelhecimento. 

O programa nacional para a saúde das pessoas idosas preconiza um envelhecimento com 

saúde, remetendo para um envelhecimento com autonomia e independência por um maior 

período de tempo possível, apresentando-se como uma responsabilidade tanto individual 
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como coletiva. Assim, para que possa existir um envelhecimento ativo é necessário 

garantir a independência e autonomia dos idosos bem como as expetativas de vida 

saudável e com qualidade por eles partilhadas. Todos nós envelhecemos, contudo nem 

todos envelhecemos exatamente da mesma forma. 

 

1.1. Envelhecimento Biológico 
As alterações que se assistem durante o processo de envelhecimento são as alterações 

físicas, que na realidade, são uma continuação do declínio que se inicia desde o momento 

em que se atinge a maturidade física, concretamente entre os 18 e os 22 anos. 

No que concerne às alterações esqueléticas decorrentes do processo de envelhecimento, 

a nível estrutural assiste-se a uma perda de osso trabecular, perda de osso cortical, perda 

de massa óssea, bem como perda de cálcio e uma menor capacidade de produzir material 

para o osso intrabecular, acabando por enfraquecer este. A fibrocartilagem fica mais seca 

e fina, respetivamente, causando a compressão das vértebras (Salech M. et al., 2012). 

Por sua vez, a nível fisiológico assiste - se a uma diminuição na altura e a uma postura 

mais curvada devido a alterações dentro dos discos vertebrais, aos joelhos mais 

flexionados, ao alargamento da pélvis e dos quadris, bem como ao alongamento do nariz 

e das orelhas devido ao contínuo crescimento da cartilagem. Durante o processo de 

envelhecimento pode-se assistir a uma diminuição da altura e concomitantemente à perda 

do equilíbrio corporal (Nigram & Knight, 2017c).  

Relativamente às alterações articulares decorrentes do processo de envelhecimento a 

nível estrutural podem apresentar-se sob as seguintes formas: diminuição do líquido 

sinovial e cartilagem mais fina. Desta forma, e tendo em conta as alterações a nível 

estrutural referidas, a nível fisiológico pode-se deparar com ligamentos mais curtos e 

menos flexíveis levando a uma redução de amplitude de movimentos, conduzindo a 

alterações na marcha (Salech M. et al., 2012; Nigram & Knight, 2017a). 

 Existem fatores intrínsecos e extrínsecos que influenciam o envelhecimento do sistema 

osteoarticular. Relativamente aos fatores intrínsecos, um dos fatores que influencia é o 

género, pois o envelhecimento osteoarticular pode não ser igual para o homem como é 

para a mulher. A mulher, a partir de uma certa idade sofre alterações a nível hormonal 

devido à menopausa. A queda de produção de estrogénio e progesterona pode causar 

transtornos emocionais e físicos. Entre os físicos evidenciamos a osteoporose, que se 

caracteriza pela diminuição da massa óssea e aumento da cavidade e espaços medulares, 
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o que leva a um aumento da fragilidade óssea e está mais suscitável à fratura (Cunha et 

al., 2007). Já nos homens há uma diminuição na produção de testosterona e estes podem 

apresentar problemas físicos, que entre eles também está a osteoporose, tal como nas 

mulheres (Cunha et al., 2007). 

Respeitante às alterações do sistema tegumentar decorrentes do processo de 

envelhecimento, estamos perante uma diminuição da espessura da epiderme, aumento da 

heterogeneidade no tamanho das células basais, diminuição da atividade mitótica, 

aumento da duração do ciclo celular e do tempo de migração, bem como uma lenta 

substituição de lípidos. Não obstante também se assiste a uma diminuição e 

heterogeneidade dos melanócitos, diminuição das células de Langerhans bem como a sua 

alteração morfológica. Concomitantemente, assiste-se a uma diminuição da derme e dos 

fibroblastos, redução e desintegração das fibras elásticas e de colagénio e uma deposição 

de substâncias exógenas (Vaz, 2012).  

Durante este processo assiste-se também a uma redução da microvascularização cutânea, 

a uma diminuição dos anexos da pele e das suas atividades fisiológicas (glândulas 

sebáceas, glândulas sudoríparas), diminuição da gordura subcutânea e, redução das 

terminações nervosas, respetivamente (Houston, 2007). 

As alterações a nível estrutural anteriormente apresentadas confluem para as seguintes 

alterações a nível fisiológico: o aumento da fragilidade bem como vulnerabilidade a 

fatores externos, diminuição da descamação, retardamento da cicatrização de feridas 

existentes, alterações na função da barreira protetora. Para além destas, é passível de 

observação o envelhecimento dos cabelos, lentigos (manchas senis acastanhadas), 

diminuição da função imunológica, diminuição da força e da resistência, aparecimento 

de rugas finas, em consequência da diminuição das forças de suporte, distúrbios na 

termorregulação e no aporte quer de nutrientes como de oxigénio, diminuição da 

produção de lípidos e suor, alterações na cicatrização das das feridas profundas, redução 

da produção de energia, redução da proteção mecânica e a diminuição da função sensorial 

(Osório, 2010; Nigam & Knight, 2017b). 

Ciechanowski et al. (2013)  elucidam que no que concerne às alterações no Sistema 

Imunitário decorrentes do processo de envelhecimento, a nível estrutural é possível 

elencar a diminuição da massa do Timo a partir da meia-idade, menor concentração de 

IgM, maior concentração de IgA e IgG, menor eficiência na reação a vacinas tais como a 

da gripe e a da pneumonia. Estas alterações conduzem a alterações a nível fisiológico 

nomeadamente o declínio da atividade das células T, com a maior presença de células 
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imaturas no Timo, alteração muito acentuada da concentração de imunoglobulina sérica, 

bem como as defesas inflamatórias diminuídas, o que proporciona mais inflamações na 

população idosa (Ex: febre baixa ...) (Osório, 2010). 

A alteração mais frequente no sistema imunitário é a imunossenescência, esta é traduzida 

pelo declínio da função imunitária e associa-se à suscetibilidade dos idosos para infeções, 

doenças autoimunes e oncológicas. Este declínio é complexo e encontra-se associado à 

perda de algumas funções, acompanhada do surgimento de outras de tipo compensatório 

incompleto, uma vez que não é suficiente para restaurar as perdas. Também é importante 

salientar que o envelhecimento conduz a alterações de outros sistemas muito importantes 

para o equilíbrio deste mesmo sistema, nomeadamente o sistema endócrino e o sistema 

nervoso. Como enuncia Veríssimo (2014), fenómenos como a depressão e desequilíbrios 

hormonais levam a fortes alterações na resposta imunitária. 

O processo de envelhecimento do Sistema Nervoso ocorre devido a fatores intrínsecos 

(genéticos, sexo, circulatório, metabólico, etc.) e extrínsecos (ambiente, sedentarismo, 

tabagismo, drogas, radiação, etc.), resultando numa ação destruidora preocupante, pois 

este sistema não possui uma capacidade reparadora. Contudo, apesar de haver uma perda 

funcional que origina o desequilíbrio da senescência, o indivíduo não apresenta 

comprometimento das suas atividades de vida diária (Veríssimo, 2014). 

A senilidade (envelhecimento patológico), por sua vez, ocorre quando os danos 

acontecem numa proporção consideravelmente maior em comparação com o 

envelhecimento fisiológico, levando às deficiências funcionais e alterações das funções 

do Sistema Nervoso (Freitas, 2002). Na medula espinhal, o processo de perda neuronal é 

observado após os 60 anos. A maneira como a perda de células nervosas afetam a função 

do sistema nervoso varia entre as pessoas e depende de vários fatores, entre os quais da 

região em que ela é mais intensa. Além de perder células, o cérebro vai diminuindo sua 

produção de substâncias químicas neurotransmissores, que medeiam as relações 

intercelulares (Roach, 2003). 

Segundo Osório (2010), as alterações do sistema nervoso a nível estrutural podem ser: a 

perda de neurónios no cérebro e na medula espinhal, a redução do número de fibras de 

condução nervosa, diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, perdas neuroquímicas, 

diminuição estrutural no neocórtex, diminuição estrutural do hipocampo, diminuição 

estrutural dos núcleos de base, diminuição do peso total do encéfalo. Pode-se assistir à 

redução da camada cortical, a um depósito de lipofuscina nas células nervosas, bem como 
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o depósito amilóide nos vasos sanguíneos e células nervosas e o aparecimento de placas 

senis (Ciechanowski et al., 2013). 

Os autores supracitados, referem que as alterações a nível fisiológico passam pela perda 

da função sensorial, nomeadamente ao nível da visão, audição, olfato, sensação de dor e 

regulação da temperatura. Assim, os reflexos tornam-se mais lentos e existe uma reação 

retardada a estímulos. Está-se perante uma perda de controlo postural devido à perda de 

informações sensoriais, a diminuição do débito cardíaco, hipotensão ortostática. Os 

reflexos diminuem, o movimento fica mais lento e as articulações ficam mais rígidas e 

curvadas.  Ao caminhar, os passos dados são mais curtos e diminui também o balanço 

dos braços, existe uma alteração no padrão do sono, bem como um tremor essencial 

benigno (Ciechanowski et al., 2013) . 

De acordo com Kapustin (2013), as alterações no sistema Endócrino decorrentes do 

processo de envelhecimento a nível estrutural passam pela diminuição do tamanho da 

glândula pituitária a partir da meia-idade, diminuição do leito vascular da glândula 

pituitária, degeneração das glândulas da paratiróide, bem como a diminuição progressiva 

da secreção de estrogénios, no caso das mulheres. No que concerne às alterações a nível 

fisiológico, pode-se enumerar a diminuição da taxa metabólica basal com a idade, a 

fibrose da glândula da tiróide (degeneração do tecido fibroso), possibilidade de 

ocorrência de pequenos bócios, os níveis de T3 diminuem até cerca de 40%. Para além 

disso, assiste-se a uma diminuição da secreção das hormonas glucocorticoides (pelo 

córtex adrenal), como por exemplo, a secreção de corticol, a qual cai cerca de 25%. Está 

também presente uma diminuição da sensitividade da insulina, ou seja, os locais recetores 

nas células tornam-se menos sensíveis à insulina com a idade, aumentando o risco de o 

idoso vir a desenvolver diabetes com a idade (Kapustin, 2013).  

O envelhecimento do sistema cardiovascular advém de vários fatores ambientais e 

internos, desde mudanças estruturais e outras alterações que ocorrem com o propósito de 

manter a integridade do mesmo. A deterioração da função cardíaca é um resultado 

indireto de alterações vasculares, como a hipertensão entre outras, que ocorrem 

frequentemente e com acentuada gravidade no idoso (Afonso et al., 2012). 

De um modo geral, os vasos sanguíneos ficam menos elásticos e mais estreitos, devido 

aos depósitos de cálcio que se aglomeram nas paredes destes. Há também um aumento 

gradativo da pressão arterial com a idade, que resulta de um declínio na elasticidade 

arterial e no aumento da resistência periférica. As alterações no sistema cardiovascular 

resultam de uma diminuição da habilidade do coração envelhecido de voltar rapidamente 
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a um ritmo normal de repouso após um exercício. Mas mesmo com inúmeras alterações, 

o coração é extraordinariamente capaz de se ajustar.  

De acordo com Nigram & Knight (2017a), as alterações ocorrem a nível estrutural e 

fisiológico dos vasos como o coração. A nível estrutural assiste-se ao aumento do peso 

do coração, à diminuição do número de células do miocárdio, com o alargamento das 

células remanescentes, aumento da espessura da parede do ventrículo esquerdo, aumento 

da rigidez arterial, aumento dos níveis de elastina, aumento dos níveis de colagénio, 

aumento do tamanho da aurícula esquerda. Para além da distensibilidade da artéria aorta, 

diminuição do tónus vascular, dilatação das artérias, aumento da resistência total 

periférica, aumento da permeabilidade endotelial e espessamento e rigidez vascular. 

Por sua vez, a nível fisiológico estamos perante a diminuição da pressão diastólica, 

alongamento da fase de contração muscular, da fase de relaxamento muscular e de 

relaxamento do ventrículo, diminuição da reação a estímulos β-adrenérgicos, aumento da 

pressão sistólica, diminuição do enchimento diastólico, aumento da velocidade do pulso, 

bem como o aumento da pré-carga do ventrículo esquerdo (Vaz, 2012; Nigram & Knight 

2017a). 

Smith (1971) enumera que as alterações no sistema respiratório resultam da associação 

entre fatores externos (poluição, fumo de cigarros) e o processo subjacente à senescência. 

Com o envelhecimento biológico, a morfologia da parede torácica sofre várias alterações 

que conduzem ao tórax senil e, consequentemente, ao pulmão senil. Sendo a perda de 

elasticidade a alteração estrutural predominante no idoso. Desta forma, a nível pulmonar, 

há uma menor capacidade de inspirar e expirar pelo enfraquecimento e perda de 

elasticidade dos músculos respiratórios. As alterações podem ocorrer a seis níveis: 

anatómico; distensibilidade; força muscular; função pulmonar; capacidade para realizar 

exercício e imunológico. 

A nível estrutural podemos assistir a uma diminuição da área da superfície alveolar, 

diminuição da distensibilidade estática da parede torácica, aumento (pouco significativo) 

da distensibilidade dinâmica pulmonar, aumento da capacidade residual funcional, 

aumento do volume residual (Janssens, 2005).  

Assim, a nível fisiológico, as alterações podem visualizar-se pela diminuição global do 

desempenho do sistema pulmonar, diminuição da pressão máxima inspiratória, 

diminuição da pressão transdiafragmática, diminuição da ventilação máxima voluntária, 

diminuição da capacidade vital, tal como a diminuição da capacidade máxima de 

consumo de oxigénio (Smith, 1971; Vaz, 2012).  
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Durante o envelhecimento, no sistema respiratório, ocorre uma rigidez da parede torácica. 

As cartilagens tornam-se espessas e calcificam, e as articulações tornam-se mais rígidas. 

A principal alteração nos pulmões é a perda da retração elástica. As alterações estruturais 

estão associadas à idade, e podem ser encontradas nas estruturas anatómicas do sistema 

respiratório tanto na porção responsável pela troca gasosa como no tecido pulmonar. As 

alterações estruturais encontram-se no tórax, nos pulmões e alvéolos pulmonares (Cassan, 

2007).  

De acordo com Silveira et al. (2014) e Nigam & Knight (2017), relativamente ao Sistema 

Digestivo, as alterações decorrentes do envelhecimento poderão ser a nível estrutural e a 

nível fisiológico. No que concerne às alterações estruturais do sistema em análise, é 

possível elencar a redução da força mastigatória dos alimentos, atrofia da mucosa 

gástrica, diminuição das papilas gustativas, decréscimo no tamanho do fígado, aumento 

da hérnia do hiato, diminuição do fator intrínseco para a absorção da vitamina B12. 

Denota-se também um enfraquecimento da musculatura do intestino delgado, redução da 

massa hepática, redução de tamanho e peso do pâncreas, dilatação do esófago, mucosa 

(bocal) lisa e menos elástica, diminuição das papilas filiformes, redução da superfície 

mucosa do intestino delgado, bem como a diminuição das vilosidades intestinais. Para 

além, das alterações anteriormente referidas, também se assiste à redução da 

distensibilidade do intestino grosso, diminuição da acidez do estômago, enfraquecimento 

da parede do cólon, diminuição do movimento peristáltico (cólon e reto), bem como a 

diminuição da espessura do epitélio da cavidade bocal. 

As alterações a nível fisiológico, remete-nos, para as funções estomatognáticas mais 

lentas e descoordenadas, perda de capacidade de controlar o bolo alimentar, menor 

produção de ácido clorídrico, diminuição do apetite, diminuição da perístase, redução das 

secreções de enzimas hepáticas. Não obstante, também se observa uma maior dificuldade 

da vesicula biliar em liberar a bile, uma diminuição na produção de bile, assiste-se a uma 

perda de peso, uma perda de apetite, secreção de saliva diminuída, diminuição da mucina 

salivar, redução da secreção da pepsina. Urge a necessidade de referir que também se 

pode elencar um aumento da incontinência fecal, perda de sabor, menor capacidade de 

absorção de ferro, diminuição da absorção de cálcio e das vitaminas B1, B2, tal como a 

diminuição da absorção de folatos (Silveira et al., 2014; Nigram & Knight, 2017). 

Iniciando um período de senescência na vida de um idoso, coexistem fatores que 

influenciam as alterações anteriormente mencionadas, podendo colocar em causa o seu 

bom funcionamento tal como: a idade, os maus hábitos alimentares, má dentição (irá 
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dificultar a mastigação e por consequente o percurso ao longo do tubo digestivo), o 

sedentarismo, as alterações na capacidade mastigatória e o não estabelecimento de 

horários para as refeições (Leite, 2004).   

Com o passar da idade e iniciando um período de senescência o sistema urinário sofre 

algumas alterações quer a nível estrutural e fisiológico que irão influenciar o quotidiano 

do ser humano e consideravelmente o bom funcionamento do sistema em estudo. A nível 

estrutural assiste-se a uma diminuição do tamanho e do número de Nefrónios, 

endurecimento das paredes do Nefrónios, degeneração do sistema vascular, substituição 

da musculatura lisa e do tecido elástico da bexiga por tecido fibroso, diminuição da massa 

renal (por perda cortical) e enfraquecimento dos músculos da bexiga. 

Por sua vez, a nível fisiológico está-se perante a um declínio da taxa de filtração, de 

excreção e de absorção. É capaz de concentrar mais açúcar no sangue antes de o eliminar 

na urina, diminui a sua capacidade de concentrar urina, diminuição da função tubular, 

bem como a redução da taxa de filtração glomerular ( Snyder & Haas, 2013).  

No caso concreto da mulher, a menopausa pode ser considerada como que o início do seu 

processo de envelhecimento, uma vez que os ovários suspendem a libertação de óvulos e 

termina o fluxo menstrual. As alterações iniciadas com o processo de envelhecimento, 

envolvem mudanças a todos os níveis. No que concerne ao aparelho reprodutor em estudo 

é nos possível associar que este depende do sistema urinário para que assim possa 

funcionar da melhor forma sem condicionar a vida da mulher. 

Não obstante é possível verificar que no decorrer do processo de senescência, o aparelho 

reprodutor feminino sofre alterações quer a nível morfológico quer a nível funcional 

como passaremos a ilustrar (Almeida et al., 2014). 

Szmelskyj et al. (2015), no que concerne às alterações no sistema reprodutor feminino a 

nível estrutural pode-se elencar o prolapso uterino (útero encolhe), atrofia das trompas 

(encurtam com a idade), atrofia dos ovários (mais espessos e menores), atrofia da vulva 

(devido a mudanças hormonais), perda de gordura subcutânea e de pelos, achatamento 

dos lábios, e enfraquecimento dos músculos do assoalhado pélvico. 

Por sua vez, a nível fisiológico as alterações remetem para que o endométrio continua a 

reagir a estímulos hormonais, redução de secreções vaginais, congestão dos órgãos 

sexuais mais lenta, redução da produção de estrogénios, número de óvulos imaturos em 

cada ovário aproxima-se de zero, bem como a diminuição da acidez vaginal (Almeida et 

al., 2014). 
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Por sua vez, no que concerne às alterações no sistema reprodutor masculino a nível 

estrutural passam pela atrofia dos testículos, o aumento da próstata (na maioria dos 

homens), dá-se o aumento da fibrose nos túbulos seminíferos.  

A nível fisiológico, podemos elencar a redução do  líquido seminal, ereção demora mais 

tempo, redução do número de espermatozoides, diminuição da capacidade que as 

vesículas seminais têm para reter líquidos (Almeida et al., 2014; Szmelskyj et al., 2015).  

Relativamente ao processo de envelhecimento do sistema muscular este pode ser 

considerado a nível estrutural e fisiológico. A nível estrutural elucida-se que existam 

perdas progressivas de fibras musculares, músculos mais finos e flácidos, o aumento da 

rigidez muscular, o tecido muscular é substituído pela gordura, bem como a diminuição 

do número de neurónios motores. Desta forma, a nível fisiológico estamos perante o 

aumento do tempo que o músculo requer para contribuir em resposta a um estímulo 

nervoso, à diminuição da resistência muscular, bem como o aumento do tempo de 

recuperação (Dodds, 2006). 

A reduzida mobilidade, evidente a partir dos 65 anos, gera um dos mais graves problemas 

de saúde em pessoas idosas, a dependência funcional do sistema muscular (Alves-Junior, 

2009), limitando as atividades físicas e em iniciando um processo de atrofia muscular 

prolongado, onde cada vez mais o idoso executa menos atividades físicas, e assim fica 

cada vez mais limitado funcionalmente os seus músculos. Especificamente em relação às 

mulheres idosas, acredita-se que as mudanças hormonais e o declínio da força muscular 

durante a menopausa são os principais responsáveis pelas altas taxas de desconfortos 

músculo-esqueléticos nessa população (Vitta, Neri, & Padovani, 2003). 

 

1.2. Envelhecimento psicológico  
1.2.1. Processos cognitivos e envelhecimento 
O processo de envelhecimento pode ser considerado como um processo contínuo, 

progressivo, irreversível, heterogéneo, individual, universal e com a presença de 

alterações tanto físicas como psicossociais (Lima, 2013). 

Tendo em consideração todos estes fatores, de acordo com Paiva (2013), as funções 

cognitivas apresentam-se como a maior conquista que o ser humano possa ter alcançado, 

uma vez que é através da memória, da linguagem, da gnosia, da praxia, da função 

executiva e da função visuo-espacial que cada um interage com os seus pares e com o 

mundo, com o intuito de encontrar o sentido de vida. 
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A memória caracteriza-se pelo processamento de informações, contendo três estágios: a 

codificação, que é a entrada da informação, o armazenamento, que consiste na 

consolidação e manutenção da informação no sistema de memória, e a evocação, que 

permite o acesso e produção de informações já armazenadas (Charchat & Moreira, 2008). 

Estudos evidenciam que existe um decréscimo na performance de memória ao longo do 

processo de envelhecimento, quando é necessário executar tarefas que requerem maior 

eficiência e mecanismos de controlo que suportem essa performance. 

As dificuldades de memória sentidas aquando do processo de envelhecimento 

apresentam-se como uma questão complexa, podendo ser dividida em memória de curto 

prazo1 e memória de longo prazo2. (Paiva, 2013; Park & Festini, 2017) 

Quanto à capacidade linguística, esta é uma função cognitiva que permite ao ser humano 

interagir com os que o rodeiam pela simples partilha de sentimentos, informações quer 

por meio de sons, sinais ou gestos. Estas mantêm-se com a idade em aspetos fonológicos, 

semânticos e de conhecimento sintático. No entanto, os erros em nomear tarefas 

incrementam com a idade, associando-se a erros como associação semântica de nomeação 

e de localização (Paiva, 2013), sendo evidenciado com o estudo de Moreno e Adrados 

(1999), onde referem que existe um declínio significativo na produção de categorias 

semânticas em função da idade, isto é, quanto maior a idade, menor capacidade linguística 

apresentada. 

A fluência verbal também é influenciada pelo envelhecimento, concretamente na 

capacidade da atenção focada, na velocidade de processamento e na velocidade de 

produção de discurso, respetivamente. Desta forma, a inteligência fluída e a capacidade 

que o idoso tem para responder de forma rápida diminui gradualmente. Por sua vez, a 

inteligência e a aprendizagem prévia demonstram um pequeno aumento. Assiste-se a uma 

diminuição da capacidade de atenção relacionada com o aumento da idade. Pressupõe 

que os idosos apresentem uma maior lentificação na realização de muitas tarefas  (Paiva, 

2013). Estudos afirmam que a inteligência fluida propende a diminuir com o processo de 

envelhecimento, estando relacionada com características fisiológicas e neurológicas 

(Lopes, 2010). Como Damasceno (1999) afirma, o envelhecimento normal deixa intacto 

o vocabulário e processamento sintático, no entanto, altera a recordação de palavras 

 
1 Sistema responsável pelo processamento e permanência temporária da informação para efeitos de conclusão das 
tarefas em curso (Pinto, 1999). 
2 Responsável pelo armazenamento de informações por um longo período de tempo (horas, semanas, anos) (Fernandes, 
2012). 
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(fluência verbal), surgindo as parafrasias semânticas, ao nível do discurso assiste-se a 

dificuldades narrativas e a omissão de informações bem como a falta de clareza naquilo 

que a pessoa enuncia. 

A agnosia refere-se a uma incapacidade na descodificação ou o simples reconhecimento 

do estímulo, quando não existe comprometimento dos órgãos dos sentidos, assim sendo, 

esta não é uma alteração exclusiva das sensações, nem exclusiva da capacidade central 

de perceber objetos externos, mas de uma alteração intermediária entre as sensações e a 

perceção. Esta pode ser visual, auditiva, associativa ou tátil. O indivíduo pode reconhecer 

partes constituintes do objeto, no entanto, não é capaz de reconhecer o seu todo. Podendo 

ser ainda total, quando afeta as esferas da sensibilidade (Paiva, 2013).  

Apesar de existirem diversos tipos de agnosia, a visual é a mais comum e é percebida 

quando a pessoa não é capaz de reconhecer quer sejam locais, objetos, cores ou faces que 

são apresentadas visualmente apesar de manter o seu conhecimento (Moraes, 2012; 

Huang,  2018a). 

A praxia refere-se à capacidade que o próprio tem para formular, sequenciar, coordenar 

e executar gestos com uma determinada finalidade, diminuindo esta com a idade (Moraes, 

2012). Consequentemente, a função executiva designa os processos cognitivos de 

controlo para a execução de um comportamento complexo, o qual exige atenção e 

sequenciamento temporal (Moraes, 2012; Huang, 2018b).  

Relativamente à função visuo-espacial, esta engloba a identificação de estímulos no que 

concerne à capacidade de se localizar no espaço e tem perceção da relação existente entre 

si e determinados objetos.  

Durante o processo de envelhecimento, surgem algumas dificuldades na leitura, no 

cálculo e alguns problemas relativamente à orientação, podendo ser resultantes dos 

défices apresentados na função visuo-espacial e não obrigatoriamente uma limitação na 

área da linguagem ou da memória, respetivamente (Luo & Craik, 2008). 

Segundo estudos de Salthouse (1991 cit in. Fechine &Trompieri, 2011) há um declínio 

neste tipo de função com o passar dos anos, sendo este mais acentuado em tarefas 

espaciais relacionadas à memória para faces, percursos citadinos, plantas de museu e 

locais de edifícios ou na cidade, existindo também um declínio relacionado com imagens 

ou tarefas mais complexas. 

A orientação geográfica e o cálculo das distâncias encontra-se afetado, sendo confirmado 

pela dificuldade que os idosos apresentam quando lhes é solicitado que copiem desenhos 
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intersectados como é visível no Exame do Estado Mental (Mini Mental State Examination 

- MMSE) (Moraes, 2012). 

 

1.2.2. Efeitos do envelhecimento no desempenho cognitivo 
Para um envelhecimento saudável o cérebro deve ter plasticidade neuronal e cognitiva, 

ou seja, os neurónios sofrem alterações que podem ser estimuladas e, no que toca à parte 

cognitiva, o cérebro deve ser capaz de adaptar-se às mudanças (Klautau, Winograd, & 

Bezerra, 2009). 

Segundo Oliveira, Pena e Silva (2015), a escolaridade pauta a relação existente entre o 

envelhecimento e a memória, uma vez que quando maior for o nível de escolaridade, 

melhor será o desempenho dos idosos. 

Estudos afirmam que com o envelhecimento primário há uma perda progressiva das 

capacidades de orientação espacial3, bem com a destruturação do esquema corporal. Estas 

perdas podem provocar a diminuição de capacidades da pessoa idosa, por exemplo, em 

deslocações (Juhel, 2010; Aubert & Albaret, 2001 cit. in Araújo, 2013).  

Relativamente à orientação temporal 4  importa incluir diferentes conceitos como a 

simultaneidade, ritmo, ordem e sequência, duração de intervalos e renovação cíclica de 

períodos (Juhel, 2010; Brilinger, 2005 cit. in Araújo, 2013). Não podemos dissociar a 

orientação temporal da memória, pois é evidente que a orientação só existe devido às 

experiências vividas e codificadas na memória, só assim é possível identificar um 

presente, passado e futuro. Deste modo, podemos identificar as principais dificuldades 

psicomotoras que se encontram nas pessoas mais velhas ao nível da orientação temporal, 

relacionando-se com a memória, podendo ser: temporal (aptidão para reconhecer a ordem 

de aparecimento de acontecimentos ao longo do tempo), de perceção temporal 

(capacidade de determinar a duração, a cronologia e a ordem dos acontecimentos), 

episódica (capacidade de recordar acontecimentos pessoais e do contexto em que 

ocorreram) e imediata (capacidade guardar informação durante um curto espaço de 

tempo) (Juhel, 2010 cit. in Araújo, 2013). 

Denota-se que o avançar da idade pode provocar alterações nas pessoas mais velhas, 

nomeadamente na atenção onde pode existir diminuição e dificuldade em manter o foco 

 
3 A orientação espacial é a capacidade de relacionar a pessoa com o mundo exterior, tendo noções de situação, posição 
e perspetivas (Fonseca, 1990). 
4 A orientação temporal é a capacidade da pessoa idosa se situar no tempo, em acontecimentos ou intervalos de tempo 
(Fonseca, 1990). 
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da atenção, podendo existir ligeiros declínios que podem levar a dificuldades na 

compreensão bem como imprecisão no discurso (Glisky, 2007; Fombuena, 2010; 

Sequeira, 2010). 

No que diz respeito ao raciocínio prático pode haver uma diminuição da capacidade de 

utilização da lógica. Nas funções executivas pode apresentar declínio no planeamento e 

na execução (Glisky, 2007; Fombuena, 2010; Sequeira, 2010). 

Com o processo de envelhecimento a memória de curto prazo pode apresentar 

estabilidade, bem como declínio ligeiro ou moderado. Pode existir dificuldade na 

evocação a curto prazo, assim como apresentar falhas no discurso. Já na memória de 

longo prazo, esta normalmente é estável permitindo assim a manutenção da história de 

vida (Glisky, 2007; Fombuena, 2010; Sequeira, 2010). 

No que concerne à linguagem, segundo Brandão (2002 cit. in Constâncio, 2009) é 

construída num sistema arbitrário de sinais e símbolos que funcionam num processo 

interativo entre o pensamento e mundo exterior. A afasia é uma perda ou perturbação da 

linguagem, que dependendo do tipo esta pode afetar a nomeação, a repetição, a leitura e 

escrita, a compreensão e ainda a fluência no discurso (Constâncio, 2009). Estudos 

indicam que processos como interações sociais, acesso à saúde e educação estão 

diretamente relacionados com a linguagem, assim, dificuldades ao nível da linguagem 

pode traduzir numa diminuição da qualidade de vida da pessoa idosa (Massi et al., 2015). 

Com o processo de envelhecimento, a linguagem varia consoante os níveis de literacia. 

Esta pode manter-se ou sofrer um ligeiro declínio, podendo existir dificuldades de 

compreensão de mensagens complexas, coexistindo com alguma imprecisão e repetição 

do discurso (Glisky, 2007; Fombuena, 2010; Sequeira, 2010). 

Segundo Lezak et al. (2004 cit. in Constâncio, 2009) a habilidade construtiva5 abarca dois 

tipos de atividades, tais como o desenho livre ou por cópia e a construção. 

Para executar a escrita ou um desenho é necessário a motricidade fina, que por vezes na 

pessoa idosa é diminuta. Os sinais neurológicos mais evidentes, relacionados com as 

capacidades motoras no envelhecimento, prendem-se com a diminuição da velocidade e 

quantidade de atividade motora, a diminuição do tempo de reação da coordenação fina, 

da agilidade e força muscular (Falcão, 2011). 

 
5 Capacidade que combina a perceção do indivíduo com uma resposta motora e, inevitavelmente, com uma componente 
espacial. 
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A dificuldade na habilidade construtiva pode ocorrer devido às alterações que ocorrem 

nas funções visuo-percetivas, a uma confusão espacial, a alterações no processo de 

atenção, a dificuldades em estabelecer limites na organização, a dificuldades no 

planeamento motor e ainda a problemas de motivação (Lezak et al. cit. in Constâncio, 

2009). Estudos afirmam que a habilidade construtiva pode ser afetada devido à perda de 

sensibilidade, e dificuldade na coordenação motora (Lopes, 2011). 

 

1.3. Envelhecimento social 
De acordo com OMS (2015), o envelhecimento vai para além dos processos biológicos e 

psicológicos, é concomitantemente um processo cultural e social. A terceira idade, 

enquanto etapa do ciclo de vida, é caracterizada por diversas alterações nos mais diversos 

níveis do individuo e vivência humanas, trata-se assim, de um período em que se 

verificam perdas e desvinculações, não só a nível pessoal como também a nível social.  

Quando se aborda de papéis sociais remete-se para o conjunto de funções, normas e 

comportamentos e direitos definidos social e culturalmente, que se espera que uma pessoa 

cumpra ou exerça tendo em conta o seu estatuto social, adquirido ou atribuído.Com o 

avançar da idade, esses papéis vão se alterando, e ao chegar ao envelhecimento, a 

sociedade obriga o individuo a abandonar alguns desses papéis que tinha desempenhado 

ao longo de toda a vida. Esta nova situação conduz a uma panóplia de alterações sociais 

e psicológicas no individuo. 

 

1.3.1. Alterações sociais 

De acordo com o estado da arte, existem inúmeras teorias que tentam explicar as 

alterações psicossociais que se assiste com o processo de envelhecimento e a origem 

dessas alterações. 

Perante a síntese apresentada na tabela abaixo, é possível chegar às seguintes conclusões: 

a diminuição ou ausência de atividade social não surge de forma repentina nas pessoas 

idosas. O habitual é que a atividade se vá reduzindo paulatinamente com o passar do 

tempo. 

Ao assistir-se a uma diminuição da frequência das relações sociais, reforça-se o valor e 

tornam-se mais gratificantes, nos quais se dedica mais tempo ao seu fortalecimento. 

Constata-se também que a qualidade de qualquer interação se apresenta como um fator 

mais determinante do que a quantidade, respetivamente.  
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1.4. Envelhecimento Demográfico 
 

O envelhecimento demográfico foi, durante muito tempo, justificado pelo aumento da 

esperança de vida. No entanto, Wong e Moreira (2000) referem que, para além da razão 

anterior, a principal justificação está no facto de se verificar uma redução da fecundidade. 

Esta redução manifestar-se-á na impossibilidade das gerações se substituírem, ajudando 

assim ao aumento no número de idosos. Wong e Moreira (2000) mostram que existem 

realidades reconhecidas a nível mundial no que diz respeito à população idosa (Figura 1). 

 

 
 

Quadro 1- Teorias Sociais do Envelhecimento 

A
ut
or
 

Teoria da desvinculação Teoria da atividade Teoria da continuidade 

Cumming y Henry (1961 cit in Saha & 

Zaman, 2020) 

Havighurts & Albrecht (1953 

cit in. Teles & Ribeiro, 2019) 

Atchley (1971 cit in. 

Atchley, 1989) 

Fu
nd
am
en
to
 

O natural é a desvinculação do meio.  

o envelhecimento bem-sucedido ocorre 

quando a sociedade ajuda o individuo a 

abandonar os seus papeis sociais e 

obrigações 

A maior atividade, a maior 

satisfação 

A sociedade é responsável pela 

perda de atividade (p.e.x 

reforma) 

Continuidade dos estilos 

de vida de outras etapas do 

ciclo de vida. 

Mantêm-se os mesmos 

estilos de vida, mas, 

contudo, acentuados. 

É o requisito para a 

existência de um 

envelhecimento bem-

sucedido – permitindo essa 

continuidade. 

A
sp
et
o 
qu
e 
nã
o 
co
ns
id
er
a 

Importância dos fatores endógenos 

(dentro da pessoa ou do meio em que está 

inserida); 

desvinculação seletiva (só em alguns 

aspetos); 

Desvinculação transitória em 

determinados períodos 

nem todos possuem a 

capacidade suficiente para 

reorganizar a sua atividade 

após a entrada na reforma. 

 

A falta de reforços positivos 

por parte da sociedade conduz 

ao desespero. 
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.  
 
 

 

Constata-se que a percentagem de idosos aumentou ao longo do século XX e calcula-se 

que esta tendência se mantenha durante o século XXI. Em 1950, os idosos representavam 

8% da população, já em 2000, representavam 10% e, segundo as projeções, até 2050, 

deverão corresponder a 21%. No mundo, a população de idosos está a crescer 2% 

anualmente, sendo este um ritmo mais rápido do que o do crescimento da população. 

Prevê-se que a população idosa continue a crescer mais rapidamente do que a dos outros 

grupos etários. Este crescimento tão acelerado obriga a ajustes económicos e sociais, na 

maioria dos países.  

O mundo criou melhorias impressionantes em termos de longevidade. Tendo em conta a  

esperança de vida aos 60 anos os homens, podem viver pelo menos mais 17 anos e as 

mulheres, pelo menos mais 20 (Divisão de População das Nações Unidas, 2002).   

Desta forma, a população mundial está a registar uma profunda alteração demográfica, 

registando-se um aumento do número de idosos e com estes um aumento da esperança de 

vida, uma vez que assistimos ao aumento de idosos, sobretudo os mais velhos (Lima, 

2010).  

Figura 1 - População de 65 anos e mais, proporção de idosos e índice de idosos segundo 

continentes e regiões do mundo. 1950 – 2050. 

Fonte: Wong & Moreira, 2000 
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No mundo atual, existe uma divisão em três tipologias de países tendo em conta o nível 

económico – social: países desenvolvidos, países em desenvolvimento e economias em 

transição. 

Os países desenvolvidos encontram-se, geralmente com uma pirâmide etária decrescente, 

apresentando assim uma proporção etária nitidamente mais velha em relação à proporção 

do número de jovens dos países em desenvolvimento. Nos países de economia em 

transição, a estrutura etária é mais jovem do que a dos países desenvolvidos, embora seja 

consideravelmente mais velha do que a dos países em desenvolvimento, sendo 

apresentada normalmente uma pirâmide etária estacionária. Já nos países em 

desenvolvimento, é geralmente, em forma de pirâmide estacionária ou sob forma de 

pirâmide etária crescente, uma vez que, existe uma maior camada etária de jovens do que 

idosos (Department of Economic and Social Affairs, 2007). 

No entanto, os idosos do mundo vivem, em maior número, nos países em 

desenvolvimento e, até 2050, 79% da população com 60 anos ou mais, ou seja, cerca de 

1,6 mil milhões de pessoas, viverão nesses países; isto acontece, uma vez que é nesses 

países onde há o maior número de pessoas (Department of Economic and Social Affairs, 

2007). 

Para a formação das pirâmides etárias são relevantes alguns fatores, tais como, a taxa de 

fecundidade pelo que quando há decréscimos muito relevantes estas ficam mais 

envelhecidas. E caso disso o Leste Asiático, o Pacífico, a América Latina e as Caraíbas, 

onde está presente um envelhecimento demográfico mais rápido do que o que os países 

hoje desenvolvidos conheceram no passado. Por outro lado, a maioria dos países africanos 

só há pouco iniciou a segunda fase da transição demográfica e a população desta região 

deverá manter-se relativamente jovem, durante uma boa parte do século XXI. Estes dados 

serão representados sob forma de gráfico, abaixo apresentado. 

Por estes motivos tem-se que, geralmente, nos países desenvolvidos a população é 

envelhecida e nos países em desenvolvimento a população é jovem. No que diz respeito 

aos países em transição económica estes estão num nível intermédio no que diz respeito 

às proporções geracionais, podendo entre eles existir diferenças do grau dessas 

proporções (Department of Economic and Social Affairs, 2007). 
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Como se tem constatado, o envelhecimento demográfico tem se assistido ao longo das 

últimas décadas na Europa. Esta caraterística é visível nas estruturas abaixo apresentadas, 

que se patenteia pela presença de uma percentagem acentuada de idosos, sendo esta 

acompanhada por um decréscimo na percentagem de pessoas que se encontrem em idade 

ativa na população atual (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em conta as projeções apresentadas pela Eurostat, respetivamente ao período entre 

2019 e 2100, antecipa-se que a população continuará a envelhecer. Pode-se concluir que 

o número de idosos aumentará exponencialmente, assistindo-se a uma redução do número 

de pessoas com idades compreendidas entre os 45 e os 54 anos de idade (Figura 3). 

  

 

 

Figura 2 - Dimensão e distribuição da população mundial com 60 ou mais anos, em 1950, 

1975,2000, 2025 e 2050 

Fonte: Department of Economic and Social Affairs, 2007 
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De forma a complementar esta caraterização do envelhecimento demográfico, as 

projeções enunciadas, preconizam que durante esse período temporal (2019 – 2100), a 

percentagem de população em idade ativa sofra um decréscimo (de 64,6% em 2019 para 

54,8% em 2100), contrapondo com um aumento da percentagem de pessoas idosas, que 

apresentem 65 ou mais anos (de 5,8% em 2019 para 14,6% em 2100), como é possível 

observar através da Figura 4 apresentada de seguida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Pirâmides populacionais, UE-27, 2019 e 2100 

Fonte:  Eurostat Statistic Explained, 2020 

Figura 4 - Estrutura da população por grandes grupos etários, UE, 2019 – 2100 

Fonte: Eurostat Statistic Explained, 2020 
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Por sua vez, de acordo com a Eurostat (2020), e perante a Figura 5 no que concerne ao 

índice de dependência dos idosos da União Europeia – 27 entre 2019 – 2100, deverá 

aumentar concomitantemente. Passará de 31,4%, em 2019 para 57,1% em 2100, 

respetivamente. Por outro lado, o índice total de dependência aumentará de 54,9% no ano 

de 2019 para 82,6% em 2100.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

1.5. Demografia – Caso Português 
 

No caso concreto de Portugal, devido ao decréscimo avultado, que se observou nos 

últimos anos, da taxa bruta de fecundidade e da taxa bruta de reprodução, juntamente com 

o aumento da taxa de mortalidade, o número de idosos na sociedade portuguesa aumentou 

bastante.  

As mudanças demográficas que tiveram início nos séculos XIX e XX e que continuam 

no século XXI estão a mudar o mundo. Os anos que se vieram adicionar à esperança de 

vida e a queda da fecundidade estão a provocar alterações evidentes na estrutura de toda 

a sociedade. As consequências do envelhecimento da população trazem imensas 

oportunidades e desafios para toda a sociedade. 

O crescimento da população idosa (ilustrado abaixo no gráfico abaixo do INE, 2012) é 

uma tendência, considerada por muitos, irreversível sendo pouco provável que se assista 

a um regresso de populações jovens. 

Figura 5 - Projeção do índice total de dependência associada à idade e do índice de dependência dos idosos, UE-

27, 2019 - 2100 (%) 

Fonte: Eurostat Statistic Explained, 2020 
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 Este aumento da população idosa é um dos resultados da transição demográfica de níveis 

altos de fecundidade e mortalidade para níveis mais baixos. Tendo em atenção este 

cenário demográfico, é pertinente considerar a velhice como um ciclo da vida e as suas 

componentes biopsicossociais, para assim diversificar as possibilidades e promover uma 

melhor qualidade de vida aos idosos (Lima, 2010). 

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (2012), a pirâmide etária da população 

portuguesa tem sofrido alterações dado se vivenciamos uma inversão demográfica, 

confirmando-se um duplo envelhecimento da população, dado que se pode observar um 

envelhecimento na base da pirâmide, dado que se reduziu o índice de fecundidade, bem 

como o envelhecimento do topo da mesma, devido à diminuição da mortalidade (Figura 

6). 

Tendo em conta a Tabela 2 constata-se que o aumento da longevidade contribui para um 

envelhecimento no que concerne ao topo da pirâmide. No ano de 2011, o índice de 

envelhecimento (Tabela 1) passou para 128, dado que em 2001 apresentava um valor de 

102, o que remetia para a ideia de que por cada 100 jovens existem 128 pessoas idosas. 

 

Figura 6 - Estrutura etária da população residente por sexo, 2001 e 2011 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, 2012 
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Tabela 1 - Índice de Envelhecimento Portugal, 2001 e 2011 

Índice de 

Envelhecimento 

2001 2011 

Total H M Total H M 

Portugal 102,23 83,56 121,78 127,84 104,77 151,98 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, 2012 
 

Tabela 2 - Índice de Longevidade Portugal, 2001 e 2011  

Índice de Longevidade 
2001 2011 

Total H M Total H M 

Portugal 41,42 37,75 44,05 47,86 43,79 50,79 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, 2012 

 

Perante a análise da Figura 7 abaixo apresentada, constata-se que 15,2% da população 

apresenta idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos, 64,6% entre 15 e 64 anos e por 

sua vez 20,3% de população com idades de 65 e mais anos. Como se pode constatar pelo 

estudo da Eurostat (2020), Portugal apresenta uma percentagem muito elevada, no que 

concerne à percentagem de pessoas com 65 ou mais anos (21,8%) e concomitantemente 

uma reduzida percentagem de jovens na sua população total, respetivamente 13,7% 

(Eurostat,2020). 

 

 

Tabela 3 - Estrutura de idade da população por grandes grupos etários, 2009 e 2019 (% da população total) 

Fonte: Eurostat Statistic Explained, 2020 

Estrutura de idade da população por grandes grupos etários, 2009 e 2019 (% da população total) 

Figura 7 - Estrutura de idade da população por grandes grupos etários, 2009 e 2019 (% da 

população total) 

Fonte: Eurostat, 2020 
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Tendo em conta a Figura 8 abaixo apresentada, encontram-se espelhados os índices de 

dependência associada à idade. No que concerne a este índice para a União Europeia dos 

27, encontrava-se nos 31,4%. Constata-se que o índice de dependência oscila nos 

diferentes estados-membros, relativamente ao caso de Portugal este apresenta 33,9%, à 

data de 1 de Janeiro de 2019. 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

De acordo, com as projeções da Eurostat (2020), estima-se que a população portuguesa 

diminuirá 2,3 milhões, de 10,3 em 2019 para 8,0 em 2100, como é possível observar na 

Figura 9 abaixo apresentada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 9 - Evolução demográfica 2019 – 2100 

Fonte: Eurostat Statistic Explained, 2020 

Figura 8- Indicadores da estrutura etária da população (%) 

Fonte: Eurostat, 2020 
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Segundo Rosa (2012), ainda assim a população portuguesa vai continuar a envelhecer 

podendo mesmo fazê-lo de forma muito intensa, como é possível observar mediante as 

figuras 10 e 11, respetivamente. Mesmo que os níveis de fecundidade aumentassem 

ligeiramente e que os saldos migratórios continuassem positivos, no futuro, em 2026, a 

população portuguesa poderá continuar próxima dos 10 milhões habitantes, mesmo assim 

será bem mais envelhecida do que hoje, uma vez que:  

- O número de pessoas com 65 anos e mais poderá ser quase o triplo do número de 

jovens (índice de envelhecimento – 271); 

- Um em cada três residentes em Portugal (32%) poderá ter 65 ou mais anos; 

- A população com 80 e mais anos de idade poderá equivaler a 1,4 milhões de 

pessoas e representar cerca de 13% da população residente em Portugal; 

- O número de pessoas em idade ativa por pessoa em idade idosa, atualmente um 

pouco superior a três, poderá ser inferior a dois; 

- A população em idade ativa com menos de 40 anos poderá diminuir, aumentando, 

em contrapartida, o número de indivíduos nas idades ativas superiores 

(especialmente com 55 e mais anos). 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Índice de Envelhecimento (Nº), Portugal, 1991 - 2017 (estimativas) e 2018 - 2080 (projeções) 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, 2018 
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2. Ageing in Place 
 

Ageing in Place (Fonseca, 2018) significa a capacidade de continuar a viver em casa ou 

na comunidade ao longo do tempo, com segurança e de forma independente. Assim, 

preconiza-se, portanto, segundo OMS (2015) um envelhecimento ativo, correspondendo 

não apenas à possibilidade de chegar à velhice com saúde, mas também melhorando a 

Qualidade de Vida. Uma vez que, até ao momento, nos referíamos ao “Envelhecimento 

Saudável” como meta a atingir segundo a Organização Mundial de Saúde (2015).   

Ageing in Place significa ter saúde e o apoio necessário para viver com segurança e de 

forma independente, em casa ou na comunidade, à medida que se envelhece (OMS, 

2015). Este conceito pressupõe a capacidade de adaptação do ambiente quer físico quer 

social à vida quotidiana, mantendo, como anteriormente referido, a qualidade de vida ao 

longo do tempo. Reflete, portanto, o desejo de envelhecer num ambiente familiar, que se 

adapte às crescentes limitações físicas e/ou funcionais. 

Burton et al. (2011) afirmam que, à medida que as pessoas envelhecem, reforçam as suas 

relações afetivas e psicológicas, dada a maior vulnerabilidade perante o ambiente que as 

circunda. Este processo traduz-se num mecanismo de adaptação ambiental que requer 

desafios a nível social, psicológico e ambiental (Albuquerque et al., 2018).  

Figura 11 - População residente por grandes grupos etários (milhares), Portugal 1991 - 2017 

(estimativas) e 2018 - 2080 (projeções) 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, 2018 
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Vasunilashorn (2012) considera que este conceito se enquadra na dimensão social, sendo 

um fenómeno contemporâneo movido pela responsabilidade social de proteger os idosos, 

principalmente os mais vulneráveis, espelhando uma mudança de paradigma nas políticas 

sociais de apoio aos idosos, já que tem em consideração a vontade e o interesse do idoso 

em permanecer no seu ambiente familiar e comunitário o maior tempo possível e de modo 

independente. Concomitantemente, apresenta-se como um desafio à diversidade de 

necessidades da comunidade e individuais no que concerne a ambientes públicos e 

privados. Assim, as respostas devem apoiar as necessidades comunitárias em geral, bem 

como aquelas que são sentidas por um determinado grupo em particular.  

De acordo com a OMS (2015), ageing in place surge não como uma opção, mas sim como 

uma necessidade perante as limitações do sistema da segurança social e de serviços de 

apoio e a consequente escassez de alternativas institucionais. As necessidades aferidas no 

que concerne à manutenção e modernização do parque habitacional devem incluir a 

atualização e infra-estruturas que apresentem qualidade construtiva espacial e propiciem 

o conforto com o intuito de garantir uma utilização segura e confortável, obedecendo, ao 

mesmo tempo, aos princípios de acessibilidade, previamente delineados (Albuquerque et 

al., 2018).  

O termo “Place” não se refere apenas à casa da pessoa idosa, mas também à sua 

comunidade, nomeadamente filhos, membros da família, amigos ou vizinhos, com os 

quais estreitou laços. Esta perspetiva de envelhecimento oferece melhor qualidade de vida 

entre as pessoas idosas, o que contribui para a redução dos custos de institucionalização 

(Bárrios et al., 2020).  

De acordo com a investigação realizada por Fonseca (2018)  pode-se constatar a 

existência de uma panóplia de iniciativas de base local que  espelham as boas práticas de 

ageing in place, encontrando-se divididas em dez categorias, remetendo desta forma para 

as cinco principais áreas de intervenção no que concerne ao processo de ageing in place 

preconizado pela Organização Mundial da Saúde (2015), nomeadamente: pessoas, 

lugares, produtos, serviços personalizados e politicas de apoio social, respetivamente.  
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3.  Consciencialização da promoção saúde numa sociedade envelhecida 
 

Ser saudável apresenta significados diferentes para pessoas diferentes (Ministério da 

Saúde. DGS, 2015). Ao mudarem as circunstâncias de vida, é natural que o significado 

de “ser saudável” também sofra alterações, uma vez que os conceitos de saúde são 

fortemente influenciados (Robalo & Gomes Da Silva, 2004). 

Segundo a Carta Ottawa, a promoção da saúde é um processo de capacitação da 

comunidade para atuar na procura de melhor qualidade de vida e saúde, incluindo uma 

maior participação na sociedade. A promoção da saúde centra-se mais na maximização 

do potencial e do bem-estar das pessoas em risco, e não somente na prevenção de 

“problemas” de saúde. 

O conceito de literacia em saúde foi utilizado pela primeira vez nos anos 70, mas só no 

final da década de 90 surgiram as primeiras definições do conceito, o qual tem vindo a 

evoluir.  De facto, este conceito surgiu em 1974, intimamente relacionado com a 

promoção de saúde e dizia respeito ao melhor caminho para que possamos melhorar os 

cuidados de saúde prestados. 

A Organização Mundial de Saúde define literacia em saúde como o conjunto de 

“competências cognitivas e sociais e a capacidade da pessoa para aceder, compreender e 

utilizar informação, por forma a promover e a manter uma boa saúde (Carvalho, 1990). 

Implica utilizar a informação em saúde, de forma a formar juízos e tomar decisões no 

quotidiano acerca de cuidados de saúde, prevenção de doenças e promoção da saúde, 

mantendo ou melhorando a sua qualidade de vida no decorrer do seu ciclo de vida. 

Surge, portanto, como a oportunidade de promover a saúde ao longo de todo o ciclo de 

vida como espelha a imagem abaixo apresentada. As diferentes etapas do ciclo de vida, 

desde a conceção até ao envelhecimento, as relações com a família, os seus pares e 

comunidades devem assumir um papel central na promoção da literacia em saúde, como 

se pode ver na Figura 12. 
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Como se sabe, o envelhecimento acarreta modificações biopsicossociais no indivíduo, as 

quais estão associados à fragilidade que pode concorrer com uma maior vulnerabilidade. 

Por isso mesmo, a educação para a saúde procura desenvolver na pessoa e na comunidade 

onde aquela se encontra inserida a adoção de comportamentos saudáveis.  

Envelhecer com saúde remete para envelhecer com autonomia e independência o mais 

tempo possível. O facto de não existir doença não garante por si só saúde; indica apenas 

que deverá existir outro tipo de saúde que não está relacionada com a doença, em parte 

representada pela saúde positiva, a qual não incide sobre a doença. 

A Sociedade Portuguesa de Psicologia da Saúde (2015), preconiza que saúde abarca cinco 

dimensões, as quais coexistem equilibradamente:  

- Emocional – inclui a gestão de stress bem como os cuidados com as crises 

emocionais; 

- Social – engloba as relações com amigos, família e restante comunidade; 

- Intelectual – inclui a educação, desenvolvimento da carreira e realização 

intelectual; 

- Espiritual – envolve o amor, a esperança, a caridade e os seus objetivos de vida; 

- Física – compreende a condição física, a alimentação, os cuidados médicos e o 

controlo, bem como o abuso de substâncias.  

Saúde é uma componente que exerce um enorme impacto no bem-estar das pessoas 

idosas. Muitas das representações que vão sendo construídas sobre a velhice decorrem da 

avaliação que os idosos, profissionais de saúde e a sociedade em geral fazem do estado 

de saúde associado ao decurso do envelhecimento. É um recurso de vida e não somente 

um objetivo a alcançar, tratando-se de um conceito positivo que estima os recursos sociais 

e individuais, tal como as capacidades físicas.  

Figura 12 - Literacia em saúde no ciclo vida. 

Fonte: Telo -de – Arriaga et al., 2019 
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Por sua vez, Mendes et al. (2013) definem saúde como um estado que permite a uma 

determinada pessoa funcionar com o seu potencial máximo num determinado aspeto 

específico. Assim definida, saúde exige uma permanente adaptação. Trata-se de um 

conceito realista, dinâmico e válido para todas as idades. 

Seja qual for a idade do idoso, a saúde ótima realiza-se no contexto das suas capacidades 

orgânicas e das mudanças no ambiente. Deve-se ter bem presente que o aspeto físico não 

é a única dimensão do bem-estar, devendo considerar-se, de forma concomitante, o bem-

estar psicológico. 

Como consequência, saúde envolve uma noção de bem-estar que não é necessariamente 

o contrário de mal-estar. Com efeito, é possível que um indivíduo tenha um bom índice 

de saúde e esteja bastante doente; por outro lado é também viável intervir 

simultaneamente na saúde e na doença.  Gonçalves et al. (2013) consideram a saúde “o 

mais alto nível de bem-estar, de capacidade funcional, e de capacidade de intervenção 

conseguido por cada um de nós, e pela comunidade, valorizando ao máximo as nossas 

próprias potencialidades e enfrentando, esclarecidamente, as nossas próprias limitações e 

condicionalismos pessoais (psicológicos e biológicos), e também as limitações e 

condicionalismos ambientais (comunitários e ecológicos), do ecossistema que nos 

rodeia.”. 

A saúde é, assim, o resultado de todas as experiências passadas no que concerne aos 

estilos de vida, exposição a ambientes onde se vive e cuidados de saúde recebidos. A 

qualidade de vida, nas pessoas idosas, é largamente influenciada pela capacidade de estas 

manterem a autonomia e a independência. 

 

 

No primeiro sentido, saúde tem por referência o seu oposto, ou mais concretamente, 

constrangimentos à saúde (ill – health), estado no qual a doença, acidente ou incapacidade 

ou outra desvantagem se alojam por curto ou longo período, de forma isolada ou 

combinada, tal como elucida a imagem acima apresentada (Figura 13). 

Figura 13 - Saúde como Continuum 

Fonte: Gonçalves et al., 2013 
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A perceção das pessoas sobre a sua saúde tem um impacto importante sobre a sua saúde 

e o processo de envelhecimento, sendo este o preditor de um estilo de vida. Assim, uma 

perceção negativa relativamente à sua saúde pode ser proveniente de dores, desconfortos, 

mal-estar ou estar relacionada com fatores sociais, culturais, psicológicos e ambientais.  

 

Na Figura 14 anteriormente apresentada, a incongruência refletida numa baixa pontuação 

em saúde objetiva e alta pontuação na autoavaliação de saúde (saúde subjetiva) poderá 

ser explicada mediante mecanismos compensatórios de natureza afetiva, com o intuito de 

proteger a autoestima do próprio, autoeficácia e bem-estar subjetivo. 

Vários estudos demonstram, tal como ilustra o gráfico acima apresentado, que os 

autorrelatos sobre doenças, sinais e sintomas, incapacidade e limitações, a saúde mental 

e o sentimento de felicidade são variáveis muito relevantes na autoavaliação da saúde nos 

idosos. 

Pode-se aferir que uma boa saúde é essencial para que as pessoas idosas possam manter 

uma qualidade de vida aceitável e que possam continuar a assegurar a sua participação na 

sociedade, dado que as pessoas idosas ativas e saudáveis, para além de se manterem 

autónomas, constituem um recurso importante tanto para famílias, comunidades como 

para a economia do país. 

Figura 14 - Autoperceção positiva do estado de saúde por determinantes sociodemográficos, Portugal, 

2014 

  Fonte: Eurostat, 2020 
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Compreende-se que as redes sociais exerçam um impacto positivo na saúde e mortalidade 

dos idosos, bem como ao nível do seu próprio bem-estar psicológico e satisfação de vida. 

A ênfase que se deve colocar em aspetos como a autonomia, independência ou a 

autodeterminação, mostra que a distinção entre saúde e doença não é apenas uma questão 

de sintomas ou de diagnóstico da existência de uma patologia. Flick, Fischer, Neuber, 

Schwartz & Walter (2003 cit in. Gonçalves et al., 2013) referem que a distinção está 

intimamente relacionada com o modo como a pessoa idosa continua a viver a sua vida no 

seu ambiente familiar. 

Urge, portanto, a necessidade de compreender o que é envelhecer com saúde. Deve-se 

assegurar o equilíbrio entre a capacidade do indivíduo e os seus objetivos delineados, o 

processo de otimizar as oportunidades no que concerne à sua saúde física, social e mental 

com o intuito de fomentar e incentivar a participação das pessoas idosas na sociedade sem 

discriminação e que desfrutem de uma vida de boa qualidade. Devemos estar conscientes 

de que a diversidade na população idosa não é aleatória e que o avançar da idade não 

implica a existência de uma dependência. O gasto com a população mais velha deverá ser 

percecionado como um investimento e não um custo (Figura 15). 

 
Figura 15 – Processo de desenvolvimento e manutenção Envelhecimento com Saúde. 

Fonte: OMS, 2015 
 

A adoção de estilos de vida saudáveis bem como a participação ativa no cuidado da sua 

própria saúde são importantes em todos os estádios do ciclo de vida, aumentando a 

longevidade e qualidade de vida do indivíduo. A promoção da saúde deve abarcar cinco 

áreas chave: o estabelecimento de políticas saudáveis, a criação de ambientes favoráveis 

à saúde; desenvolvimento de competências pessoais; reforçar a ação comunitária e 

reorientar os serviços de saúde.  

A prevenção primária, secundária ou terciária tem como ponto de origem teórico a 

“doença”.  
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Por outro lado, a promoção da saúde desenvolve-se em torno do conceito de “saúde”, 

bem-estar biopsicossocial, colocando a tónica no incremento das capacidades para que os 

indivíduos possam fazer face de forma positiva aos fatores adversos da vida (Carvalho, 

1990). 

Concretamente, o conceito promoção da saúde traduz-se na manutenção ou recuperação 

da autonomia e independência. Remete para o adiamento ao extremo, o início de qualquer 

patologia, na sua maioria crónicas, de progressão moderada e de difícil recuperação 

depois de instalada. De forma a atingir os objetivos previamente apresentados, deve-se 

proceder à capacitação das pessoas para exercerem controlo perante os determinantes da 

sua saúde com o intuito de a melhorar. Preconiza-se a adoção de estilos de vida e de 

fatores sociais, económicos, ambientais e pessoais que conduzam à saúde (Telo-de-

Arriaga, et al.,  2019) 

A perspetiva acima apresentada tem o seu foco especial nas pessoas idosas, nas quais a 

manutenção e promoção de estilos de vida saudáveis estão diretamente relacionadas com 

ganhos na saúde. 

No modelo presente na figura16, encontram-se espelhadas as principais dimensões que 

constituem a Literacia em saúde, dentro da forma oval, elucidando os fatores proximais 

e distais que exercem impacto sobre a mesma, bem como a associação que apresentam 

com a saúde, respetivamente. No seu âmago (núcleo) encontram-se as quatro 

competências relacionadas com o processo de acesso, compreensão, avaliação e 

utilização da informação alistada com a saúde. 

Concretamente, o acesso está conectado com a habilidade de procurar, encontrar e obter 

informação relativas à saúde, capacidade de compreensão alude-se à capacidade de 

compreender a informação obtida ou encontrada. Por sua vez, a avaliação da capacidade 

de gestão consiste na habilidade individual para interpretar, filtrar, julgar e avaliar a 

informação, por sua vez a aplicação ou a utilização da capacidade de investimento refere-

se à forma como a Literacia em saúde se comunica e se utiliza a informação que lhe 

permite tomar a decisão com o intuito de melhorar ou manter o seu estado de saúde. 
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O processo em análise assente ao individuo mobilizar-se pelos três domínios, 

nomeadamente:  

- Cuidados de Saúde (cuidados curativos – paliativos); 

- Prevenção da Doença; 

- Promoção da Saúde 

Desta forma, ao se encontrar doente, ou simplesmente enquanto utente em determinado 

contexto de cuidados de saúde, encontrando-se em risco de patologia, encontrando-se 

inserido no sistema de prevenção da mesma, a pessoa exercerá os seus esforços para 

promover a sua saúde em todos os contextos em que encontra (comunidade, local de 

trabalho). 

Segundo Sørensen et al., (2012), este modelo também elucida os principais antecedentes 

e consequências relativamente à literacia em saúde, dos quais nos permite estabelecer 

uma distinção entre os fatores distais, dos quais se pode elencar os fatores sociais e 

determinantes ambientais, com os proximais, os quais englobam os pessoais e 

situacionais, respetivamente.  

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Modelo integrado da literacia em saúde 

Fonte: Sørensen et al., 2012 
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4. Implicações do surto Covid - 19 em idosos da comunidade 
4.1.  Surto Covid -19 
4.1.1.  Epidemiologia 

A Covid - 19 é encarada como a principal doença transmissível grave do século XXI, a 

qual se manifesta através de uma infeção respiratória aguda grave que poderá evoluir para 

uma pneumonia potencialmente grave, descoberta em 2019 (Yi et al., 2020). Rothan & 

Byrareddy (2020) consideram que os coronavírus são vírus ubiquitários6 e infetam uma 

enorme variedade de mamíferos e aves. No caso concreto do Homem, estes vírus causam, 

geralmente, infeção ligeira do trato respiratório superior, sendo responsáveis por mais de 

30% das vulgares constipações. 

Segundo James Martins (2020), os coronavírus humanos (HcoVs) correspondem a vírus 

respiratórios normalmente associados a doenças do trato respiratório, que variam em  

termos de gravidade, mas podem ser fatais. Existem sete tipos de coronavírus humanos 

conhecidos, dos quais se pode listar: o Sars – CoV – 1, identificado em 2002, que remete 

para a síndrome respiratória aguda grave e o Novo Coronavírus denominado como Sars 

– CoV – 2, causador da patologia Covid – 19.Esta tipologia de vírus, cujo nome deriva 

do seu aspeto em coroa, visível somente com o auxílio do microscópio, caracterizam-se 

pelo seu polimorfismo e por terem um invólucro lipídico, normalmente em forma 

esférica, cujo diâmetro varia entre os 60-220 nm (Lupia et al., 2020). 

Como elucida a imagem abaixo apresentada (Figura 17), os coronavírus são vírus 

minúsculos, encapsulados com uma aparência em coroa, devido à existência de 

glicoproteínas no envelope. Apresentam ainda grandes genomas de RNA de uma única 

cadeia. 

 

 
 

 
 

 
 

 
Figura 17 – Estrutura e genoma do síndrome respiratório causador do síndrome coronavírus 2 (SARS – CoV – 2) 

Fonte: Li et al., 2020. 

 

 
6 Que podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. 
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Mediante a análise da figura 17, e segundo Li et al., (2020), o genoma SARS – CoV -2, 

codifica uma grande poliproteína não estrutural (ORF 1a/b), a qual é clivada de proteólito 

capaz de gerar 15 a 16 proteínas. Sendo estas 4 proteínas estruturais e 5 proteínas 

acessórias (ORF3a, ORF6, ORF7, ORF8 e ORF9). 

No que concerne às quatro proteínas estruturais estas remetem para glicoproteína 

superficial (S), na proteína da membrana (M), na proteína do envelope (E) e na proteína 

nucleocapsida (N), proteínas estas que se consideram essenciais para o surgimento e 

infeção por SARS- CoV – 2. 

A parte superficial da glicoproteína exerce um papel fundamental no que concerne à 

ligação às células hospedeiras, podendo ainda ser mais clivado por protéases hospedeiras 

numa subunidade N-terminal S1 e numa região C-terminal S2, ligada por membranas. A 

ligação da subunidade S1 a um recetor anfitrião pode destabilizar o aparador da pré-fusão, 

conduzindo ao desprendimento da subunidade S1 e à transição da subunidade S2 para 

uma conformação pós-fusão altamente estável. 

Com a finalidade de envolver um recetor anfitrião, o domínio de ligação do recetor (RBD) 

da subunidade S1 sofre movimentos conformacionais semelhantes a dobradiças, que 

momentaneamente escondem ou expõem os determinantes da ligação do recetor. Os dois 

estados apresentados no que diz respeito à subunidade S1, podem ser considerados como 

uma conformação para baixo e a conformação para cima. O primeiro repreende, ou seja, 

envia um estado inacessível do recetor, enquanto o segundo responde a um estado 

acessível. 

 
4.1.2. Sinais e Sintomas  

No que concerne aos sinais e sintomas da patologia (Covid – 19) anteriormente 

apresentada decorrente do surto epidemiológico de Sars – CoV – 2, é de destacar, segundo 

Shereen et al. (2020), que eles decorrem após um período de incubação de 

aproximadamente 5.2 dias. Este período temporal depende do sistema imunitário da 

pessoa, podendo manifestar-se através de: febre, tosse habitualmente seca, astenia, fadiga, 

assim como expetoração, dores de cabeça, diarreia, dispneia 7 , anemia, mialgias, 

odinofagia, rinorreia e dor torácica, como é espelhado na figura 18 abaixo apresentada. 

 
7 Falta de ar: a sensação de dificuldade em respirar. 
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Segundo Lai (2020), Shih, et al. (2020), Li et al. (2020), Zhang & Song (2020) e Rahaman 

(2020), contudo, a febre é o sintoma mais comum, seguido de tosse, dispneia, mialgia8, 

dor de cabeça, diarreia, rinorreia9, dor de garganta e faringalgia. Nos sintomas poderão 

ainda incluir-se tosse, congestão nasal, mialgia e dor de cabeça. 

Anderson et al. (2020), Caldas & Tavares (2020) e C. Silva & Tavares (2019) afirmam 

que pessoas com a infeção 2019 – nCoV apresentam normalmente os seguintes sinais e 

sintomas: febre (reportada em todos os casos), acompanhada de tosse, na sua maioria seca 

e dispneia.  No entanto, um número significativo de pessoas revela sintomas ao nível 

gastrointestinal tais como náuseas, vómitos e diarreia, os quais aparecem no curso da 

patologia. 

O modo de transmissão mais relevante parece ser o contacto direto com as membranas 

mucosas, nomeadamente os olhos, o nariz e a boca, através de gotículas respiratórias 

infeciosas expelidas através de tosse ou espirros (Caldas & Tavares, 2020; González-

Silva et al., 2020). Assim, Lai (2020), Liu et al. (2020), aludem ao facto de que mesmo 

os indivíduos assintomáticos podem transmitir o vírus, o que se considera suceder antes 

do início da patologia. 

 
8 A dor é o sintoma mais comum da maioria das doenças musculoesqueléticas. 
9 Congestão e coriza nasal. 

 

Figura 18 - Alterações sistémicas e respiratórias causadas por Covid-19. 

Fonte: Rothan & Byrareddy, 2020 
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Ethel et al. (2020), assim como Petretto & Pili (2020) mostram que as pessoas idosas, 

com idade superior a 70 anos, e pessoas que sofrem de hipertensão, diabetes, doença 

cardiovascular, doença respiratória crónica e cancro são consideradas grupos vulneráveis 

a esta adversidade que a Humanidade enfrenta. 

 

4.1.3.  Estratégias de Saúde de Enfrentamento da Pandemia – Covid – 19 

De acordo com a DGS- Direção Geral de Saúde (2021c), esta preconiza a utilização 

massiva de máscaras como uma medida complementar como forma de controlar a 

transmissão por Sars-CoV-2, tentando reduzir o contágio bem como a propagação do 

vírus Sars-CoV-2 entre os indivíduos bem como o número de casos que apresentem maior 

gravidade clínica.  

No que concerne às máscaras, estas devem ser sempre utilizadas de forma adequada, 

sempre com o seu ajuste nasal, de forma que se reduza a quantidade de ar que sairá dos 

bordos da máscara, com o intuito de incrementar a eficácia da sua utilização. 

Respeitando-se as pessoas mais vulneráveis, aconselha-se a que quando estas saírem de 

casa, principalmente, nas pessoas que apresentem doenças crónicas ou estados de 

imunossupressão, os quais apresentam risco elevado de poderem apresentar Covid-19 

grave (DGS, 2020). 

Como anteriormente referido, o uso das máscaras na comunidade apresenta-se como uma 

medida complementar de proteção, o que não exime o cumprimento das restantes medidas 

de prevenção e controlo da infeção apresentadas nomeadamente: desinfeção frequente 

das mãos, desinfeção frequente dos equipamentos e superfícies, etiqueta respiratória, 

ventilação dos espaços e abstenção social. 

Por sua vez, a DGS (2020) afirmava que o sucesso das medidas preventivas depende 

essencialmente da colaboração dos cidadãos bem como das instituições. Uma das 

medidas apresentada é a lavagem das mãos de forma regular no decorrer do dia, esta deve 

ser feita com água e sabão, durante pelo menos vinte segundos, secando-as bem no final. 

Devendo evitar-se o contacto destas com os olhos, nariz e boca (DGS - Direção Geral da 

Saúde, 2021). 

A mesma entidade de saúde aconselha que quando a pessoa tossir ou espirrar, tape a boca 

e o nariz com um lenço descartável e de seguida o deite no lixo e lave imediatamente as 

mãos como anteriormente referido. Sendo as pessoas idosas parte integrante do grupo 

vulnerável, a Direção Geral de Saúde (2021b) refere que o impacto respeitando à 
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morbilidade e letalidade é maior entre pessoas com mais de 65 anos, quer apresentem ou 

não co - morbilidades. 

Como preconiza a Direção Geral de Saúde (DGS, 2020b;2021a), a vacinação exerce um 

papel fulcral na preservação das vidas humanas no contexto da pandemia vigente. 

Respeitando a esta temática é possível elucidar os seguintes objetivos de Saúde Pública: 

- Salvar vidas, pela redução da mortalidade e dos internamentos por Covid-19 bem 

como a redução dos surtos entre as populações mais vulneráveis; 

- Preservar a resiliência do sistema de saúde, sistema de resposta à pandemia e do 

Estado; 

- Mitigar o impacto económico bem como social da Pandemia 

 O Plano de Vacinação vigente consiste num plano dinâmico, evolutivo e adaptável à 

evolução do respetivo conhecimento científico bem como à situação epidemiológica, e à 

calendarização da receção das diferentes vacinas contra a Covid-19 em Portugal.  

Na primeira fase da vacinação, esta encontrava-se alicerçada nos seguintes critérios 

estabelecidos pela DGS para que se pudesse determinar quais os utentes que se incluíam 

nesta etapa de vacinação. Constariam pessoas que apresentassem idade igual ou superior 

a 50 anos, com pelo menos uma das seguintes patologias:  

- Insuficiência cardíaca; 

- Doença coronária; 

- Insuficiência renal (Taxa de Filtração Glomerular < 60 ml/min); 

- DPOC ou doença respiratória crónica sob suporte ventilatório e/ou oxigenoterapia 

de longa duração 

Por sua vez, numa segunda fase do Plano de Vacinação contra a Covid-19 encontram-se 

incluídas as pessoas com 65 ou mais anos com ou sem patologias (que não tenham sido 

vacinadas previamente), bem como as pessoas entre os 50 e os 64 anos com pelo menos 

uma das seguintes patologias (DGS, 2020b; DGS - Direção Geral da Saúde, 2021a): 

- Diabetes; 

- Neoplasia maligna ativa; 

- Doença renal crónica (TFG > 60 ml/min); 

- Insuficiência hepática; 

- Obesidade (IMC> 35 Kg/ m2); 

- Hipertensão arterial; 

- Outras patologias poderão ser definidas posteriormente 
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Tendo em conta os relatórios da Direção Geral da Saúde (2021), pode-se constatar que, 

cerca de 89% da população com 80 ou mais anos já tem a vacinação completa, 95% 

apenas com uma inoculação, tal como é possível observar na imagem abaixo apresentada 

(Figura 19). 

 

4.1.4. Isolamento Social  
Como se sabe, uma das medidas para evitar a propagação do vírus adotada em todos os 

países tem sido o distanciamento social ou mesmo, no caso dos idosos, sobretudo, o 

isolamento social. O conceito de isolamento social não é entendido de igual forma por 

todos os autores. De acordo com Weber (2010), isolamento social refere-se a uma maior 

ou menor limitação de relações sociais, caraterizando-se pela ausência ou limitação de 

comunicação com outros, bem como a uma privação física. Neste sentido, fica claro que 

o isolamento social não é somente um problema individual, mas também social. Na 

verdade, ao não apresentar ligações sociais, o indivíduo atribui uma maior 

vulnerabilidade ao mundo que o rodeia e a si próprio. 

Por sua vez, Henriques & Dias (2020), definem isolamento social como algo relacionado 

com a solidão, para o qual concorrem sentimentos alicerçados em acontecimentos de vida, 

nomeadamente viuvez, institucionalização, sistema de rotatividade de permanência em 

casa dos filhos ou parentes que lhe são próximos – com problemas de saúde relacionados 

com o sofrimento.  

Estamos, como se vê, perante um conceito complexo, de natureza multidimensional, que 

remete para o viver sozinho, estar isolado socialmente ou experimentar sentimentos de 

solidão (ambos fazem parte do mesmo espetro, embora sejam conceitos distintos que nem 

sempre coexistem). 

Este conjunto de fatores tem impactos muito significativos entre a população mais idosa. 

Este impacto deriva do facto de coexistirem no grupo dos idosos várias situações 

negativas: uma diminuição dos recursos económicos e sociais, uma maior probabilidade 

Figura 19- Vacinação por Idades 

Fonte: Direção Geral de Saúde, 2021 
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de limitações cognitivas e funcionais, a morte dos cônjuges, entes queridos e amigos, 

mudanças na estrutura familiar. Tudo isto relaciona-se intimamente com o conceito de 

solidão (Faísca et al., 2019). 

Brooks et al. (2020) referem que, perante o surto epidemiológico experienciado, ao se 

isolarem fisicamente os idosos, pretende-se reduzir a transmissão do vírus, achatando a 

curva epidemiológica da doença. Contudo, nem tudo é tão linear. De facto, este 

isolamento poderá afetar os cidadãos mais velhos, nomeadamente aqueles cujo único 

contacto social se encontra fora das suas casas. Este grupo apresenta uma maior 

vulnerabilidade quer relativamente aos efeitos negativos na sua saúde, decorrentes da 

pandemia, inclusive ao nível da saúde mental, quer aos efeitos negativos no seu bem-estar 

e qualidade de vida, sendo mais realçado o risco de solidão (Henriques & Dias, 2020; 

Meng et al., 2020). Já Vieta et al. (2020) consideram que o isolamento social entre a 

população mais idosa é considerado um problema de saúde pública, uma vez que coloca 

os idosos em elevado risco de depressão e ansiedade. 

O isolamento social e a solidão remetem para resultados negativos, nomeadamente no 

que concerne à saúde física e mental, como a depressão, ansiedade, doença 

cardiovascular, obesidade, aumento do risco de hipertensão, afetando as pessoas idosas 

pela diminuição ou inexistência de redes sociais, vizinhança. Durante este surto 

pandémico, as pessoas idosas foram um dos primeiros grupos incitados a ficar em casa. 

O isolamento social especificamente em idosos tem sido associado ao aumento da 

depressão e suicídio, bem como ao aumento das respostas imunitárias pró-inflamatórias 

e à diminuição das respostas antivirais. 

É passível de explicação o facto de os idosos fazerem parte do grupo especialmente 

vulnerável, primeiramente pela idade avançada que apresentam, sendo este um fator 

predisponente a questões de saúde física e mental. Por outro lado, os idosos estão mais 

propensos ao isolamento social.  Este torna-se um problema amplificado nas condições 

atuais, dado que a falta de contactos sociais poderá incrementar problemas de humor ou 

ansiedade em idosos. 

Contudo, o isolamento social pode ser considerado como um dos maiores problemas que 

concorre com a saúde da pessoa idosa, levando a que sejam tomadas medidas no que diz 

respeito a mudanças nos hábitos e na rotina, podendo acentuar ou por sua vez reforçar os 

sentimentos de ansiedade, solidão, desamparo, tristeza e pensamentos suicidas, 

elucidando a importância bem como a pertinência da socialização para o bem-estar e 

qualidade de vida dos próprios. 
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Urge assim a necessidade de percecionar que as pessoas idosas estão a experienciar e 

vivenciar uma etapa do ciclo de vida, que pressupõe experiências vividas no ciclo 

anterior, fazendo com que as rotinas sejam organizadas e selecionadas tendo em conta as 

escolhas e interesses que os movem. 

No términus da quarentena, está bem presente a preocupação centrada na situação 

financeira, a qual gera ansiedade e insegurança (Lima et al., 2020).  Durante este período 

de isolamento, é importante manter a comunicação frequente com amigos e familiares via 

telefone ou redes sociais caso a pessoa idosa possua, com o intuito de reduzir o sentimento 

de solidão (Brooks et al., 2020). 

 

4.2. Impacto Psicológico 

As pandemias têm um impacto psicossocial significativo. Ansiedade sanitária, pânico, 

distúrbios de ajustamento, depressão, stress crónico e insónia são exemplos desse 

impacto. Por outro lado, a desinformação e a incerteza, dão origem a histeria em massa. 

4.2.1. Emoções 

A realidade que se vive hoje no mundo terá igualmente um grande impacto psicológico. 

Falemos em primeiro lugar das emoções. De acordo com  Ebner & Fischer (2014), as 

emoções adquirem um papel central durante a vida do ser humano. Elas correspondem a 

estados de excitação, ativação do organismo, acompanhados por significados específicos, 

valores aprendidos através da experiência. Por isso mesmo, Ebner & Fischer, (2014) 

falam da existência de uma relação entre o mundo e os sujeitos, podendo estes ser 

encarados como benéficos ou prejudiciais na adaptação ao ambiente em que se encontra. 

Respeitante a emoções, surge-nos o conceito de ecologia emocional, remetendo para a 

arte de gerir de forma eficaz e sustentável o mundo emocional, com o intuito de que a 

energia afetiva que nos carateriza, nos permita crescer enquanto pessoas, incrementando 

assim a qualidade das relações por nós estabelecidas. 

Segundo o mesmo autor, é passível dividir as emoções em primárias, secundárias e de 

fundo, respetivamente. Emoções primárias referem-se às inatas, ou por sua vez, não 

aprendidas, sendo comummente partilhadas por todos os indivíduos da nossa espécie, 

independentemente dos fatores socioculturais que nos caraterizem. 
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No que concerne às emoções secundárias, estas já dependem de fatores socioculturais e 

são mais complexas, dado que variam consoante a cultura, bem como a experiência ou a 

época temporal na qual a pessoa se encontra inserida. 

Perante a gradação de emoções apresentada, as emoções de fundo estão relacionadas com 

o bem-estar, mal-estar, cala ou a tensão. Os estímulos que induzem estas emoções são 

frequentemente internos e desencadeiam no organismo um estado de tensão ou 

relaxamento, fadiga ou energia, ansiedade ou apreensão. Constata-se que as emoções são 

imprescindíveis no estabelecimento de relações interpessoais, permitem criar laços 

(Albuquerque, 2014), consistem na forma de comunicação empregue, podendo surtir 

mais efeito do que a linguagem verbal. 

 

4.2.2. Ansiedade 

Um outro aspeto a considerar no impacto psicológico que a pandemia que vivemos 

provoca é a ansiedade. Segundo Bernardino (2013), a ansiedade consiste numa resposta 

adaptativa e normal do indivíduo quando este se encontra perante ameaças reais ou 

imaginárias. O indivíduo pode sentir neste contexto um sentimento difuso, vago, 

desagradável, onde está presente o medo e a apreensão acompanhado de sintomas que 

surgem por um perigo que se antecipa ou por algo desconhecido. 

A ansiedade associa-se a um padrão de comportamentos que se produzem como uma 

resposta interna ou externa a um determinado estímulo, nomeadamente, sintomas como 

a taquicardia, irritabilidade, sudorese, náuseas, vertigens, hiperventilação e falta de ar, e 

alterações no padrão do sono. 

Focando agora a nossa atenção no grupo dos idosos, a ansiedade encontra-se relacionada 

com as limitações experienciadas nesta fase do ciclo de vida, podendo ainda estar 

relacionada com perdas decorrentes do processo de envelhecimento. Desta forma, a 

ansiedade na pessoa idosa poderá incrementar o risco de doença física, declínio cognitivo, 

redução da qualidade de vida, fomentando, assim, o risco de morte ( Lopes et al., 2014). 

A velhice anuncia a pluralidade crescente de desafios e ameaças que comprometem a 

autonomia e independência física e financeira do idoso. Mudanças importantes, arrogam 

ênfase em todas as áreas da vida de relação impondo-se às limitações fisiológicas do 

envelhecimento e co-morbilidades médicas várias. 

As dificuldades adaptativas somam-se e o idoso poderá deparar-se com situações vitais 

profundamente disruptivas, nomeadamente: luto pela perda do cônjuge ou outro ente 
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querido; perda do lar /residência, de rendimentos, de nível sócio – económico, crise 

financeira ou de um papel ativo na sociedade decorrente da reforma; doença física que 

ameaça a vida da pessoa amada; revelações negativas a respeito de um amigo/ familiar 

ou a institucionalização. Tudo isto pode promover a desmoralização, desmotivação e 

baixa autoestima. 

A ansiedade apresenta-se como uma resposta adaptativa aos novos obstáculos, com uma 

elevada prevalência nas pessoas idosas. Considerada como patológica quando excessiva, 

inapropriada ou mal adaptativa, acometerá prejuízos funcionais na interação familiar, 

social e ocupacional, respetivamente, despoletando sentimentos de angústia e sofrimento. 

Não obstante, a escassez de perturbações de ansiedade primária, com início na população 

idosa, tem vindo a apresentar frequência similar em ambas as faixas etárias, apesar das 

diferenças relevantes na forma e circunstâncias de apresentação (Firmino, 2016).  

Contudo, existem, e é possível enumerá-los, alguns obstáculos aquando da identificação 

de sintomas ansiosos em idosos, como se passa a enumerar:  

- Forma errónea como são percebidos, entendidos e descritos pelo paciente 

(raramente são a razão da queixa ou o que move o pedido de ajuda); 

- Camuflados por sintomas físicos inespecíficos – somatização do stress, 

frequentemente associadas a multipatologias (gastrointestonais, cardíacas, 

osteomuscular, vestibular, cerebrovascular).  

 

Tendo em conta a American Psychiatric Association (2014), os sintomas caraterísticos 

das perturbações de ansiedade, estes podem ser de distintos domínios como ilustra o 

Quadro 2 posteriormente apresentado, sendo a mesma ideia igualmente apresentada por 

Firmino (2016). 
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Quadro 2- Sintomas ansiosos multidimensionais 

 

Fonte: American Psychiatric Association, 2014; Firmino, 2016 
 

De acordo com DSM V (American Psychiatric Association, 2014), as Perturbações de 

Ansiedade podem ser classificadas de acordo com o Quadro 3 abaixo apresentada. 

 

Quadro 3- Classificação DSM V para Perturbações da Ansiedade 

Perturbações da Ansiedade (DSM V) 

Perturbação de Pânico Sem Agorafobia  

Perturbação de Pânico Com Agorafobia  

Agorafobia Sem História de Ataques de Pânico  

Fobia Específica  

Fobia Social  

Perturbação Obsessivo – Compulsiva  

Perturbação Aguda de Stress  

Perturbação Pós – Stress Traumático  

Perturbação da Ansiedade Generalizada  

Perturbação da Ansiedade Secundária a um Estado Físico Geral  

Perturbação da Ansiedade Induzido Por Substâncias  

Perturbação da Ansiedade Sem Outra Especificação  

Fonte: American Psychiatric Association, 2014; Firmino, 2016 
 

DOMÍNIO                                        SINTOMAS  

 

Cognitivo 

Nervosismo, apreensão, preocupação, medo/ receio, irritabilidade, 

alterações na memória e no desempenho psicomotor e distractibilidade.  

Fisiológico 

(Hiperactividade 

vegetativa) 

 

Palpitações, taquicardia, hiperventilação, “sensação de cabeça oca”, 

dispepsia, diarreia, sudorese, xerostomia, tremor, parestesias, tonturas, 

síncope, urgência urinária.  

Comportamental Hiperactividade, tiques e outros movimentos repetitivos, agitação 

psicomotora, evitamentos, obsessões, ruminações, pressão de discurso, 

suores, frequência urinária.  
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Relativamente à perturbação de pânico com/sem agorafobia, a manifestação central de 

uma perturbação de pânico é o episódio de pânico, sendo este um conjunto de 

manifestações de ansiedade, medo ou até terror, associados a um sentimento de catástrofe 

iminente, com início súbito, rico em sintomas físicos e com uma duração limitada no 

tempo (cerca de dez minutos). No que concerne aos sintomas típicos, estes poderão 

incluir: hiperventilação, palpitações, dor ou desconforto torácico, taquicardia, 

palpitações, suores, tonturas, náuseas e medo de perder o controle. 

A perturbação de pânico progride frequentemente para agorafobia, passando a pessoa a 

evitar determinados locais públicos ou situações onde será difícil a pessoa “escapar” ou 

até mesmo ficar sozinho. 

Quando se compara com indivíduos com perturbação de pânico, cujo início é precoce, os 

que apresentam um início tardio, assume-se após os sessenta e cinco anos, referem menos 

sintomas de pânico, menos evitamentos e pontuam menos nas escalas de somatização. 

Na fobia social os sintomas de ansiedade ocorrem perante situações sociais que implicam 

exposição pública. O medo perante a possibilidade do seu comportamento ou 

desempenho insatisfatório, vergonhoso, ou simplesmente o receio de ser alvo de 

escrutínio por parte de estranhos, de tremer, ruborizar ou suar profundamente no decorrer 

do acontecimento social, sinalizam esta perturbação. 

Ao apresentar o seu eventual início na infância, torna-se mais evidente durante a 

adolescência decorrente de uma maior exposição social, evoluindo de forma crónica e 

persistindo no idoso. No caso concreto da pessoa idosa, a fobia social pode manifestar-se 

pela incapacidade de comer e escrever perante desconhecidos ou urinar em casas de 

banho públicas. 

Relativamente à Fobia Específica, esta carateriza-se pelo medo mórbido, exagerado e 

irracional direcionado a animais, ambientes naturais, sangue e ferimentos ou 

determinadas situações específicas (elevadores, aviões, locais fechados, etc.).  

No caso concreto da pessoa idosa, surge maioritariamente nos que residem em meios 

urbanos, sendo possível concretizar-se no medo em vir a ser vítima de um crime, sendo 

ainda relevantes os medos referentes a procedimentos dentários e médicos. Por outro lado, 

o início da perturbação da ansiedade generalizada é insidioso e precoce (descreve-se 

como tendo sido sempre nervoso ou tenso). Nesta perturbação, as manifestações de 

ansiedade oscilam com o decorrer do tempo, mas não sucedem na forma de episódios de 

pânico e nem se correlacionam com situações específicas.  Estas manifestações estão 

presentes na maioria dos dias e por longos períodos (vários meses ou anos).  
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O sintoma principal desta perturbação é a expetativa apreensiva ou preocupação 

exagerada, mórbida presente a maior parte do tempo. 

Contudo, existe outro tipo de perturbações, nomeadamente a perturbação obsessiva–

compulsiva. Esta pode surgir no decurso da infância, ou no decorrer da adolescência (na 

maioria surge antes dos 25 anos), e evoluir ou prolongar-se durante toda a vida do 

indivíduo, com um grau de invalidação bastante elevado. Esta perturbação é caraterizada 

por ser crónica e de longa duração, uma vez que se trata de obsessões e compulsões. 

As obsessões são pensamentos, ideias, imagens mentais ou impulsos que habitualmente 

surgem no campo da consciência da pessoa, de uma forma estereotipada, repetida e 

indesejada, reconhecidas pelo doente como absurdas ou ilógicas, mas concomitantemente 

angustiantes e suscitadoras de uma “luta interna”. 

Por sua vez, as compulsões correspondem a condutas de natureza repetitiva e 

estereotipada, adotadas e mantidas como forma de atenuar o mal-estar ou ansiedade 

derivada dos pensamentos obsessivos, com o intuito de prevenir a ocorrência de 

diferentes acontecimentos objetivamente improváveis. 

Firmino (2016), elucida que as perturbações de ansiedade no idoso respondem de forma 

adequada às mesmas intervenções não farmacológicas que comprovadamente funcionam 

para o tratamento de doentes jovens. É útil fazer notar ao idoso que este já atravessou e 

ultrapassou, com sucesso, momentos complicados no passado, e que perante isso é 

possível atualizar competências. Usualmente com início em tenra idade, as perturbações 

de ansiedade tendem a ser crónicas e a prolongar-se até à velhice. 

É pertinente atentar nos diferentes aspetos que possam mascarar o quadro, dificultando o 

diagnóstico e, por sua vez, o tratamento adequado e atempado: co-morbilidade médica, 

psicopatologia do foro depressivo, desvalorização/ negação da sintomatologia ansiosa e 

a sua expressão através de queixas somáticas. 

 

4.2.3. Depressão  

Para além da ansiedade, a depressão é um outro estado que poderá ocorrer em situações 

adversas. Marques e Ramalheira (2006) consideram que a depressão é uma perturbação 

do humor de gravidade e duração variáveis, frequentemente recorrente e acompanhada 

por uma variedade de sintomas físicos e mentais, que envolvem o pensamento, os 

impulsos e capacidade crítica. 
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Depressão define-se como a existência de um conjunto de sinais e sintomas que afetam o 

humor dos indivíduos, segundo a DSM – 5, síndrome depressivo em indivíduos com mais 

de sessenta e cinco anos, podendo, contudo, ter iniciado antes desta idade. Remete para 

uma perturbação associada a uma multiplicidade de fatores e manifestações clínicas. 

Na sua maioria, os idosos passam por experiências de perda, não só pela morte, 

desencadeando vários tipos de reações como a negação, descrença, tristeza, revolta, 

desespero, culpa e saudade. Tristeza é o estado afetivo normal e transitório e surge como 

resposta adaptativa a situações adversas como: perdas, derrota, frustração e 

desapontamento, podendo originar momentos de reflexão e de preparação para ações 

futuras. 

A depressão pode preceder ou precipitar uma doença cardiovascular, podendo igualmente 

iniciar-se ou agravar após o desenvolvimento da patologia cardíaca. Apresenta uma 

associação de uma história pregressa de depressão a um subsequente desenvolvimento de 

doença cardíaca isquémica. Esta associação permanece após o controlo de possíveis vias, 

tais como a história familiar, pressão sanguínea, tabagismo, obesidade e níveis de 

atividade física.  

Marques e Ramalheira (2006) enunciam que a depressão é uma perturbação do humor de 

gravidade e duração variáveis, frequentemente recorrente e acompanhada por uma 

variedade de sintomas físicos e mentais, que envolvem o pensamento, os impulsos e a 

capacidade crítica.  

No que concerne aos sinais e sintomas da depressão, estes podem ser passíveis de 

identificação, nomeadamente:  humor depressivo e/ou uma diminuição clara do interesse 

ou prazer em quase todas as atividades durante a maior parte do dia; perda (sem dieta) ou 

ganho de peso, diminuição ou aumento de apetite, insónia ou hipersónia, agitação ou 

lentidão psicomotora, fadiga ou perda de energia; sentimento de desvalorização ou culpa 

excessiva ou inapropriada; menor capacidade de pensamento ou concentração, ou 

indecisão; pensamentos recorrentes sobre a morte, ideação suicida recorrente, tentativa 

de suicídio ou existência de um plano específico para cometer suicídio. 

Os critérios acima apresentados diferem de pessoa para pessoa, dado que a manifestação 

depressiva é individual, podendo uma pessoa não manifestar todos os sintomas, mas 

apenas um deles ser mais visível ou prevalente. 

Firmino (2016) afirma que, no caso concreto dos idosos, assiste-se a uma menor 

verbalização das emoções e do sentimento de culpa, bem como a uma minimização ou 
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refutação do humor deprimido (depressão mascarada), preocupação com sintomas 

somáticos, declínio cognitivo, perda de esperança. 

Por sua vez, referem que, para além das manifestações anteriormente apresentadas, pode-

se apresentar mediante ideação depressiva, ansiedade, lentificação psicomotora e perda 

de peso, sintomas que podem estar na base da incapacidade. Estamos perante uma maior 

ansiedade, agitação, bem como na presença de sintomas psicóticos (delírios de culpa, 

niilismo, persecutórios e ruína), o que poderá mascarar ou ser a origem/ causa da 

depressão (Ramos et al., 2019). 

A depressão no idoso é frequentemente subdiagnosticada, uma vez que esta se encontra 

alicerçada em algumas causas: colocam a ênfase nos sintomas somáticos em detrimento 

das queixas cognitivas e afetivas, relutância em estigmatizar o doente com um diagnóstico 

psiquiátrico; apresentação de sintomas comuns à depressão e às condições clínicas: 

astenia, anorexia, perda de peso, alterações do sono, cefaleias; presença de irritabilidade 

como traço marcante de depressão e não da tristeza; medo dos efeitos colaterais dos 

antidepressivos; falta de treino ou tempo para uma abordagem psiquiátrica e noção errada 

daquilo em que consiste “depressões reactivas” não são patológicas (Carneiro et al., 2016; 

Firmino, 2016; Faísca et al., 2019). 

Nesta população, a depressão apresenta um elevado grau de sofrimento e morbilidade, 

alta prevalência, frequentemente associada a outras condições médicas gerais, associada 

a um aumento da mortalidade e morbilidade. No Quadro 4 abaixo apresentado abaixo 

encontram-se elencados os diversos Transtornos Depressivos apresentados por American 

Psychiatric Association (2014), bem como apresentadas por Firmino (2016). 

 

Quadro 4- Tipologia de Transtornos Depressivos 

Transtornos Depressivos (DSM V) 

Perturbação depressiva Major 

Perturbação de desregulação do humor disruptivo 

Perturbação depressiva persistente (distimia) 

Perturbação distórica pré-menstrual 

Perturbação depressiva induzida por medicamentos 

Perturbação depressiva 

Fonte: American Psychiatric Association, 2014; Firmino, 2016 
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No que concerne à perturbação depressiva major, esta apresenta-se como a forma mais 

grave de depressão. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM – 5) (American Psychiatric Association, 2014), um episódio depressivo 

major apresenta as seguintes caraterísticas: humor deprimido; perda de interesse ou prazer 

por quase todas as atividades (anedonia), por um período mínimo de duas semanas 

consecutivas.  

A presença de uma ou de ambos os sintomas constitui uma alteração funcional ao estado 

prévio. O indivíduo deverá experienciar, pelo menos quatro dos sintomas que 

seguidamente se apresentam (Frade et al., 2015). 

 

Quadro 5- Sintomatologia de Episódio Depressivo Major 

Sintomatologia Episódio Depressivo Major 

1 – Perda ou ganho de peso significativo; 

2 – Insónia ou Hipersónia; 

3 – Agitação ou Lentificação Psicomotoras; 

4 – Fadiga ou Perda de energia; 

5 – Culpa ou Autodesvalorização; 

6 – Diminuição da capacidade de pensar e de concentração; 

7 – Pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida, tentativa de suicídio ou plano 

específico para o cometer. 

Fonte: American Psychiatric Association, 2014; Firmino, 2016 

 

Concretamente no idoso, as perturbações depressivas manifestam-se de forma distinta das 

restantes faixas etárias mediante: falta de episódios de tristeza; apatia; queixas recorrentes 

de comprometimento cognitivo; ansiedade proeminente; somatização e excesso de 

preocupação com o corpo. Por sua vez, os sintomas poderão ser relativamente 

inespecíficos tais como: astenia, perturbações do sono, tristeza e ansiedade e perda de 

interesse por atividades habitualmente prazerosas (Firmino, 2016). 

Nomeadamente, apresentam sintomas mais específicos como humor deprimido e 

lentificação psicomotora. Como anteriormente referido, o diagnóstico de perturbações 

depressivas em idosos é mais complexo quando comparado com o diagnóstico noutros 

grupos etários, uma vez que o envelhecimento apresenta caraterísticas semelhantes aos 

sintomas depressivos: 1 - Perturbações do sono (insónia ou hipersónia diárias); 2 - 
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Lentificação Psicomotora; 3 - Fadiga ou Perda de Energia; 4- Diminuição da 

Concentração, ou que evolui para uma confusão no diagnóstico. 

No âmbito dos fatores de risco, a depressão em idosos encontra-se alicerçada em fatores 

sociais, dos quais se pode elencar os demográficos (mulheres; idade avançada); eventos 

de vida ocorridos na infância, divórcio ou separação dos progenitores, trauma de infância 

e baixo nível de escolaridade; eventos posteriores (solteiro, menor realização pessoal e 

baixa renda); integração social (baixo envolvimento social); fatores de vulnerabilidade 

(saúde física comprometida, prestação de cuidados contínuos a um familiar); fatores 

protetores (perceção do suporte adequado), bem como agentes precipitadores e estratégias 

de coping (eventos de vida stressantes; coping focado na emoção).  Na verdade, não se 

pode falar da depressão no idoso, como se de algo homogéneo se falasse. A depressão na 

velhice assume-se como severa, duradoura e por sua vez incapacitante (Carvalho, 2018) 

 

4.3. Estratégias de Coping 
Falemos agora de estratégias usadas para fazer face a situações stressantes. Segundo 

Almeida (2012), as estratégias de coping referem-se precisamente à forma como os 

indivíduos fazem face a uma situação que percecionam como um marco stressante, 

remetendo para os esforços para responder às exigências da situação experienciada. 

A constante exposição dos idosos a mudanças que ocorrem durante o decorrer do 

processo de envelhecimento, pode desencadear respostas comportamentais disfuncionais, 

pois refletem mudanças rompantes, as quais os idosos são incapazes de controlar. 

O Coping é percecionado como um processo dinâmico e visto como uma tentativa 

individual para fazer face às exigências que são colocadas diariamente. No que concerne 

ao idoso, as estratégias de coping permitem a reflexão das histórias de cada um, de todo 

um ciclo de vida (Sequeira, 2010). 

 

4.3.1. Resiliência  

No contexto em que vivemos, onde as mudanças são constantes e velozes, é impossível 

não se passar por qualquer tipo de adversidade durante todo o ciclo de vida. Neste 

contexto, falamos em resiliência enquanto habilidade para enfrentar uma adversidade, 

adaptar-se, recuperar e poder ter uma vida significativa e produtiva. Remete-se, assim, 

para uma panóplia de adaptações com êxito de um indivíduo que enfrentou diversas 

situações de risco no passado. 
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O processo de resiliência envolve fatores psicoafectivos, relacionais e sociais, os quais 

vão influenciar a personalidade de maneira interativa. Como elucida Simões (2017), 

resiliência é a capacidade universal de qualquer indivíduo que permite prevenir, 

minimizar ou superar os efeitos potencialmente desestabilizadores das condições 

negativas, transformando-as em algo benéfico para a sua estrutura pessoal. 

Já Albuquerque (2014) afirma que resiliência é uma capacidade que nos orienta para o 

futuro, para a esperança e para a força, mas, sobretudo, nos orienta para a ação. A 

resiliência pode ser aprendida, não sendo considerada um traço de personalidade que 

aparece em algumas pessoas e noutras não. Assim, a resiliência exerce uma função 

predominantemente adaptativa, assumindo-se como um fator propiciador de um 

reequilíbrio constante no balanço entre a alteração da estrutura psicológica face às 

diversas adversidades vividas. 

Ser resiliente significa, portanto, que, apesar da dor e das circunstâncias adversas, uma 

pessoa é capaz de seguir com a sua vida, sem perder o controlo e começar de novo quando 

tudo estiver errado (Fontes & Neri, 2015). 

Desta forma, é possível concluir que resiliência é uma reconfiguração interna, realizada 

pelo indivíduo quer da sua perceção, quer da sua atitude perante situações de adversidade, 

constituindo, a partir daí, um fator de crescimento ou desenvolvimento pessoal.  

É uma condição interna, não observável, atestada num pedido de adaptação do indivíduo 

face a uma situação adversa, caraterizada por um elevado potencial destrutivo ou 

desintegrador dos recursos pessoais, da qual emerge o fortalecimento do ser humano, o 

crescimento pessoal, a confirmação da sua identidade, o desenvolvimento de novos 

recursos pessoais, constituindo-se numa reação que suplanta os limites de uma mera 

adaptação. 

A resiliência pode ser definida como o resultado com sucesso da adaptação a qualquer 

adversidade. Remete para uma habilidade individual que permite ao próprio recuperar de 

qualquer crise, reafirmando o seu propósito de vida, emergindo forte de experiências 

stressantes. Constata-se que o processo de resiliência constrói e reforça as forças 

individuais e competências, aumentando a sua autoeficácia e a perseverança perante 

qualquer adversidade sentida (Care, 2018;  Ribeiro et al., 2020). 

A resiliência é considerada uma capacidade por Plazas et al. (2018), podendo esta ser 

individual ou familiar, podendo ser mensurável e concomitantemente estimulada 

mediante diversos fatores nomeadamente a educabilidade. Trata-se de uma capacidade 

socialmente adquirida e singular da pessoa se sair bem face a fatores stressantes.  
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Para a sua maioria dos investigadores, a resiliência constrói-se numa interação que se 

estabelece entre sujeito e meio envolvente. Vê-se, desta forma, que as pessoas 

desenvolvem a sua capacidade de resiliência na relação que o mesmo indivíduo estabelece 

com o meio. Contudo, resiliência também deve ser vista como equilíbrio, dado que as 

pessoas e suas respetivas famílias nunca são totalmente resilientes em diferentes 

circunstâncias e no decorrer do seu ciclo de vida, por um lado e, por outro, a capacidade 

de resiliência pode variar conforme uma panóplia de fatores (ambiente, idade, sexo...). 

Em suma, a resiliência deve ser percecionada como um constructo multidimensional. 

Este constructo pode ser percecionado como uma capacidade individual ou familiar, 

socialmente adquirida, de forma que a pessoa possa sair bem face a fatores stressantes.  

Estamos perante uma capacidade que se constrói numa interação estabelecida entre o 

indivíduo e o meio. Albuquerque (2014) considera que esta capacidade se modifica ao 

longo do tempo, sendo a mesma aumentada por fatores de proteção do próprio, sistema 

ou envolvimento, o que concorre para a manutenção e/ou promoção da saúde. 

Contudo, o mesmo constructo pode ser percecionado como um processo adaptativo 

dinâmico, o qual pressupõe um processo de adaptação positiva a um quadro de 

adversidade significativa para o próprio indivíduo. Este processo pode ser desenvolvido 

em diferentes fases da vida, a qual está sujeita à temporalidade bem como às flutuações 

da pessoa, do ambiente e da existência. Tal perspetiva remete-nos para a variabilidade 

ontogenética, isto é, a resiliência é um processo que pode ser promovido durante todo o 

ciclo de vida, tendo em conta o conceito de estabilidade ao longo do desenvolvimento. 

Este conceito prevê os recursos necessários para que uma criança que viva em situação 

de adversidade possa continuar a adaptar-se positivamente durante as diferentes etapas 

do ciclo. Pode-se mesmo afirmar que, a resiliência se manterá uma capacidade estável ao 

longo de toda a vida. 

Ao ser vista como um processo, descarta-se de imediato a ideia de que resiliência é apenas 

um atributo pessoal. Na verdade, o entendimento como um processo concorre para o 

entendimento de uma adaptação resiliente, tendo em conta a interação dinâmica entre 

distintos fatores de risco.  

Momentos de adversidade, trauma, risco ou ameaça ao desenvolvimento humano, 

requerem uma adaptação positiva ou superação da mesma adversidade. Trata-se, 

portanto, de um processo que tem em conta a dinâmica existente entre os mecanismos 

emocionais, cognitivos e socioculturais que exercem alguma influência no 

desenvolvimento humano. 
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 Trata-se de uma adaptação positiva, quando é passível observar que se assistiu a um 

processo de resiliência, isto é, quando um indivíduo alcançou as expetativas sociais 

associadas a uma determinada etapa do seu desenvolvimento, sem a presença de qualquer 

desajuste. No entanto, não é possível prever uma adaptação resiliente igual em todas as 

áreas do desenvolvimento (área cognitiva, social e emocional) (Simões, 2017).  

Mediante o modelo bioecológico, pode entender-se o desenvolvimento de maneira ampla 

e focalizada nas interações das pessoas com os seus diferentes contextos. É passível 

enumerar possíveis fatores de risco (eventos negativos de vida que, quando estão 

presentes, incrementam a probabilidade de a pessoa apresentar problemas físicos, sociais 

ou emocionais). 

Estar exposto a uma determinada situação de risco não determina, por si só, o 

desenvolvimento de uma psicopatologia. Como afirma Fontes & Neri (2015), a presença 

de consequências negativas decorrentes de uma situação percecionada como de risco 

decorrerá de um conjunto de fatores (nomeadamente fatores de proteção), os quais 

modificam a reação a situações de risco, reduzem o efeito percecionado, bem como as 

reações negativas que surgem em cadeia. 

A proteção resulta de variáveis, nomeadamente: genéticas (caraterísticas de 

personalidade); suportes do meio (familiar e extrafamiliar); disponibilidade; 

acessibilidade e qualidade dos suportes sociais. Estando alicerçado na tríade da força 

psicológica da resiliência, é passível dizer que a resiliência assenta em três tipos de fatores 

de proteção: (individuais: temperamento, reflexão e capacidades cognitivas; familiares: 

calor humano, coesão, atenção por parte do principal prestador de cuidados; de suporte: 

serviços sociais de suporte). 

Assim, os fatores de proteção individuais, podem consistir em: sentimentos de 

autoeficácia e de autoestima, idade, consciência das relações interpessoais, sentimentos 

de empatia, locus de controlo interno, humor e temperamento (afável, ativo, 

amabilidade).  

Inicialmente, a resiliência começou por ser entendida numa perspetiva individual, 

procurando-se compreender o sujeito que é resiliente independentemente das suas 

histórias e circunstâncias. Contudo, o meio (contexto) deve ser tido em conta como 

elemento que propicia a adversidade, fonte de ajuda ou um recurso que poderá minimizar 

os efeitos nocivos (Simões, 2017). Preconiza-se então uma interação resiliente, que só é 

compreendida se o protagonista estiver presente em diferentes sistemas. 
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Uma mesma caraterística, tendo em conta os contextos, circunstâncias, a idade das 

pessoas e a intensidade das mesmas, pode tornar-se como um fator de proteção ou, pelo 

contrário, um fator de risco (Simões, 2017). 

Uma das principais responsabilidades é aprender a cuidar de nós, evitando ou protegendo-

nos dos perigos, tentando não prejudicar os outros. É possível enumerar alguns 

mecanismos de proteção de que dispomos: o conhecimento de nós próprios; autodomínio 

emocional; capacidade de nos ligarmos a energias emocionais limpas; trabalhar para 

criarmos um bom clima emocional nos lugares que frequentamos. Porém, muitas são as 

adversidades e fatores de stress com os quais nos deparamos, e que podem perturbar o 

bem-estar e o equilíbrio familiar. Por isso, algumas pessoas são capazes de ultrapassar 

estas etapas de crise de forma eficaz, saindo delas mais fortalecidas. 

Como foi anteriormente referido, a resiliência familiar ou individual poderá variar 

segundo o contexto cultural, no qual o indivíduo se encontra inserido. Por outras palavras, 

o que para um indivíduo que se encontra inserido numa cultura poderá ser percecionado 

como um evento stressante, para outro pode ser visto como algo usual. Noutros casos, a 

mesma realidade pode ser percecionada como uma qualidade sistémica partilhada em 

unidade (família e num todo). Perante o exposto, resiliência não deve ser vista como um 

conjunto de forças ou qualidades, mas sim como um determinado percurso que os 

próprios percorrem em resposta a eventos stressantes específicos e que diferem consoante 

o contexto, o evento stressante, o tempo e o seu nível de desenvolvimento (Simões, 2017). 

A propósito da resiliência, Fontes & Neri (2015) refere que esta proporciona aos seres 

humanos a capacidade de enfrentar e responder de forma positiva a experiências de 

elevado potencial risco para a saúde. Assim, torna-se necessário salientar que o processo 

de adaptação resiliente não é somente da responsabilidade do indivíduo, mas também do 

contexto que o rodeia. 

Tendo por base o processo de envelhecimento, urge a necessidade de incrementar a 

capacidade de resiliência, para manter o comportamento adaptativo. Uma vez que, na 

velhice, a probabilidade de ocorrência de eventos desagradáveis relacionados com a saúde 

física e bem-estar, bem como experienciar eventos adversos em simultâneo. 

Pode-se verificar então que o indivíduo  altamente resiliente que no campo “Eu tenho e 

Eu posso”, se apercebe da envolvente desafiante, com entusiasmo, mais do que com 

receio, concretamente se descentraliza e muda, pois o seu grau de flexibilidade o permite, 

se envolve consigo e com os outros em diferentes atividades, uma vez que controla a 
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situação adversa com independência, sentindo-se responsável pela sua história, 

dominando-se emocionalmente, construindo e enriquecendo assim o Eu Sou. 

No que concerne à população idosa, é resiliente o indivíduo sem autonomia que aceita a 

sua envolvente desafiante com um sorriso, mais do que resistir a ela, porque a sua 

flexibilidade permite não perder a autoestima e permite envolver-se em diferentes 

atividades também com os outros. Por outro lado, permite uma atuação tranquila, pois um 

idoso resiliente confia e tem esperança no seu quotidiano, sabe e sente o apoio dos outros; 

sabe igualmente ter domínio emocional. 

 

4.3.2.  Coping religioso  

O Coping religioso é visto por Brito et al. (2016), como a capacidade do indivíduo atribuir 

um significado a acontecimentos de vida mais stressantes, procurando assim um 

significado para esses acontecimentos, bem como o controlo e conforto espiritual. Pode-

se compreender o coping religioso como um processo, mediante o qual, através da sua 

espiritualidade, crença e comportamentos religiosos, os indivíduos tentam lidar e 

enfrentar situações de vida. 

O coping religioso pressupõe, assim, a existência de uma experiência stressante que 

proporciona ao indivíduo uma avaliação da situação, dos recursos disponíveis para que 

possa fazer-lhe face, bem como a sua responsabilidade para lidar com estas experiências 

( Dias & Pais-Ribeiro, 2018). 

No que concerne às estratégias de coping religioso – espiritual, estas podem ser positivas 

(relacionadas com estratégias que têm um efeito positivo nos indivíduos, procurando 

ajuda e conforto) e negativas (o indivíduo adota estratégias negativas, experienciando 

sentimentos de insatisfação com Deus e assumindo uma postura passiva face aos 

problemas apresentados) (Fontes & Neri, 2019). A coping religioso assume-se como o 

conjunto de esforços para o indivíduo se poder confrontar com as diferentes situações de 

stress e mudança tão presentes nesta etapa do ciclo de vida que é a velhice. 

No decorrer do processo de envelhecimento, processo esse que requer que o individuo se 

adapte às sucessivas perdas e alterações que assim decorrem. Durante o processo de 

envelhecimento, a recapitulação da vida e a aproximação da morte, resulta numa 

aproximação espiritual, que coloca em perspetiva o sentido da vida, bem como a própria 

morte. 
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A espiritualidade é universal. Todas as culturas têm conceções e representações que se 

referem a uma força última, transcendente e sagrada, que orienta os temas centrais da 

vida, como o sentido e propósito da vida, e oferecem regras e valores que guiam as 

relações interpessoais. A espiritualidade é o conjunto de crenças, ações e sentimentos que 

supõem a procura da dimensão transcendente, não física, da vida. Dias & Pais-ribeiro 

(2017) apresentam a espiritualidade como uma dimensão relevante do ser humano e que 

o diferencia dos seus pares. 

4.4.  Impacto Social 

4.4.1.  Solidão  

 Lezaun et al. (2018) consideram a solidão um sentimento angustiante que acompanha as 

divergências entre os desejos e as reais relações sociais. Já Armitage & Nellums (2020), 

definem solidão como um sentimento angustiante que provoca sentimentos de tristeza, 

ansiedade e medo, sentimentos que dão ao idoso uma sensação de perda da 

independência.  

Partindo da análise da figura posteriormente apresentada (Figura 20), este modelo espelha 

que os problemas de saúde mental que surjam em idade avançada, podem-se considerar 

em parte caraterísticas individuais ou dependentes, podendo incluir a personalidade, o 

nível de funcionamento cognitivo, existência de suporte social e saúde física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Modelo conceptual da solidão em idosos 

Fonte: Fees et al., 1999 
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Em 1998, Perlman e Peplau, desenvolveram o modelo discrepante da solidão, que se 

encontra apresentado na Figura 21. A teoria da discrepância cognitiva sugere que a 

solidão é subjetiva, um fenómeno desagradável que ocorre quando existe uma disparidade 

entre o que níveis desejados e os alcançados no que concerne as relações sociais 

estabelecidas pelos indivíduos. 

 

 

De forma a evitar-se a solidão implica aportar o desfasamento, tentando aproximar as 

expetativas relativas à qualidade bem como à frequência das interações sociais, ou por 

sua vez a qualidade e frequências alcançadas da interação social para equilibrar os dois 

elementos. Qualquer discrepância entre estes dois, pode conduzir a que qualquer 

individuo, neste caso concreto a pessoa idosa, passe a ser vista individuo como solidão. 

Os autores enunciam que a solidão pode sofrer modificações mediante a reação da pessoa 

diante das diversas situações, ou crises como enumera Erickson, levando a que se possa 

considerar que os processos cognitivos podem modular a experiência. 

É importante, portanto, referir que “estar só” não significa obrigatoriamente encontrar-se 

em solidão. Primeiramente, “estar só” refere-se a uma situação exterior e objetiva, por 

vezes até a um isolamento desejado. Por outro lado, “estar em solidão” refere-se a um 

estado interior, mais subjetivo, de quem não pode assumir uma autonomia de vida, sem 

ajudas. Existem inúmeras formas de solidão e nem sempre esta é vivida ou experienciada 

negativamente. Quando a solidão é escolhida, faz parte do desenvolvimento emocional 

de todos os indivíduos. No entanto, sob um ponto de vista de saúde pública, e perante o 

que se vive neste momento, solidão remete para desamparo e para rutura dos laços 

afetivos e sociais estabelecidos (Cavalcanti et al., 2016). Perante o isolamento imposto e 

a solidão experienciada poderá acontecer o medo social. Assiste-se, portanto, a um 

paradoxo.  

Figura 21- Teoria da discrepância cognitiva 

Fonte: Perlman e Peplau, 1998 
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Ficar sozinho em casa ou isolado das redes sociofamiliares, pode correr bem ou mal, no 

que concerne à população mais velha, a qual já sente nas sociedades modernas, a solidão 

e o abandono. Pode-se concluir que a solidão pode ser vivida em todas as idades. Contudo, 

ela é mais recorrente na população idosa. Por outro lado, a solidão é uma emoção 

complexa e subjetiva, a qual pode ser experienciada como um sentimento de ansiedade 

ou insatisfação perante a situação vivenciada. Pode-se afirmar que o conceito 

anteriormente apresentado é um risco para o bem-estar e saúde de todas as pessoas. 

O Ser Humano é um ser sociável por natureza, para o qual a vida em relação é fulcral 

para que o indivíduo se desenvolva e cresça com o intuito de expressar as suas 

necessidades e concomitantemente criar laços com os seus pares. Estar rodeado de muitas 

pessoas, muitas vezes não corrobora quer seja com pessoas idosas ou com jovens, urge a 

necessidade de se rodearem de pessoas que os valorizem, em quem as pessoas idosas 

possam confiar, com quem possam partilhar as suas histórias de vida, experiência, sonhos 

e anseios. Desta forma referem que a solidão pode ser determinada por fatores como a 

personalidade ou por sua vez, a rede de suporte social existente (Rodrigues, 2018). 

De acordo com o Quadro 6 abaixo apresentado, pode-se ver espelhada que a solidão está 

intimamente relacionada com o avançar da idade. É possível referir que no caso concreto 

das pessoas idosas, o nosso grupo de estudo experiência muitas vezes sentimentos de 

solidão, devido às perdas sucessivas ocorrentes no seu ciclo de vida, perdas essas que 

diminuirão o sentimento de pertença a um grupo ou determinada comunidade. 
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Quadro 6- Prevalência de solidão frequente ao longo da idade nos diversos países europeus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rodrigues, 2018 
 

Ao se experienciar sentimentos de solidão, estes poderão relacionar-se com a diminuição 

da qualidade do sono ou a inexistência de um sono reparador, o surgimento de doenças 

psiquiátricas, nomeadamente a ansiedade e a depressão (Rodrigues, 2018). 

A solidão é um constructo complexo, multidimensional e subjetivo, que traz implicações 

muito impactantes no que concerne à saúde mental. 

 Subjetivo, pelo facto de o mesmo ser experienciado sob diferentes formas, perante 

diferentes contextos, isto é, diferentes pessoas espelham diferentes sentimentos de 

solidão. De acordo com Firmino (2016), a solidão apresenta-se como uma reação 

emocional de insatisfação consequente de privação ou falta de relações sociais 

significativas. O próprio indivíduo sente-se desamparado, apesar de estar rodeado da 

família e dos seus pares. 

 

 

 

 

 

Prevalência (%) Solidão frequente 

País < 30 A 30 – 59 A >= 60 A 

Portugal 6.5 9 14.9 

Espanha 4.4. 6.5 11.5 

França 8.2 8.8 11.4 

Áustria 9.5 6.4 10.5 

Reino Unido 6.3 5.5 7.4 

Suécia 6 3.7 7.4 

Holanda  3.4 3.3 6 

Noruega 2.2 2.6 5 

Alemanha 5.1 4.4 7 

Dinamarca 3.4 1.9 3.2 

Bulgária 5.6 8.1 18.9 

Ucrânia 15.3 19.8 34 

Rússia 11.3 15.4 24.4 

Polónia 5.5 11 20.1 
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4.4.2. Vulnerabilidade 

Como refere Bodstein et al. (2014), viver mais anos significa concomitantemente estar 

exposto a um maior número de riscos, tal como a vulnerabilidade no que concerne ao 

estado de saúde, isolamento social e solidão, dependência física, mental e económica. 

No decorrer do processo e fenómeno de envelhecimento ocorrem perdas quer de ordem 

psicológica quer até emocional, tornando os mais velhos mais vulneráveis em momento 

de confronto com acontecimentos súbitos e imprevisíveis que surgem (Carvalho & 

Almeida, 2013). 

No processo de perda quer de pessoas ou objetos, nasce a sensação de vazio, um olhar 

fora da realidade, uma negação dos acontecimentos. O olhar está distante, não entendendo 

nada à sua volta. Nem as pessoas mais próximas melhoram o seu bem-estar. Há autores 

que explicam que a aceitação da perda quer seja ela humana ou material, acontece apenas 

pela compreensão da verdade e a aceitação da perda, para superar a mesma (Freud, 2006; 

Paz et al., 2006).  

Perante a observação do esquema (Figura 22) e pela revisão da literatura, o mesmo refere 

que este conceito apresenta determinados antecedentes que concorrem precocemente para 

este evento. 

Mediante o estado da arte, constata-se que a vulnerabilidade da pessoa idosa decorre de 

uma panóplia de condições, as quais se encontram correlacionadas umas com outras, 

salientando os fatores sociais, biológicos e programáticos, respetivamente. tendo em 

conta o estudo evocam elementos relativamente ao envelhecimento biológico, 

nomeadamente a deterioração da saúde, hospitalizações frequentes e sexo feminino, 

foram nomeadas como precursores do estudo em análise. 

Apesar de a senescência poder ser considerada como um processo não patológico, assiste-

se a uma redução progressiva da reserva funcional, que quando coexistem situações de 

sobrecarga e na existência de complicações cardiovasculares bem como, stress 

emocional, os quais podem promover surgimento de quatros de patologia crónicos, 

caraterizado pela senilidade, o qual pode decorrer para vulnerabilidade (Costa e Sá, 

2019). 

Concomitantemente, o estatuto socioeconómico também influencia na procura dos 

serviços de saúde, dado que pessoas idosas que apresentem reduzidas habilitações 

literárias conduzem a menor busca pelos serviços, desconhecimento da evolução da 

patologia apresentada, bem como os efeitos colaterais da polimedicação. 
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Urge desta forma, a necessidade de contextualizar de que vulnerabilidade consiste num 

constructo multidimensional, no qual concorrem condições de ordem comportamental, 

sociocultura, económica e política no decorrer do ciclo vital (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o estudo, no que concerne aos antecedentes sob a olhar das pessoas idosas 

inquiridas, salienta-se os laços familiares, apresentando-se para estes como elementos 

fulcrais, os quais colaboram tanto no apoio nas atividades diárias (AVD´S), apoio 

instrumental (AVDI´s), ou simplesmente em apoio emocional. 

Importa referir outro antecedente que segundo a literatura se considera pertinente, é o 

sexo, pelo facto de as taxas de morbilidade apresentadas, para além de apresentarem taxas 

elevadas, as mesmas são verificadas entre mulheres. Relativamente aos atributos no que 

concerne à vulnerabilidade respeitando às pessoas idosas, pode-se destacar a capacidade 

funcional (independência e capacidade para realizar as AVD´s bem como AVDI´s). 

Figura 22 - Antecedentes, atributos e consequentes do conceito de vulnerabilidade da pessoa idosa 

Fonte: Costa e Sá, 2019 
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constata-se que ao apresentarem declínio funcional, as pessoas idosas encontram-se mais 

vulneráveis relativo ao seu estado de saúde. 

Tendo em conta Costa e Sá (2019), constata-se que a incapacidade funcional, compromete 

a qualidade de vida, apresentando-se como uma das principais consequências da 

vulnerabilidade da pessoa idosa. Perante todo este estado de vulnerabilidade, é necessário 

que se promova tanto a autonomia como a independência da pessoa idosa. 

 

4.4.3.  Suporte social 
Berkman, Glass, Brissettec e Seeman (2000) consideram que as redes sociais se referem 

às relações sociais, ao comportamento interpessoal e social que circundam o indivíduo e 

às caraterísticas específicas destes vínculos.  Nesta fase da vida, assiste-se a uma 

diminuição progressiva dos contactos sociais, devido, sobretudo, à perda de poder de 

comunicação, autonomia e independência, redução de papéis sociais e distanciamento 

social, o que acarreta um elevado risco de depressão para o idoso. Na verdade, enfrentar 

a própria morte (que se aproxima) e a dos outros é uma tarefa emocional marcante, 

particularmente na velhice (Sousa et al., 2004). 

Acresce a isto o facto de as relações dos familiares com os seus idosos também se terem 

vindo a modificar, uma vez que o idoso é visto como um ser frágil, e habitualmente 

afastado das discussões ou problemas familiares. 

É sabido que os círculos sociais podem diminuir com o avançar do processo de 

envelhecimento devido a fatores como a deterioração da saúde, morte de amigos ou 

conjugues, o que faz com que as pessoas idosas estreitam cada vez menos relações, 

apresentando uma maior probabilidade de viverem sozinhos (Rodrigues, 2018). 

O suporte social está relacionado com dois conceitos anteriormente apresentados – 

solidão e isolamento social, remetendo para a ideia de ter família, amigos, ou a quem 

possa recorrer em caso de necessidade. Contudo, o mesmo autor refere que não basta 

juntar somente pessoas com o intuito de diminuir o sentimento de solidão experienciado; 

deve-se antes preconizar o acesso recorrente a momentos com a família, para estreitar 

laços e fortificar as relações. 
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Parte II – Estudo Empírico 
 
Este espaço dirige-se a apresentar metodologicamente a investigação desenvolvida. 

Começou por se definir/delinear os objetivos que alicerçaram esta investigação. 

Apresentou-se e justifica-se a metodologia escolhida. Procedeu-se à apresentação dos 

participantes no estudo (amostra), bem como os procedimentos empregues na recolha de 

dados bem como à respetiva análise. Por fim, serão apresentados os procedimentos de 

cariz ético, utilizadas neste projeto de investigação, bem como as limitações do estudo. 

 

5. METODOLOGIA  

5.1. Modelo de Investigação 

 

O método representa um conjunto específico de procedimentos, técnicas, ferramentas e 

documentação a que se pode recorrer para tentar dar resposta ao problema aferido (Quivy 

& Campenhoutd, 2012). 

Este estudo baseia-se principalmente, numa investigação empírica, de natureza descritiva, 

centrada nas pessoas idosas da comunidade.  

O presente estudo enquadra-se numa metodologia mista (qualitativa e quantitativa), trata-

se de uma abordagem que emprega os pontos fortes de ambas as metodologias (qualitativa 

e quantitativa) (Paranhos et al., 2016). Tendo em conta com o enunciado por Bogdan & 

Biklen (2013), a metodologia qualitativa deve assentar em cinco caraterísticas:  

1) a fonte direta dos dados é o meio natural, no qual o investigador é o principal 

agente na recolha desses mesmos dados; 

2) os dados que o investigador recolhe são fundamentalmente de caráter 

descritivo; 

3) o investigador que recorre a metodologias qualitativas interessam-se mais 

pelo próprio processo em si do que literalmente pelos resultados; 

4) A análise de dados é realizada tendo em conta a forma indutiva; 

5) O investigador empenha-se por tentar compreender o significado que os 

participantes atribuem às respetivas experiências. 
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Desta forma, o estudo foi preconizado num paradigma qualitativo. Relativamente a este 

paradigma selecionado, permitirá aferir quais os impactos tanto a nível social como 

psicológico derivado da Sars- CoV – 2 numa amostra de idosos da comunidade. 

Por sua vez, a metodologia quantitativa oferece rigor e precisão, por sua vez a 

metodologia qualitativa permite uma análise em profundidade a realidade que está a ser 

estudada. Carateriza-se por ser multiparadigmática utilizando uma aproximação 

metodológica focada numa posição naturalista e uma perspetiva interpretativa da 

experiência humana. Procura de certa forma compreender o comportamento social e 

humano que está implícito, dependendo de análises individuais e individualizadas. 

No presente estudo e após as caraterísticas de uma abordagem mista previamente 

enunciadas, primeiramente utilizaram-se os métodos qualitativos pela utilização da 

entrevista semiestruturada, e de seguida, os métodos quantitativos, de forma a 

complementar as informações sociodemográficas dos participantes no estudo 

apresentado. A complementaridade de métodos é fundamental. Apresenta-se como a 

estratégia mais benéfica e a que conjuga a utilização de diferentes metodologias. 

Assim, a triangulação refere-se à combinação de uma panóplia de métodos, materiais 

empíricos, diferentes perspetivas e de observadores num determinado estudo, o que 

concede rigor a qualquer investigação (Figura 23). 

A presente investigação iniciou-se mediante uma pesquisa bibliográfica bem como a sua 

análise no que concerne à patologia Covid-19, bem como os seus impactos psicológicos 

e sociais em idosos da comunidade, de forma a ser evidenciada e abordada de forma 

holística no quadro de referência (concetual) utilizado. 

 

 

Triangulação de 
Métodos

Análise 
documental

Análise de 
documentos

Artigos 
científicos

Entrevista semi-
estruturada

16 pessoas idosas 
residentes na 
comunidade

Escalas 
Aplicadas

GDS

Escala 
Espiritualidade

UCLA e Escala 
Esperança 
Estado

Figura 23 - Metodologia Implementada 

Fonte: Elaboração própria 
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5.2. Questões e Objetivos da Investigação 

A formulação de um problema de investigação, não se baseia apenas na escolha de um 

tema, sob o qual recai a problemática em estudo, como também da pergunta de partida, 

que orientará a investigação. Segundo a literatura, a pergunta de partida, deve ser 

exequível e clara. Concomitantemente, deve garantir a objetividade, imparcialidade, 

precisão, ser empírica, verídica, resolúvel e atual. 

De acordo com Quivy e Campenhoudt (2012), é mediante a pergunta de partida que o 

investigador define claramente o que pretende conhecer, elucidar e aprender melhor. Este 

projeto de intervenção encontra-se alicerçado na seguinte pergunta de investigação, à qual 

pretende dar resposta: 

 

Qual o impacto da pandemia Covid – 19 em termos psicológicos e sociais, na vida dos 

idosos da comunidade? 

 

No que concerne aos objetivos da presente investigação, estes devem sintetizar o que se 

pretende atingir com a investigação.  

 

Objetivo Geral: 

- Compreender o impacto psicológico e social da pandemia Covid-19 em idosos da 

comunidade.  

Objetivos específicos:  

- Aferir a literacia dos idosos da comunidade respetivamente à literacia sobre o 

Covid - 19; 

- Analisar as alterações sentidas no seu dia-a-dia decorrentes da pandemia Covid - 

19; 

- Verificar o impacto dessas alterações na qualidade de vida das pessoas idosas, 

nomeadamente no que diz respeito à dinâmica relacional; 

- Verificar o impacto psicológico da pandemia Covid - 19 no idoso; 

- Verificar o impacto social do Covid – 19 em idosos; 

- Verificar as estratégias adotadas no contexto da pandemia Covid - 19. 
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5.3. Caraterização física do concelho 

A lezíria do Tejo, apresenta uma área de aproximadamente 4,275 km 2 e com cerca de 

247 mil habitantes, constituindo-se como uma sub-região de média dimensão no contexto 

nacional e regional. O concelho da Golegã, do distrito de Santarém, localiza-se na Região 

do Alentejo (NUT II) na Lezíria do Tejo (NUT III). Situado, portanto, na margem direita 

do rio Tejo integrando a sub-região da Lezíria do Tejo, sendo este composto por três 

freguesias (Golegã. Azinhaga e o Pombalinho desde 2013) (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O concelho em estudo, o da Golegã, apresenta 84,3 Km2, sendo um dos menores da sua 

região. A sua dimensão geográfica apresenta cerca de 5,913 habitantes, estando estes 

distribuídos pelas três freguesias que compõem o concelho, podendo constatar-se a 

presença de uma fraca dispersão populacional. O concelho em estudo é limitado a Norte 

pelos concelhos de Torres Novas, Entroncamento e Vila Nova da Barquinha e a Sul e a 

Este pelos concelhos de Santarém e da Chamusca, respetivamente. 

 

5.3.1. Caraterização sociodemográfica do concelho 
 

No decorrer dos últimos anos, tem se assistido no concelho da Golegã, a uma tendência 

demográfica recessiva, dado que passou de 7379 habitantes no ano de 1950 para 5913 

habitantes em 2011. 

A evolução do envelhecimento da população residente, no concelho é confirmada pelo 

grupo etário entre os 0 e os 4 anos, uma diminuição de nascimentos, comparativamente a 

2001.  

Figura 24- Dimensão Concelho da Golegã 

Fonte: Rede Social da Golegã, 2015 
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Partindo da análise dos dados dos censos de 2011, no que à distribuição da população 

residente por grupo funcional, pode-se verificar que o grupo com idade igual ou superior 

a 65 anos é o segundo grupo populacional com mais peso (Figura 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em conta a análise demográfica realizada nestes dois marcos censitários permite-

nos verificar que se assiste a uma estagnação no que concerne à população (Quadro 7 e 

Figura 26). 

 

Quadro 7- Taxa de Natalidade e Mortalidade (%) 

Localização geográfica Taxa de Natalidade Taxa de Mortalidade 

2001 2011 2001 2011 

Golegã 9,3 8,1 17,0 13,0 

Lezíria do Tejo 10,0 8,3 12,4 11,7 

Continente 10,8 9,1 10,1 9,8 

Fonte: Rede Social da Golegã, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26 - Pirâmide Etária do concelho da Golegã (2011) 

Fonte: Rede Social da Golegã, 2015 

Figura 25- Evolução da população no concelho da Golegã 

Fonte: Rede Social da Golegã, 2015 
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Dado que a investigação se foca nas faixas etárias mais velhas, pretendeu-se caraterizar a 

população residente no concelho da Golegã. Na tabela abaixo apresentada (Figura 27), 

encontram-se apresentados os números referentes às faixas etárias após os 65 anos, tal 

como o índice de envelhecimento do concelho supracitado. 

 

Dado que a presente investigação se centra essencialmente nas faixas etárias mais 

envelhecidas, procurou-se espelhar uma caraterização da população residente neste 

concelho.  De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE, 2021), o concelho da 

Golegã apresenta um total de 1434 idosos, representando 27,1% da população residente, 

dos quais 356 destes têm idades compreendidas entre os 65 e os 69 anos. No que concerne 

a idades compreendidas entre os 70 e os 74 anos, existem 299 idosos. Entre os 75 e os 79 

anos, apresenta um total de 281 idosos nesta faixa etária. Na faixa etária entre os 80 e os 

84 anos, foram contados 243 idosos, e por fim, com 85 e mais anos, o concelho da Golegã 

apresenta 255 pessoas idosas. 

Resumidamente, o índice de envelhecimento no concelho em estudo, segundo a mesma 

fonte em 2019, é de 235 idosos por cada 100 jovens, valor este que desperta logo a nossa 

atenção pelo facto de ser bastante elevado, quando comparado com Portugal, que 

apresenta um índice de 161 idosos por cada 100 jovens. 

 

5.4.  Participantes  
 

A amostra deste estudo é constituída por pessoas idosas que residam na comunidade. 

Urge a necessidade de compreender a pertinência de incluir pessoas idosas na amostra de 

estudo: 

Os critérios de inclusão dos participantes para este estudo são os seguintes: 

 

Figura 27 - População residente, Sexo e Grupo etário. Índice de Envelhecimento 

Fonte:  Instituto Nacional de Estatística (INE), 2021 
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• Ser pessoa idosa (apresente 65 anos ou mais); 

• Resida no seu domicílio, na comunidade; 

• Estar motivado (a) a participar no estudo 

 

Para a realização deste estudo, utilizou-se uma amostragem não-probabilística. Ao 

utilizar-se este tipo de amostragem, o investigador pretende estudar alguns elementos que 

constituem uma população, com o objetivo de compreender um facto e as suas 

implicações. A técnica de amostragem utilizada nesta investigação será uma amostra não- 

probabilística. Englobar-se-á somente participantes selecionados intencionalmente, 

através dos quais se consiga dar resposta ao estudo delineado, incluindo pessoas idosas 

que residam no seu domicílio no município da Golegã (Lezíria do Tejo).   

Como anteriormente referido utilizou-se uma amostragem intencional, constituída por 16 

pessoas idosas, tendo-se atingido assim a saturação de dados, garantindo desta forma uma 

maior riqueza de conteúdo disponível, com idades compreendidas entre os 67 e os 94 

anos de idade (!̅= 76,94 ± 8,004), que residam no seu próprio domicílio.  
Dado que a presente investigação, garante o anonimato bem como a confidencialidade 

dos participantes será garantida a omissão da real identificação dos participantes 

(entrevistados), sendo que os mesmos serão identificados através numeração. 

O processo de recolha de dados teve início em outubro de 2020. Para tal, foram 

contactadas pessoas idosas que contemplassem os critérios de inclusão. Anteriormente, à 

recolha de dados todos os participantes foram devidamente esclarecidos no que concerne 

à natureza bem como os objetivos que alicerçam esta investigação, métodos empregues, 

confidencialidade dos dados bem como a solicitação de participação no mesmo estudo. 

O tempo médio de cada entrevista variou entre 40 e 60 minutos. 

5.5. Técnicas e Instrumentos de Recolha de Dados 
 

5.5.1. Entrevista – Semiestruturada 

Tendo por base o objeto de estudo como os objetivos delineados para este projeto de 

intervenção, procedeu-se à construção de um guião de entrevista. O mesmo guião foi 

submetido à apreciação de dois juízes, com a finalidade de assegurar a validade de 

conteúdo, bem como aferir a pertinência e adequação do seu conteúdo. 
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 Para o processo de recolha de informação foi realizada uma entrevista, com o intuito de 

reunir com maior precisão e clareza toda a informação referente aos participantes 

incluídos neste estudo. 

A entrevista surge como ferramenta de investigação, estabelecendo uma relação entre o 

entrevistador e o entrevistado. Visando a consecução da informação relevante para a 

investigação, permite que o próprio investigador possa descrever os fenómenos (Pedag & 

Mediador, 2005). Uma das vantagens da entrevista é a flexibilidade para obter 

informação, em profundidade, podendo esta ser reajustada em função de cada sujeito 

(Carmo & Ferreira, 2008). 

O processo de recolha de dados foi realizado mediante a utilização de uma entrevista 

semiestruturada, a qual permite ao entrevistador desenvolver cada questão de forma livre 

direcionando cada questão da forma que lhe parecer mais adequada. 

Desta forma, foi elaborado um guião de entrevista (ver Apêndice III). Este é composto 

pelas seguintes unidades de análise: 1) caraterização sociodemográfica dos participantes; 

2) impacto psicológico e social da pandemia Covid-19 em idosos da comunidade, a qual 

pode ser dividida nas seguintes categorias: literacia da pessoa idosa, qualidade de vida, 

implicações a nível psicológico, implicações sociais e estratégias adotadas, 

respetivamente.  

O guião da entrevista implementado às pessoas idosas encontra-se dividido em temáticas. 

A primeira temática remete à literacia da pessoa idosa, esta inclui aspetos relacionados 

com a patologia do Coronavírus, etimologia, sintomatologia e cuidados a adotar de forma 

a diminuir essas infeções. Esta parte da entrevista permite-nos compreender de que forma 

os conhecimentos apresentados pela pessoa idosa, condicionam na alteração da sua vida. 

A segunda temática da entrevista encontra-se relacionada com o impacto na qualidade de 

vida derivada da pandemia vivenciada, na qual as pessoas idosas são movidas a proceder 

a alterações a nível psicológico e social, bem como o impacto das mesmas na sua 

qualidade de vida. 

No que concerne à última temática apresentada serve para apreender de que forma e a 

que recorrem as pessoas idosas quando se deparam com algum momento stressante na 

sua vida. 

A técnica escolhida como anteriormente referida, foi a entrevista semiestruturada, dado 

que como segundo Quivy e Champenhoudt (2012) enunciam, esta nem sempre é 

conduzida por um número vasto de questões concretas.  
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O investigador possui um conjunto de perguntas, meramente guias, abertas com o intuito 

de receber a informação por parte do entrevistado. 

Não obstante, para além da entrevista realizada para conhecer e aferir os conhecimentos 

das pessoas idosas no que concerne à Covid-19, sua etimologia, sintomatologia, 

transmissibilidade e cuidados a adotar bem como os impactos a nível psicológico e social, 

foram aplicados outros instrumentos, outras escalas validadas para a população 

portuguesa. 

A avaliação de necessidades apresenta-se como sendo um processo de forma organizada 

e sistemática de forma a demarcar as necessidades da pessoa idosa em estudo bem como 

e/ou da sua família. Esta etapa, é considerada essencial para que posteriormente se possa 

delinear objetivos, planear uma intervenção, e futuramente avaliar a sua efetividade e 

eficácia. 

Como se constatou anteriormente, a pessoa idosa é um ser físico, psíquico e socialmente 

vulnerável, cuja capacidade de recuperar e voltar ao seu equilíbrio se torna mais lenta e 

difícil. Não basta avaliar por avaliar, mas sim avaliar para intervir como preconiza 

Harding (2020). 

5.5.2. Escala de Depressão Geriátrica  
 

A escala de Depressão Geriátrica (GDS) (Ver Anexo I), foi desenvolvida por Yesavage 

(1988 cit in. Molton, 2013) como um instrumento de triagem para a deteção da existência 

de depressão em idosos, concebido como uma escala de autoaplicação. Apresentando este 

fim, a escala apresentada não apresenta itens que se refiram a sintomas somáticos nem a 

alterações do sono, pelo facto de estes serem mais frequentes na população mais velha, 

independentemente da presença ou ausência de depressão. Por outro lado, a escala 

apresenta itens que se referem a alterações cognitivas, nomeadamente as alterações de 

memória que acompanham frequentemente as depressões na população mais velha.A 

escala original foi concebida com trinta itens, de forma a aferir a depressão em pessoas 

que apresentem 65 ou mais anos.  

Os autores tiveram uma particular atenção à formulação dos itens tentando que os 

mesmos fossem de fácil compreensão e de fácil resposta para esta população alvo.  Daí a 

opção pelo formato de resposta dicotómico (sim/ não). A escala aplicada nesta 

investigação foi a versão de 15 itens, sendo esta traduzida, aferida e adaptada à população 

portuguesa por Veríssimo (1988 cit in. Apóstolo, 2012).  
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Nesta versão, é constituída por quinze perguntas com respostas sim ou não no que 

concerne ao modo como o participante se sente no momento em que a mesma é aplicada.  

 

5.5.3. Escala de Solidão (UCLA) 
 

A escala de solidão UCLA, de Ferguson (1978) (Ver Anexo II) traduzida para a 

população portuguesa por Neto (1989 cit in. Pocinho, 2010; Fonseca & Medeiros, 2019) 

é uma escala de heteroadministração que pretende avaliar os sentimentos subjetivos da 

solidão ou de isolamento social. As questões colocadas na escala são apresentadas de 

forma negativa, nas quais a pessoa idosa indica com que frequência apresentam 

sentimentos de solidão, numa escala de medida que varia entre nunca (1 ponto) e 

frequentemente (4 pontos). Pode-se desta aforma compreender que quanto maior for o 

score final, maior será o nível de solidão ou isolamento social sentido pela pessoa idosa.  

O estudo de adaptação da presente escala para a realidade portuguesa, foi desenvolvida 

por Barroso (2008 cit in. Fonseca & Medeiros, 2019), esta escala engloba uma totalidade 

de dezoito itens, aferidos numa escala de escolha múltipla com quatro pontos, passando 

de 1- nunca, 2- raramente, 3- algumas vezes e por sua vez, 4- muitas vezes. Perante este 

intervalo de resposta, os participantes selecionam a resposta que melhor reflete os seus 

sentimentos. Compreende-se que quanto mais elevado for o score final, maior o nível de 

solidão.  

 

5.5.4. Escala da Espiritualidade 
 

Relativamente à Escala de Espiritualidade, esta foi desenvolvida por Pinto e Pais-Ribeiro 

(2007), propondo-se a avaliar a espiritualidade. Consiste numa escala de rápida e fácil 

administração, construída por cinco questões que quantificam a concordância 

relativamente à espiritualidade. As respostas são dadas numa escala de Likert de quatro 

pontos, nomeadamente: 1) “não concordo”, 2) “concordo um pouco”, 3) “concordo 

bastante”, 4) “concordo plenamente” (Ver Anexo IV). 

Este instrumento espelha uma visão positiva da vida, englobando caraterísticas como se 

pode elencar: a esperança, o otimismo, a satisfação/valorização da vida. A mesma escala 

apresenta duas subescalas: Crenças (remetendo para a atribuição de um significado ou 

sentido à vida), visível nas questões 1 e 2, respetivamente, uma dimensão vertical da 

espiritualidade.  
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Por sua vez, a segunda subescala que se pode encontrar remete para esperança/ otimismo, 

sendo constituída por três questões (questão 4, 5 e 6), espelhando a dimensão horizontal 

de espiritualidade. No que concerne ao score, constata-se que scores mais elevados de 

espiritualidade, indicam uma maior concordância com a dimensão avaliada. 

Como refere Pinto & Pais-Ribeiro (2007), foi analisada a consistência interna do presente 

instrumento, tal como as sub-escalas a ele pertencentes nomeadamente as crenças e 

esperança, mediante a utilização do Alpha de Cronbach, estando presentes os seguintes 

valores: 0,92 (crenças) e 0,69 (esperança), apresentado uma consistência interna global 

de 0,74. 

 

5.5.5.    Escala de Esperança Estado 
 

A State Hope Scale (SHS) é considerado um instrumento de auto-avaliação da esperança, 

sendo a mesma aplicada a uma população de adultos (Ver Anexo III). Concetualizam 

Esperança através de uma forma dinâmica, refletindo sobre a importância das cognições 

para que os próprios consigam concretizar os objetivos delineados, considerando que um 

pensamento orientado para alcançar determinada meta está alicerçado em duas 

componentes, que se interrelacionam entre si, a Agency e Pathwais. A ação (consiste na 

determinação em alcançar as metas) e Direção (plano estratégico delineado para se 

conseguir alcançar os objetivos). 

De acordo com Snyder et al. (1991 cit in. Snyder et al., 1996), Esperança pode ser definida 

como “a cognitive set that is based on reciprocally- derived sense of successfully agency 

(goal – directed- determination) and PathwaIS (Planning to meet goals). 

Destaca-se uma predisposição cognitiva de esperança por parte dos indivíduos que estão 

motivados a despender energias para desencadear e manter os esforços necessários para 

alcançar as suas metas. Desta forma, constata-se que os indivíduos que apresentem menor 

esperança, tenham concomitantemente menor probabilidade de experienciar vivências de 

êxito e memorizar sequências de sucesso na vida. 

A HS foi criada por Synder et al. (1991 cit in. Snyder et al., 1996) e como anteriormente 

referido é um instrumento que tem como objetivo proceder a uma auto-avaliação 

respetivamente da esperança disposicional (dispositional hope). A SHS é composta por 6 

itens orientados de forma positiva, a qual consiste numa escala de Likert, no qual cada 

item pode ser classificado em oito categorias (1= Definetely False; 8= Definetely True), 

podendo obter-se uma pontuação mínima de 6 pontos e uma máxima de 48 pontos. 
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Respetivamente, os itens encontram-se apresentados mediante uma introdução 

estimulando o individuo a dois momentos específicos: 

1) Realizar uma breve reflexão sobre si próprio (a) e perante o que está a acontecer 

no momento presente da sua vida; 

2) Após ter definido o estado presente no qual se encontra (mediante uma auto-

avaliação da vida aqui e agora) passará à fase da resposta da respetiva escala. 

No que concerne à versão da escala validada para a população portuguesa, relativamente 

à versão de 6 itens, esta foi realizada por Faria (2000), remetendo para um estudo 

realizado nos anos de 1997 e 1998. Mediante a análise fatorial realizada pela autora 

supracitada, obtiveram-se dois fatores iniciais bem como um alfa de 0,78, permitindo 

desta forma que a presente escala seja aplicada no domínio das investigações em 

Psicologia. 

 

5.6. Procedimentos formais e éticos da investigação 
 

O presente estudo centra-se na pesquisa, intitulado “o impacto do Covid-19 a nível 

psicológico e social em idosos da comunidade”. Desta forma, o principal objetivo e o que 

alicerçou a escolha desta temática resume-se à pertinência da temática vivenciada por 

todos, nomeadamente entre as pessoas com idade avançada. 

Nesta linha, realizou-se uma pesquisa bibliográfica e documental com o intuito de 

compreender da melhor forma a temática em análise. Após o foco teórico relativamente 

aos constructos sobre os quais se basearia a pesquisa documental, surgiu então a parte 

empírica do estudo respetivamente, onde urge a necessidade de referir que a mesma se 

insere numa metodologia qualitativa, cuja é complementada por uma metodologia 

quantitativa, dado que foram aplicadas várias escalas. É importante referir que foi 

realizada uma amostragem intencional uma vez que este tipo de amostragem é 

caraterizada pelo simples facto dos participantes escolhidos se encontrarem facilmente 

disponíveis, tendo como vantagem a elencar o facto de ser mais célere. 

Alicerçada nesta tipologia de metodologia selecionada, procedeu-se inicialmente a uma 

pesquisa documental, para que se pudesse aferir qual a melhor instrumento a utilizar de 

forma a prosseguir esta investigação. Acabou por se optar por realizar uma entrevista 

semiestruturada. Optou-se por utilizar uma linguagem simples, clara, acessível, perguntas 

diretas, dado que os participantes apresentavam distintos graus literários, desta forma, 

tentou evitar-se empregar vocábulos ambíguos, não estender as questões, para que assim 
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não se cansassem com o tempo despendido para a sua realização nem perdessem o foco 

da mesma. 

Dado que vivenciamos uma pandemia e os participantes neste estudo fazem parte do 

grupo de risco para a infeção por Covid-19, optou-se por se realizar a entrevista mediante 

a utilização de um telemóvel e de um computador para proceder à sua gravação. Tem-se 

noção de que não terá sido o local, mais adequado nem a melhor forma para a execução 

da mesma, uma vez que com o intuito de os proteger do possível contágio, afastou-se a 

existência de um cariz íntimo, ambiente calmo e propicio para a realização da mesma. 

É pertinente realçar que durante a realização da entrevista foram elucidados quanto à 

validade das respostas proferidas, uma vez que não existem respostas certas ou erradas, 

de forma que não se sentissem intimidados e pudessem facultar o máximo de informação 

possível para o sucesso da mesma investigação, de forma que não comprometesse os 

resultados finais. 

No que concerne ao tratamento de dados, a entrevista semiestruturada foi analisada 

mediante a técnica de análise de conteúdo, contudo as escalas aplicadas, recorreu-se à 

utilização do programa SPSS, respetivamente estatística descritiva nomeadamente: 

média, moda, desvio padrão bem como percentagens, de forma a complementar a 

informação obtida pela análise qualitativa com o intuito de compreender de forma mais 

abrangente os impactos do Covid-19 nos idosos da comunidade. 

No decorrer de toda a entrevista foram garantidos, o direito à autodeterminação, 

tentando sempre respeitar e garantir em simultâneo o direito de a pessoa poder decidir 

livremente sobre a sua participação ou não na presente investigação. Pressupõe que a 

pessoa seja devidamente informada do seu direito de se poder retirar do estudo em 

qualquer momento, se assim o preferir, mesmo tendo dado o seu consentimento. 

No que concerne ao direito à intimidade, este pressupõe que o investigador assegure a 

proteção da intimidade dos respetivos sujeitos, tendo em consideração a liberdade da 

pessoa idosa em decidir sobre a extensão da informação que deseja partilhar no decorrer 

da sua participação bem como o direito de decidir no que diz respeito à partilha de 

informações íntimas e de foro privado, respetivamente.  

Por sua vez, o direito ao anonimato e confidencialidade elucida que os dados pessoais e 

de forro privado não podem ser divulgados ou por sua vez, partilhados, sem a autorização 

expressa do sujeito. A entrevista semiestruturada também se alicerça no direito do 

tratamento justo e equitativo, o qual visa um tratamento justo e equitativo antes, durante 
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e após a sua participação nesta investigação. A pessoa deve ser informada sobre a 

natureza, finalidade bem como duração e métodos utilizados. 

Todos estes procedimentos anteriormente apresentados alicerçam no princípio de que o 

consentimento, para que este seja lega, tem que ser obtido de forma livre e esclarecida, 

existindo a preocupação de transmitir tanto por escrito (consentimento informado) (Ver 

Apêndice II – Consentimento Informado) e verbalmente antes do início do momento da 

entrevista propriamente dito. 

5.7. Procedimentos de Análise de Dados 

 

As estratégias e os procedimentos de recolha de dados selecionados para a realização do 

estudo empírico que alicerça esta dissertação, desenvolve-se nas seguintes fases: 

definição de objetivos, construção do guião da entrevista (Ver Apêndice III – Guião da 

Entrevista), apresentação e aplicação do instrumento à amostra. 

No que concerne à análise de dados qualitativos, com o intuito de tratar os dados obtidos 

previamente, através a realização das entrevistas, irá recorrer-se à análise de conteúdo 

mediante as categorias apresentadas no mapa conceptual previamente apresentado. Isto 

é, o conteúdo de cada entrevista será explorado segundo as categorias apresentadas. 

A análise de conteúdo remete para um conjunto de técnicas de análise de informação 

obtida, que se recorre de procedimentos objetivos de descrição do conteúdo. Com o 

intuito de obter indicadores que proporcionem uma interpretação da entrevista 

previamente realizada (Bardin, 2013; Silva et al., 2017). 

Primeiramente, procedeu-se à gravação das entrevistas, com autorização prévia dos 

entrevistados, com uma duração média de 45 minutos. 

Seguidamente, iniciou-se a transcrição integral das entrevistas realizadas aos 

participantes (Ver Apêndice IV – IXX – Transcrição das Entrevistas), apresentando-se 

assim como um processo longo e demorado, viabilizando uma análise meticulosa da 

informação recolhida no decorrer da mesma. 

Seguidamente, iniciou-se a transcrição integral das entrevistas realizadas aos 

participantes, apresentando-se assim como um processo longo e demorado, viabilizando 

uma análise meticulosa da informação recolhida no decorrer da mesma. 

De acordo com Guerra (2002), a análise de conteúdo pretende descrever as situações, mas 

também interpretar o sentido de tudo o que foi proferido por cada um dos participantes.  
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Para uma profícua análise, é possível identificar as seguintes fases para a análise das 

entrevistas: a) gravação das entrevistas; b) transcrição das entrevistas; c) sinopse das 

entrevistas; d) grelhas de análise. 

Como preconiza Vala (1986), a análise de conteúdo apresenta como finalidade fazer 

inferências a partir das informações recolhidas, procedendo-se à desmontagem de um 

discurso e à produção de um novo, através de um processo de localização e atribuição de 

significação. Os documentos analisados de forma aprofundada, deste modo a transcrição 

integral constitui o corpus de análise, remetendo assim para o material a analisar para que 

fosse produzido esta presente investigação, como elucida Bardin (2013) e Vala (1986). 

Após se definir o corpus, procedeu-se à codificação dos dados, processo esse que consiste 

na transformação dos dados e agregados em unidades, permitindo uma descrição do 

conteúdo. 

Como enuncia Bardin (2013), uma unidade de registo consiste num segmento de 

conteúdo, que se tem como unidade de base, com vista a categorizar. Nesta investigação 

em concreto, uma unidade de registo remete para uma frase ou uma afirmação que servirá 

de unidade de compreensão para codificar a unidade de registo. 

Como elucida Bardin (2013), as categorias são classes nas quais se encontram agrupados 

um conjunto de elementos, nomeadamente as unidades de registo. Na presente 

investigação, trata-se de uma análise categorial temática, o que requereu que se 

desmembrasse o texto em temas, sendo depois agrupados em categorias.  

Urge a necessidade de referir que, o sistema de categorias foi definido à priori, tendo em 

conta os objetivos do estudo.Posteriormente, procedeu-se à construção de uma grelha de 

análise com o intuito de restringir a soma do conteúdo a trabalhar posteriormente, 

possibilitando agrupar e comparar a informação recolhida. 

Relativamente à análise quantitativa, os resultados obtidos mediante a aplicação das 

escalas, foram sujeitos a um conjunto de operações estatísticas descritivas executadas 

pelo programa SPSS (versão 26), a partir do qual serão constituídos gráficos e quadros 

que facilitarão a leitura de uma forma mais clara e rápida. É de salientar que, utilizou-se 

análise quantitativa de forma a complementar a informação obtida nos dados qualitativos 

e compreender de forma mais profunda o impacto da pandemia nos idosos da 

comunidade.
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Quadro 8 - Quadro Síntese Análise  Qualitativa das Entrevista 

Áreas 

Temáticas 
Categorias Indicadores 

O impacto 

psicológico e 

social da 

pandemia 

Covid – 19 em 

idosos da 

comunidade 

 

Literacia da 

pessoa idosa 

 

- Conhecimento da doença (E1, E3, E4, E5, E6, E7, 

E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16) 

- Desconhecimento da doença (E2, E9) 

 

Qualidade de vida 

 

-Alterações nas atividades diárias (E2, E5, E7, E9, 

E14) 

- Sofrimento (E11) 

- Dificuldades na mobilidade (E13) 

- Preocupação (E16) 

 

Implicações a 

nível psicológico 

 

- Visão da vida (E1, E12, E13)  

- Medo (E1, E3, E5, E8, E12, E13, E15) 

- Preocupação (E1, E12, E13, E15, E16) 

- Solidão (E3, E7, E11, E13, E15) 

- Afetividade (E5, E6, E7) 

- Resignação (E11) 

- Tristeza (E13) 

-Reintegração da Vida (E14) 

- Reflexão (E14, E16) 

 

Implicações 

sociais 

 

- Alterações nas relações sociais (E1, E2 E3, E4, E5, 

E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E15, E16) 

- Utilização das TIC na comunicação (E4) 

 

Estratégias 

adotadas  

 

- Coping (E1, E4, E5, E6, E7, E12, E15, E16) 

- Valorização de coisas da vida (E2) 

- Espiritualidade (E3, E7, E9, E11, E13) 

- Suporte Familiar (E8, E10, E14) 

- Ignorar o problema (E11) 
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6. Apresentação de resultados  
Neste capítulo serão apresentados e analisados os resultados que se pretende que deem 

respostas à questão de investigação formulada anteriormente e que orienta esta 

dissertação. Desta forma, dar-se-á início a este capítulo com apresentação de dados 

referentes às estatísticas descritivas das variáveis sociodemográficas, para que assim se 

possa caraterizar da melhor forma a nossa amostra, no que concerne à temática em estudo. 

Os participantes do presente estudo, de natureza exploratória, fazem farte do universo de 

pessoas idosas da comunidade, numa amostra não probabilística e por conveniência, de 

dezasseis indivíduos, não institucionalizados e residentes no concelho da Golegã.  

 

6.1. Caraterização da Amostra 

 

De acordo com o Quadro 9, verifica-se que o grupo etário predominante são as pessoas 

idosas com idades compreendidas entre os 75 e os 79 anos, com 31,3%, seguindo-se o 

grupo etário dos 65 aos 69 anos, com 25%. 

Pode-se constatar que 68,8% (n=11) dos entrevistados apresentam entre 65 e 79 anos, os 

três primeiros escalões dos grupos etários. Por sua vez, 31,2% (n= 5) encontram as suas 

idades compreendidas nos escalões entre os 80 e 95 anos de idade. Os sujeitos da nossa 

amostra estão distribuídos por seis grupos etários. Verifica-se que 25% dos participantes 

se encontram entre os 65 e os 69 anos de idade. 

 

Quadro 9 - Caraterização da amostra segundo a idade 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 
válida 

Percentagem 
ecumulativa 

65-70 4 25,0 25,0 25,0 

70-75 2 12,5 12,5 37,5 

75-80 5 31,3 31,3 68,8 

80-85 2 12,5 12,5 81,3 

85-90 2 12,5 12,5 93,8 

90-95 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
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No que concerne às classes etárias relativamente ao género, observa-se mediante o que 

se encontra apresentado no Quadro 10 que na sua maioria as mulheres apresentam maior 

presença em todas as classes etárias, contrapondo com o género masculino que está 

presente no escalão entre os setenta e os setenta e quatro anos (n=1) e entre setenta cinco 

anos e os setenta e nove (n=2), respetivamente. 

 

Quadro 10- Caraterização da amostra tendo em conta o género e a idade 

 

 

 

 

 

 

 

A amostra de dezasseis indivíduos, no que se refere ao género, é constituído por 81,3% 

do género feminino e 18,8% do género masculino, como se pode observar através do 

Quadro 11. 

 

Quadro 11- Caraterização da amostra tendo em conta o género 

Género 

 Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Feminino 13 81,3 81,3 81,3 

Masculino 3 18,8 18,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

Analisando o Quadro 12, verifica-se que 56,3% da amostra apresenta o estado civil de 

casado/a (n=9). Segue-se o estado civil de viúvo/a, com 37,5%, enquanto 6,3% se 

encontra divorciado/a. 

 

 

 

 

 

 
Género 

Total 
Feminino Masculino 

Classe_etária 65-70 4 0 4 
70-75 1 1 2 
75-80 3 2 5 
80-85 2 0 2 
85-90 2 0 2 
90-95 1 0 1 

Total 13 3 16 
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Quadro 12- Caraterização da amostra tendo em conta o Estado Civil 

 

 

Analisando o estado civil por género, constata-se que a distribuição de forma muito 

notória, é de notar o predomínio de mulheres casadas e viúvas, apresentando uma 

frequência de n=6, respetivamente, como é possível observar no Quadro 13. 

Concomitantemente, apresenta-se também uma senhora que se encontra divorciada (n=1). 

Contrapondo com a informação anteriormente exibida, pode-se comprovar que os 

participantes do género masculino (n=3) são casados e coabitam com a sua esposa. 

 

Quadro 13- Caraterização da amostra tendo em conta o estado civil e o género 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando o Quadro 14, verifica-se que 62,5% das pessoas idosas desta amostra, tem 

como habilitação 1 a 11 anos de escolaridade. De realçar o facto de 25,0% dos 

participantes da amostra, apresentarem mais de onze anos de escolaridade. 

 

 

 

 

 

 

Estado civil 

 
Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Casado/a 9 56,3 56,3 56,3 

Viúvo/a 6 37,5 37,5 93,8 

Divorciado/a 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

Género 

Total Feminino Masculino 

Estado civil Casado/a 6 3 9 

Viúvo/a 6 0 6 

Divorciado/a 1 0 1 

Total 13 3 16 
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Quadro 14 - Caraterização da amostra tendo em conta as Habilitações Literárias 

Habilitações Literárias 

 Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem 
cumulativa 

1 a 11 anos de escolaridade 10 62,5 62,5 62,5 
Mais de 11 anos de escolaridade 4 25,0 25,0 87,5 
Licenciatura 1 6,3 6,3 93,8 
Doutoramento 1 6,3 6,3 100,0 
Total 16 100,0 100,0  
 

 

Analisando o Quadro 15 abaixo apresentado, verifica-se que os níveis de habilitações 

literárias tendo em conta o género dos participantes, constata-se que 9 apresentam entre 

1 e 11 anos de escolaridade (contrapondo com 1 homem), 3 apresentam mais de 11 anos 

de escolaridade.  

Nos graus mais elevados de habilitações literárias, pode-se observar que as mesmas 

apresentam licenciatura (n=1). Por sua vez, no que concerne ao doutoramento apenas 1 

homem o apresenta. 

 

 

Quadro 15 - Caraterização da amostra tendo em conta as Habilitações Literárias e o Género 

 

Género 

Total Feminino Masculino 

Anos escolaridade 1 a 11 anos de escolaridade 9 1 10 
Mais de 11 anos de 
escolaridade 3 1 4 

Licenciatura 1 0 1 
Doutoramento 0 1 1 

Total 13 3 16 
 

 

Considerando que esta amostra envolve diversas carreiras profissionais, através do 

Quadro 16, constata-se que 31,3% foram domésticas. Seguem-se os Professores de 

Ensino Primário, com 25,0%, enquanto os restantes 43,7% apresentam profissões 

nomeadamente: administrativa, auxiliar de ação educativa, comerciante, motorista de 

transportes coletivos, e professor universitário. 
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Quadro 16 - Caraterização da amostra tendo em conta a Profissão Exercida 
Profissão Exercida 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 
válida 

Percentagem 
acumulativa 

Administrativa 1 6,3 6,3 6,3 
Agricultura 1 6,3 6,3 12,5 
Artes plásticas 1 6,3 6,3 18,8 

Auxiliar de ação educativa 1 6,3 6,3 25,0 
Comerciante 1 6,3 6,3 31,3 
Doméstica 5 31,3 31,3 62,5 

Motorista Transportes coletivos 1 6,3 6,3 68,8 
Professor universitário 1 6,3 6,3 75,0 

Professora Ensino Primário 4 25,0 25,0 100,0 
Total 16 100,0 100,0  

 

Através da observação do Quadro 17, constata-se que 43,8% vivem com o seu conjugue 

(n=2 vive com a esposa e n=5 vive com o esposo), como 43,8% da amostra em estudo 

que habita sozinho (a). 

 

Quadro 17 - Caraterização da amostra tendo em conta o agregado familiar 

 

Salienta-se que, 43,8% (n=7), vive com conjugue (n=2 vive com a esposa e n=5 vive com 

o esposo) e 43,8% vivem sozinhos (n=7). Contudo, urge a necessidade de referir que os 

restantes participantes da investigação residem com filhos, netos, bisnetos ou por sua vez 

em comunidade, apresentando assim uma diversidade no que concerne à composição do 

agregado familiar. Não obstante, apresentam-se diversas composições de agregados 

familiares espelhadas nesta tabela, dado que 6,3% (n=1) coabita com os seus 

descendentes, sejam estes filhos ou netos. 

No que diz respeito às doenças crónicas apresentadas pelos inquiridos, pode-se constar 

que a maioria dos participantes neste estudo apresentam comorbilidades, tendo 

respondido mais do que uma patologia crónica, quando questionados.  

Composição Agregado Familiar 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 
válida 

Percentagem 
cumulativa 

Sozinho (a) 7 43,8 43,8 43,8 
Mulher 2 12,5 12,5 56,3 
Marido 5 31,3 31,3 87,5 

Mulher, filha e neta 1 6,3 6,3 93,8 
Marido e Mãe 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
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Como é possível observar pelo Quadro 18 abaixo apresentado, 13,3% (N= 8) apresentam 

diabetes, contudo esta patologia encontra-se seguida da patologia cardíaca.  

Sete participantes (11,8%) padecem esta tipologia de doença crónica, nomeadamente 

arritmia, aperto mitral e arritmia. Por sua vez, no que concerne a outra doença crónica 

que desperta a nossa atenção pela frequência apresentada é a hipertensão, apresentada por 

seis participantes (10,0%). Outra das patologias crónicas que apresentou uma frequência 

um pouco elevada foi o cancro, 8,3% (N=5). 

 

Quadro 18 - Caraterização da amostra tendo em conta a presença de doenças crónicas 

 

6.2. Análise Qualitativa 

6.2.1. Perceção do Estado de Saúde  
 

Quando questionados de como percecionavam o seu estado de saúde no momento 

presente, obteve-se diversas respostas respeitantes a esta temática por parte das pessoas 

idosas participantes no estudo.  O Quadro 19 elucida as perceções relevantes proferidas 

pelos idosos. 

Para a definição das distintas dimensões para avaliar as unidades de registo da entrevista, 

recorreu-se ao instrumento SF-36 (Questionário do Estado de Saúde), que se passa a 

enumerar: ótima, muito boa, boa, razoável e fraca. 

 

 

 

Doenças Crónicas 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Angina de peito 1 6,3 6,3 12,5 

Aperto mitral no coração 1 6,3 6,3 18,8 

Arritmia 1 6,3 6,3 25,0 

Artrite Reumatóide 2 12,5 12,5 37,5 

Artroses 1 6,3 6,3 43,8 

Asma 1 6,3 6,3 50,0 

Assim umas doenças 1 6,3 6,3 56,3 

Cancro 5 31,3 31,3 87,5 

Colesterol 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
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Quadro 19 - Distribuição das Pessoas Idosas segundo a sua Perceção do Estado de Saúde 

Dimensão Descrição Unidades de registo 

Perceção do estado 
de saúde 

Muito boa 

 
E6 – “(...), bem, graças a Deus muito bem. Em relação a idade que tenho, (...).” 
 
E7 – “Estou muito bem graças a Deus.” 
 
 

Boa 

 
E1 – “Olha, acho que tem sido bom (...), Mas acho que não tenho nada graças a 
Deus.” 
 
E2 – “...o meu estado de saúde está bom.” 
 
E3 – “Graças a Deus tem sido saudável.” 
 
E4 – “Bem (...)Bem, porque como toda a vida fiz ginástica (...)Por isso o meu 
estado de saúde é assim, por este motivo.” 
 
E9 – “Presentemente, boa (...).” 
 
E10 – “Neste momento, acho que está bem.” 
 
E14 – “Acho que está próprio para a idade, normal para a idade.” 
 
E16 – “Eu acho que está bem (...).” 
 
E8 – “Olhe o meu estado de saúde está sempre bom.” 
 

Fraca 

E11 – “Mais ou menos bem.” 
 
E12 – “Ó é débil, porque tenho diabetes, tenho colesterol, tenho uma série de 
coisas.” 
 
E15 – “Está mais ou menos. Mais ou menos bom.” 

 

Perante a tabela acima apresentada, as unidades de registo, permite-nos compreender que 

na sua maioria perceciona o seu estado de saúde como bom, sendo seguido pela perceção 

“Fraca”, e “Razoável”. Por sua vez, a frequência de participantes que percecionam o seu 

estado de saúde como muito bom e ótima, surge em número reduzido, dado que a maioria 

tem o foco nas limitações, ou patologias associadas ao envelhecimento.   

Concretamente, as pessoas idosas que aludem percecionar o seu estado de saúde como 

ótimo e muito bom, otimizam as suas limitações, de forma a compensá-las, e muitas vezes 

recorrendo a estratégias de coping. 
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6.3. Preocupações da Mente 

 

Relativamente à questão “No momento, o que o (a) preocupa mais, que anda sempre a 

ocupar o seu pensamento e lhe aperta o coração?”, é possível concluir que estamos 

perante uma variedade de preocupações que assolam o coração das pessoas idosas, no 

momento presente, como é elucidado abaixo no Quadro 20. 

 

Quadro 20 - Distribuição das Pessoas Idosas segundo a sua Perceção do Estado de Saúde 

 
 

 Dimensões Sub-dimensões Unidades de registo 

No momento, 

o que o (a) 

preocupa 

mais, que 

anda sempre a 

ocupar o seu 

pensamento e 

lhe aperta o 

coração? 

Família 
Netos 

E1 – “Olha filha, de momento preocupa-me muito os meus netinhos, que estão 
a crescer e não vejo nada de bom para eles, nada, nada, nada. Preocupa-me 
muito, muito.” 
 
E13 – “Olhe, é os meus netos, o meu filho e os meus netos. Quer dizer a vida 
está tão complicada, a crise, a pandemia, olhe tudo isso me preocupa e faz-me 
muita impressão.” 
 

Suporte E8 – “O que me preocupa é o meu marido.” 
 

Pandemia  

E2 – “Olha o estado da pandemia. Para mim, a pior coisa é a Pandemia.” 
 
E3 – “Preocupa-me esta coisa que está a passar. Preocupa-me o que se está agora 
a passar cá. Preocupa-me muito.” 
 
E5 – “Olha é assim, eu preocupa-me as consequências da Pandemia, pronto.” 
 
E7 – “Preocupa-me muito como isto está, está complicado para todos.” 
 
E9 – “Olha, o que me preocupa mais claro que é pensar ao estado em que 
chegámos agora.” 
 
E12 – “Olhe é a situação em que estamos.” 
 
E15 – “Olhe é este COVID. É este aparecimento do COVID - 19, isto preocupa-
me muito.” 
 
E16 – “Olhe é o COVID. É o COVID.” 
 

Saúde Preocupação 
E6 – “Neste momento é o estado de saúde do país todo …” 
 
E14 – “O que me preocupa mais é a família e a saúde...” 

País Estado E10 – “Olha, o que me preocupa mais é o estado do país, está muito mal.” 
 

Condição 

humana 
Solidão 

E11 - “...o que me preocupa é estar sozinha.” 
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6.4. Hierarquia preocupações 
 

Uma das questões da entrevista semiestruturada era solicitado que os mesmos 

enumerassem três preocupações, mediante uma hierarquização por ordem de importância 

para o próprio entrevistado, contudo é pertinente referir que esta apresentou alguma 

dificuldade para os mesmos, uma vez que não era totalmente objetiva, desta forma é 

possível compreender que nem todos os participantes tenham conseguido enumerar. 

 

6.4.1. Primeira Preocupação 
 

Quando questionados quais seriam a primeira preocupação que os preocupa no momento 

presente, 25,1% (n= 4) consideram que a pandemia do Coronavírus, encontra-se na 

primeira linha do seu pensamento. Por sua vez, este está seguido de saúde que apresenta 

uma percentagem de 18,9% (n= 3), como é possível observar pelo Quadro 21.  

 

Quadro 21 - Distribuição das Pessoas Idosas segundo a sua Primeira Preocupação 

Primeira Preocupação 

Descrição Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Evolução da pandemia e vacinas 1 6,3 6,3 6,3 

Falência que se aproxima 1 6,3 6,3 12,5 

Falta de saúde 1 6,3 6,3 18,8 

Falta de Saúde 1 6,3 6,3 25,0 

Família 1 6,3 6,3 31,3 

Futuro 1 6,3 6,3 37,5 

Não poder estar com a minha família 1 6,3 6,3 43,8 

O meu marido 1 6,3 6,3 50,0 

Pandemia 3 18,8 18,8 68,8 

Parte Humana (Parte social) 1 6,3 6,3 75,1 

Preocupação pelo estado do país 1 6,3 6,3 81,4 

Saúde dos filhos e netos 1 6,3 6,3 87,5 

Não respondeu 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

Encontrando-nos a passar por período pandémico, para além da preocupação da 

pandemia, propriamente dita, a Saúde é um dos constructos que assola a mente dos 

participantes, tanto na perspetiva do próprio, como dos seus familiares. 
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6.4.2. Segunda Preocupação  
 

No que concerne à preocupação que os participantes elencam como a segunda que ocupa 

a sua mente, pode-se observar, tal como espelha o Quadro 22 abaixo apresentado que, 

quatro dos participantes (25,2%) assegura que a saúde é o que mais os preocupa, seguido 

de 6,3% (n=1) referem que os filhos e os netos, também ocupam as preocupações dos 

intervenientes nesta investigação. Tal como os filhos e os netos, também a família 

apresenta peso significativo nas suas preocupações (12,5%) e apenas 12,6% (n=2) 

espelham que a pandemia ocupa o segundo lugar na sua hierarquia de preocupações. 

 

Quadro 22 - Distribuição das Pessoas Idosas segundo a Segunda Preocupação 

Segunda Preocupação 

Descrição 
Frequência Percentagem 

Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

A minha saúde 1 6,3 6,3 6,3 

Consequências da Pandemia 1 6,3 6,3 12,5 

Família 2 12,5 12,5 25,0 

Forma de ir ao encontro dos interesses 1 6,3 6,3 31,3 

Futuro 1 6,3 6,3 37,5 

Futuro incerto netos 1 6,3 6,3 43,8 

Medo de confinamento vir a ser mais 

longo 
1 6,3 6,3 50,0 

Mundo 1 6,3 6,3 56,3 

Não ter saúde e medicação 1 6,3 6,3 62,5 

O emprego que o meu filho perdeu 1 6,3 6,3 68,8 

Preocupação da Saúde em geral 1 6,3 6,3 75,0 

Saúde 1 6,3 6,3 81,3 

Não respondeu 3 18,8 18,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

6.4.3. Terceira Preocupação 
 

Relativamente à terceira preocupação que preocupa os participantes na investigação, 

podemos aferir tendo em conta o Quadro 23 abaixo apresentado de que, 18,8% (n=3) 

consideram a Família como a sua terceira preocupação, bem como três dos participantes 

(6,3%) tiveram dificuldade em hierarquizá-las. 
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Quadro 23 - Distribuição das Pessoas Idosas segundo a sua Terceira Preocupação 

Terceira Preocupação 

Descrição Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

Covid-19 1 6,3 6,3 6,3 

Estar à disposição de todos 1 6,3 6,3 12,5 

Estar confinado e não poder a 1 6,3 6,3 18,8 

Familia 3 18,8 18,8 37,5 

Já não me ralo muito 1 6,3 6,3 43,8 

País 1 6,3 6,3 50,1 

Risco se não colocarmos a má 1 6,3 6,3 56,4 

Saudades dos tempos em família 1 6,3 6,3 62,7 

Saúde de todos 1 6,3 6,3 69,0 

Segurança 1 6,3 6,3 75,0 

Solidão 1 6,3 6,3 81,3 

Não Respondeu 3 18,8 18,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

7. Implicações psicológicas e sociais da pandemia Covid-19 em idosos da 
comunidade 

 

7.1.Literacia da Pessoa Idosa 
 

Perante os dados recolhidos no que concerne à etimologia do Coronavírus, verificou-se 

que a maioria dos entrevistados, apresentaram conhecimentos relativamente a esta 

temática, como se pode observar pelas seguintes asserções espelhadas no Quadro 24. 
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Quadro 24- Unidades de registo na categoria Conhecimento da Etimologia Covid-19 

 

Por outro lado, é relevante também realçar que no decorrer das entrevistas (n= 16), pôde-

se constatar que dois participantes desconhecem a etimologia da patologia causada pela 

pandemia vivenciada, como é possível observar nas transcrições abaixo apresentadas no 

Quadro 25. 

 

Quadro 25 – Unidades de registo na categoria Desconhecimento Etimologia do Coronavírus 

 

Relativamente à sintomatologia desta patologia (Coronavírus), observou-se 

conhecimento da mesma, como se pode observar espelhado nas citações abaixo 

apresentadas no Quadro 26. 

 

 

 

 

 

Dimensão Categoria Unidades de Registo 

Literacia da 
pessoa Idosa 

 

Conhecimento da 
Etimologia Covid-19 

“Acho que é um vírus terrível de perigo de morte que atacou o mundo inteiro e 

ataca e não há maneira de o travar (...) continua este massacre tão grande.” (E1) 

“Entendo que é uma epidemia, tal como já houve outras, têm havido várias 

epidemias desde a segunda guerra mundial.” (E4) 

“Dizem que é um bichinho que anda aí e que é contagioso e que a gente não vê.” 

(E5) 

“Então é uma doença como foi antigamente a peste e que são repetitivas na 

humanidade.” (E10) 

“É um vírus, está a perceber o que é que eu estou a dizer, que neste momento ainda 

não está controlado. Um vírus novo e que neste momento ainda não está 

controlado.” (E14) 

Dimensão Categoria Unidades de Registo 

Literacia da 
pessoa Idosa 

 

Desconhecimento da 
Etimologia Covid-19 

“Isto é uma lástima. É uma coisa que não sei se alguma vez passou por Portugal, 

mas se calhar não foi assim tão grave como agora.” (E2). 

“Entendo que é uma infeção que está abrangendo todo o mundo, não é? Mas 

depois como se diz muita coisa, eu acho que já não entendo nada. Porque diz é 

vírus, não é vírus, é bactéria, não é bactéria.” (E9) 
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Quadro 26 – Unidades de registo na categoria Conhecimento da Sintomatologia da Covid-19 

 

De acordo com as respostas obtidas na questão relativa à transmissibilidade do 

Coronavírus, tornou-se pertinente registar, analisar as perceções dos entrevistados, como 

os excertos abaixo apresentados. Como se pode observar no Quadro 27, verifica-se que 

na sua maioria existe um conhecimento da transmissibilidade da Covid – 19. 

 

 

 

 

 

Dimensão Categoria Unidades de Registo 

Literacia da 
pessoa Idosa 

 

Conhecimento da 
Sintomatologia Covid-19 

“Dor no corpo, dor de cabeça, principalmente febre. Às vezes, não há sintomas 

nenhuns. Acho que também a diarreia. Quando não há sintomas nenhuns as 

pessoas estão infetadas sem se preocuparem porque não sabem. Também há 

aqueles que sabem e que não se preocupam na mesma.” (E1) 

“Diz que é tosse, febre e arrepios de frio.” (E3) 

“Os sintomas podem ser vários. Para já podem ser vários. Pode-se perder o olfato, 

pode-se perder o paladar, pode-se ter muitas dores no corpo, pode-se ter febre, 

transtornar muito o tubo digestivo e falta de ar, dor no peito.” (E5) 

“Dizem que é dores de cabeça, vómitos, que é tosse, que é febre.” (E6) 

“Falta de ar, doer a garganta e febre.” (E7) 

“Sei é a tosse, falta da respiração, pronto ter dificuldade em respirar e olhe a falta 

de paladar, pronto é assim essas coisitas.” (E8) 

 

“Deve ser a dor de garganta, deve ser a falta do cheiro e do paladar, mas como eu 

não tenho cheiro nem paladar, aqui eu é, zero. Portanto, será tosse de um modo 

diferente das outras vezes, a constipação e a febre.” (E9) 

“Acho que é são muitos, acho eu que é febre, é dores de garganta. Acho que é tudo 

mais ou menos relacionado com o aspeto pulmonar.” (E10) 

. Então é a dor de cabeça, falta de forças é o que eu ouço dizer.” (E11) 

“Os sintomas é o cansaço, é as dores no corpo, é a febre.” (E12) 

“Acho que é febre, dores de cabeça, respiração, a pessoa com dificuldade em 

respirar, febre, pode dar febre, mas também há pessoas assintomáticas, que não têm 

sintomas.” (E13) 

“É a febre, é tosse, é a falta de respiração, asma, etc.…” (E14) 

“É febres muito altas, dores de cabeça, diarreia e falta de apetite.” (E15) 

“Então dizem que há vários. Uns é tosse, dores de garganta, febre” (E16) 
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Quadro 27 – Unidades de registo na categoria Conhecimento Transmissibilidade Covid-19 

 

Por sua vez, urge a necessidade de referir nomeadamente que um entrevistado não 

apresenta conhecimentos no que concerne à transmissibilidade da Covid-19 

nomeadamente a unidade de registo que é visível no Quadro 28. 

 

 

 

 

Dimensão Categoria Unidades de Registo 

Literacia da 
pessoa Idosa 

 

Conhecimento da 
Transmissibilidade 

Covid-19 

“Transmite-se por gotículas, através da respiração. E também se transmite através 

das mãos.” (E1) 

“Transmite-se quando se tosse, espirra e pelas mãos.” (E3) 

“(...) transmite fundamentalmente, transmite-se pela agremiação das pessoas. 

Quanto mais nós estivermos em contacto em grupos e em agremiações, mais fácil é 

de apanhar.” (E4) 

“Dizem que se transmite através, portanto do contacto do ar, que pode estar 

pousado em qualquer lado e a gente ir com as mãos e tocar e depois ir ao nariz e 

coçar.” (E5) 

“Depende. É diferente, é diferente.” (E6) 

“Não ter máscara, estar ao pé de muitas pessoas, não se deve estar, transportes 

públicos.” (E7) 

“Transmite-se com um espilro, tosse.” (E8) 

“Penso que é pelas vias respiratórias e orais e pelo contacto próximo. Portanto, 

quanto mais longe estivermos melhor.” (E9) 

“Transmite-se de pessoa para pessoa, acho que é o meio de transmissão maior é de 

pessoa para pessoa.” (E10) 

“Aproximar-se da pessoa que esteja infetada.” (E11) 

“É o vírus que se transmite p´lo ar, pela conversa, pela falta de cuidado, as mãos 

por exemplo se se toca numa coisa onde está o vírus e se esfrega nos olhos ou no 

nariz ou isso, pode apanhar, e por isso pois e é assim.” (E12) 

“Que se transmite de pessoa a pessoa.” (E13) 

“Fundamentalmente, através da respiração, da boca e do nariz.” (E14) 

“É de umas pessoas para as outras.” (E15) 

“Há várias maneiras. Transmite-se mais por a respiração, por falar, por tar perto 

das pessoas, acho que é mais por isso (...) Não é por apalpar, acho que não é. Acho 

que é mais por a respiração, principalmente o falar, o contacto perto da boca, do 

nariz, da cara, acho que é por aí.” (E16) 
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Quadro 28 - Unidades de registo na categoria Desconhecimento da Transmissibilidade Covid-19 

 

No que concerne aos cuidados a adotar com o intuito de reduzir as infeções por Sars – 

Cov – 2, pode-se constatar nos discursos dos inquiridos apresentados no Quadro 29, que 

14 dos inquiridos apresentam conhecimentos sobre esta categoria, a qual compõe a 

dimensão Literacia em Saúde. 

 

Quadro 29 – Unidades de registo na categoria Conhecimento dos cuidados a adotar 

Dimensão Categoria Unidades de Registo 

Literacia da 
pessoa Idosa 

 

Desconhecimento da 
Transmissibilidade 

Covid-19 “Ai! transmite-se a covid é exatamente as películas que andam no ar.” (E2) 

Dimensão Categoria Unidades de Registo 

Literacia da 
pessoa Idosa 

 

Conhecimento dos 
cuidados a adotar  

“Portanto, temos que ver se conseguimos tapar o máximo a boca e o nariz, 

principalmente.” (E1) 

“Devemos trazer a máscara na cara sempre, ter cuidado.” (E3) 

“Eu acho que os cuidados é: andar de acordo com o que a gente ouve dizer na 

televisão, manter uma determinada distância, não tirar a máscara, usar o óleo.” 

(E4) 

“Lavar as mãos, andar de máscara.” (E5) 

“Ter cautelas com máscaras e cuidados com as distâncias.” (E6) 

“Todos nós fazemos todos um bocadinho, não nos juntarmos nos grupos, nas 

festas. Onde está muitas pessoas nós não irmos aos centros comerciais, aos 

marcados.” (E7) 

“Os cuidados é manter a distância e desinfetar as mãos, lavá-las várias vezes e não 

haver pronto grupos., prontos.” (E8) 

“Ora, lavar as mãos depois quando sairmos e entrarmos nalgum estabelecimento ou 

algo exterior passar as mãos com o álcool levar máscara. E, portanto, não fazer 

ajuntamentos. “(E9) 

Poucos ajuntamentos, usar a máscara (E10) 

“É usar as máscaras, lavar mãos, lavar a fruta que se possa lavar, ter muito cuidado 

ao tocar nas coisas. Por isso eu agora vou ao supermercado de luvas, desinfeto as 

luvas quando entro e quando saio e tem que ser assim.” (E12) 

“Tem de haver cuidados com o distanciamento, com a higiene das mãos, usar 

máscara.” (E13) 

“...é lavar as mãos, é problemas de higiene. São as máscaras, são os contactos que 

devem ser à distância, enfim isso são os principais.”(E14) 
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7.2.Qualidade de Vida 

 

Qualidade de vida como anteriormente enunciada no quadro concetual, remete para a 

perceção do indivíduo sobre a sua posição na vida, tal como no contexto da cultura e 

sistema de valores nos quais se encontra inserido, em conexão com os seus objetivos, 

expetativas, padrões e preocupações.   

Desta forma, tendo em conta as entrevistas realizadas, foi possível observar diferentes 

sub – dimensões do mesmo constructo (ver Quadro 30), sob as quais se apresentam uma 

panóplia de citações proferidas pelos mesmos. 

 

Quadro 30 - Categorias que compõem constructo Qualidade de Vida 

Dimensão Categorias Participantes 

Q
ua
lid
ad
e 
de
 

vi
da
 

Alterações nas Atividades diárias E2, E5, E7, E9, E14 

Sofrimento E11 

Dificuldades na mobilidade E13 

Preocupação E16 

 

 

Relativamente à categoria “Alterações nas Atividades Diárias”, pode-se constatar 

mediante a análise do Quadro 31 pelas asserções dos participantes, que decorrente da 

pandemia vivenciada, no que consta às atividades de vida diária sofreram alterações na 

sua rotina, como é espelhável nas unidades de registo abaixo apresentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

“Usar máscara, estarmos afastados bastante das outras pessoas, não estarmos muito 

tempo em sítios fechados. Sairmos à rua e andar na rua com todo o cuidado e de 

máscara.” (E15) 

“...devemos ter cuidado não tar perto uns dos outros. Ter cuidado em lavar as mãos 

muito bem porque podemos ter mexido nalgum lado que a gente não saiba se está 

infetado e depois levar à boca ou ao nariz ou assim, temos que ter cuidado.” (E16) 
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Quadro 31 – Unidades de registo na categoria Alterações nas Atividades Diárias 

 

Relativamente à categoria “Sofrimento”, constata-se pela análise do Quadro 32 bem 

como pela acessão de um dos participantes, de que tem receio de que viva uma vida 

carregada de sofrimento até morrer. 

 

Quadro 32 – Unidades de registo na categoria "Sofrimento" da Qualidade de Vida 

 

No que concerne à categoria “Dificuldades na Mobilidade”, constata-se pela análise do 

Quadro 33, que em consequência de um maior isolamento físico e por uma maior 

permanência em casa, como é espelhado na unidade de registo abaixo apresentada, o que 

conduziu a um recolhimento cada vez maior a nível de tempo, como é enunciado pelo 

mesmo individuo (E13). 

 

 

 

Dimensão Categoria 
Unidades de Registo 

Qualidade de 
Vida 

 

Alterações nas Atividades 
Diárias 

“A única coisa que eu faço é estar confinado em casa e sair o menos possível. Afetou a 

qualidade de vida. Então porque eu estou mais tempo em casa que fora.” (E2)  

“Ah que alterações, ao mesmo tempo são muitas, pois., e muitas atividades que eu tinha 

lúdicas e assim que neste momento não faço. Por exemplo eu estou no cartório paroquial, 

como sabes e isto mudou tudo.” (E5) 

“É tão complicado. Chegar aos supermercados e desinfetar as mãos, chegar à minha casa 

desinfetar até passo com a esfregona nos pés com água e lixivia, desinfetar as minhas mãos, 

desinfetar as compras que eu trago.” (E7) 

“Olha, eu era uma sempre em festa, ia tomar café, que a minha família me vinha buscar para 

ir tomar o café, acabou-se. Café teve que ser em casa. De manhã, fazia as minhas compras ou 

alguma coisa muito tranquila, à tarde, visitava as pessoas que estavam doentes, portanto as 

pessoas da conferência. Depois, tinha reuniões de preparação para o Fé e Luz e tinha reuniões 

da conferência para fazer as atas. Não mais isso se realizou, portanto a que me dediquei eu 

nessa altura, olha a ler, a aprofundar depois com um sentido de profundidade logo de manhã, 

começava a minha vida às 11 da manhã ouvia a missa, não era propriamente a missa toda, era 

a escuta da palavra.” (E9) 

“Ai isso tive que limitar bastante a minha liberdade de sair. Sair e conviver com os amigos e 

com a família. Sim, sem dúvida.” (E14) 

Dimensão Categoria 
Unidades de Registo Qualidade de 

Vida 
 

Sofrimento 
“… e estar aqui a sofrer até morrer.” (E11) 
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Quadro 33 - Unidades de registo na categoria Dificuldades na Mobilidade 

 
 

Referente à categoria “Assustados” da dimensão “Qualidade de Vida”, é pertinente 

salientar tendo em conta a análise do Quadro 34, perante a acessão de um participante no 

estudo (E16) de que permanecem continuamente assustados no decorrer do seu 

quotidiano. 

 

Quadro 34 - Unidades de registo na categoria "Assustados" 

 

 

7.3.Implicações a nível psicológico da pandemia Sars – Cov – 2 em idosos da 

comunidade 

O surto pandémico originado por Sars – Cov – 2, despoletou alterações a nível 

psicológico, para além das implicações sociais, referindo-se ao confinamento pela ótica 

das pessoas idosas, visível no Quadro 35, posteriormente apresentado. 

 

Quadro 35 – Implicações a nível psicológico nos participantes do estudo 

Dimensão Categorias Participantes  

Im
pl
ic
aç
õe
s a
 n
ív
el
 

ps
ic
ol
óg
ic
o 

Visão da vida E1, E12, E13 

Medo E1, E3, E5, E8, E12, E13, E15 

Preocupação E1, E12, E13, E15, E16 

Solidão E3, E7, E11, E13, E15 

Afetividade E5, E6, E7 

Resignação E11 

Tristeza E13 

Reintegração da vida E14 

Reflexão E16 

Dimensão Categoria 
Unidades de Registo 

Qualidade de 
Vida 
 

Dificuldades na 
mobilidade 

“Eu já estou em casa porque já se sabe tenho dificuldade em andar, tenho as 

artroses no joelho, estou muito coxa e já não podia andar muito, mas estou mais 

recolhida.” (E13) 

Dimensão Categoria 
Unidades de Registo 

Qualidade de 
Vida 
 

Assustados “Não, não. É só o susto menina. Andamos sempre assustados.” (E16) 
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Desta forma, pretendeu-se aferir as implicações de ordem psicológica, dos quais se pode 

enumerar as categorias do mesmo domínio, espelhando com as seguintes intervenções: 

Tendo por base a dimensão “Implicações a nível psicológico”, concretamente no que 

concerne à categoria “Visão da vida, verifica-se através do Quadro 36, que dois dos 

participantes no estudo (E12, E13), refletem sobre a finitude da sua vida. 

 

Quadro 36 – Unidades de registo na categoria Visão da Vida 

 

Relativamente à categoria “Medo”, pela análise do Quadro 37 atesta-se que cinco (E1, 

E3, E5, E8 e E13) dos dezasseis participantes refere sentir medo, medo esse que remete 

para o convívio com familiares, ou simplesmente por se virem a infetar.  

 

Quadro 37 – Unidades de registo na categoria Medo 

 

 

Dimensão Categoria 
Unidades de Registo 

Implicações a 
nível 

psicológico 
 

Visão da vida 
“Vejo é o fim da minha vida mais perto. Não, porque vejo os meus filhos pelo 

SKYPE, outras é p´lo telefone e pronto.” (E12) 

“Ah a minha vida. A minha vida já está tão no fim.” (E13) 

Dimensão Categoria 
Unidades de Registo 

Implicações a 
nível 

psicológico 
 

Medo 

“Eu que sempre vivi para os meus, agora é voltado para os três. O que é que uma 

pessoa há-de sentir se não pode conviver com os filhos e com os netos?” (E1) 

Andamos sempre com medo, sempre assustada não sair sem máscara. No meu dia-

a-dia deixo-me ficar por casa, não vou à rua, porque tenho medo.” (E3) 

“Nós nunca mais nos deixámos de entre nós de viver a nossa afetividade, até os 

primeiros apanharem o vírus. Pronto agora que já passou, já passou o tempo, já 

tiveram alta. Agora são eles que têm medo, portanto agora voltámos àquele tempo 

de olha, de sofrimento. Que para mim é sofrimento.” (E5) 

“Tirando a parte de eu ter um bocadinho de medo, de receio, pronto isso, mas de 

resto não.” (E8) 

“… tive e tenho medo de me infetar, porque se eu me infetar tenho de ir para o 

hospital e pronto e já os idosos são os mais vulneráveis, não é? De maneira que me 

preocupo um bocado. Quando não havia o COVID andava mais liberta, agora ando 

mais deprimida.” (E13) 
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Como se pode observar através do Quadro 38, três dos dezasseis participantes relatam 

sentir preocupação, no que diz respeito à privação de contacto (E12), o futuro dos seus 

descendentes (E13), bem como preocupação que remeta para o medo (E15). 

 

Quadro 38 -Unidades de registo na categoria Preocupação 

 

 

Outra categoria decorrente das “Implicações a nível Psicológico”, é a “Solidão”, 

constructo esse elencado em diferentes unidades de registo, como é possível observar 

pelo Quadro 39. 

Nestas unidades de registo, estes cinco participantes (E3, E7, E11, E13, E15) elucidam 

que o sentimento de solidão esteve ou por sua vez está presente, no decorrer deste período 

pandémico. 

 

Quadro 39 - Unidades de registo na categoria Solidão 

 

Dimensão Categoria 
Unidades de Registo 

Implicações a 
nível 

psicológico 
 

Preocupação 

“De maneira que já não podia estar muito com eles, mas de qualquer forma 

preocupa-me isto tudo muito.” (E12) 

“Olhe não sei, olhe eu já estou nesta última fase, mas sim, sim. Vejo a vida muito 

complicada, preocupa-me muito os mais novos, os meus netos, o futuro deles, 

olhe.” (E13) 

“Preocupação. De momento, também me afetou. Tenho medo, quando vou à rua 

mesmo de máscara tenho medo ou quando vou à missa mesmo assim tenho medo.” 

(E15) 

Dimensão Categoria 
Unidades de Registo 

Implicações a 
nível 

psicológico 
 

Solidão 

“Ai sei lá, vejo isto tão escuro, vejo isto tão escuro. Está tudo muito diferente do 

que era. ... Sinto-me um bocadinho sozinha. “(E3) 

“Sim muito. complicado. Só estar aqui sozinha, passo dias que não vejo a minhas 

netas, não vejo os meus filhos. É muito complicado. Muito sozinha. É assim, eu 

posso telefonar para os meus, mas realmente não é a mesma coisa que tando ao pé 

deles, deles virem aqui e tarem ao pé de mim. Muitos dias sinto-me muito sozinha 

e choro.” (E7) 
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Relativamente à “Afetividade”, outra categoria que completa a dimensão em análise 

“Implicações a nível psicológico”, constata-se pela análise do Quadro 40, que um dos 

sinais negativos desta pandemia pelo olhar das pessoas idosas participantes neste estudo 

é a falta de afetividade, calor humano, ou simplesmente a falta de visitas de pessoas que 

lhe eram significativas. 

 

Quadro 40 – Unidades de registo na categoria Afetividade 

 

No que concerne a “Resignação”, outra categoria que constitui a dimensão Implicações a 

nível psicológico, é de ressaltar pela observação do Quadro 41, que um dos participantes 

(E11), se resigna perante o período adverso e incerto em que nos encontramos, e “...será 

apenas o que Deus quiser”, tal como a própria proferiu. 

 

 

 

“Ando um tanto martirizada porque os meus filhos já desde o princípio do ano que 

não vêm aqui dentro da minha casa... Sinto-me só, sim, sinto-me só, porque é como 

digo eu ia aqui à casa das vizinhas. Há aqui muitas residências, não é cada um tem 

a sua zona e eu antes ia a casa delas e agora não vou. Portanto, estamos assim um 

bocado mais isolados.” (E11) 

“Ah sim, às vezes sinto ... Agora os dias assim chuvosos e a chover que tenho de 

estar em casa, metida aqui em casa, realmente uma pessoa sente-se assim um 

bocadinho só, mas paciência. Lá vou tendo o meu filho que vem sempre cá.” (E13) 

“Totalmente diferente. Já não é aquilo como era dantes, antes do COVID. 

Estávamos à vontade, íamos para aqui e para ali à vontade, já nunca mais é. Sinto, 

precisava de mais convívio.” (E15) 

Dimensão Categoria 
Unidades de Registo 

Implicações a 
nível 

psicológico 
 

Afetividade 

“Mas sentir o calor humano, a pessoa parece que não sente.” (E5) 

“Saudades de ter visitas. Tinha sempre muitas. Adorava que viessem, mas as 

pessoas defendem-se, não é?” (E6) 

“Tudo, muito complicado. Muito, porque isto está tudo muito complicado e só de 

eu as minhas netas e os meus filhos virem à minha casa e eu não os puder beijar e 

abraçá-los já afetou muito.” (E7) 
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Quadro 41 - Unidades de registo na categoria Resignação 

 

 

Por sua vez, relativamente à Tristeza, pode-se constatar que através da análise do Quadro 

42, que este sentimento acompanha um dos participantes (E13) no seu quotidiano, sendo 

representado pelas lágrimas derramadas. 

 

Quadro 42 – Unidades de registo na categoria Tristeza 

 

Como se pode observar através do Quadro 43, verifica-se que um dos dezasseis 

participantes (E14), assume que este período a fez pensar em determinadas situações, 

como é possível observar pela acessão espelhada na tabela abaixo. 

 

Quadro 43 – Unidades de registo na categoria Reintegração da Vida 

 

Como é espelhado no Quadro 44, apresenta-se as unidades de registo referentes à 

categoria “Reflexão”. Categoria essa, que elucida que no decorrer deste período de 

pandemia, a fez refletir em determinadas coisas que até então não era lembrado. 

 

 

 

 

 

Dimensão Categoria 
Unidades de Registo Implicações a 

nível 
psicológico 

 

Resignação 
“(...), Portanto há -de ser o que Deus quiser” (E11) 

Dimensão Categoria 
Unidades de Registo 

Implicações a 
nível 

psicológico 
 

Tristeza “É uma dor que não passa, que não passa. É o pior que pode acontecer na vida a 

uma pessoa. Não há dia nenhum, que as minhas lágrimas não me corram pela 

minha cara.” (E13) 

Dimensão Categoria 
Unidades de Registo 

Implicações a 
nível 

psicológico 
 

Reintegração da Vida “Sim, fez-me pensar um bocadinho em determinado número de situações.” (E14) 
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Quadro 44 – Unidades de registo na categoria Reflexão 

 

7.4.Implicações sociais da pandemia Sars Cov-2 em idosos da comunidade  

 

Para além das implicações a nível psicológico da pandemia Sars-Cov-2 em idosos da 

comunidade, urge a necessidade de apresentar as distintas categorias que constituem esta 

dimensão, tal como é possível observar pelo Quadro 45. 

 

Quadro 45 – Implicações a nível social nos participantes do estudo  

Dimensão Categorias Participantes 

Im
pl
ic
aç
õe

s s
oc
ia
is 

Alterações nas relações 
sociais 

E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E15, 
E16 

Utilização das TIC na 
comunicação 

E4 

 

Uma das categorias que constitui esta categoria intitula-se alterações nas relações sociais, 

o qual é possível observar através do Quadro 46. No quadro abaixo apresentado, encontra-

se espelhado catorze unidades de registo, nas quais urge a necessidade de salientar que 

na sua maioria, se assistiu a alterações nas relações sociais. 

 

Quadro 46 – Unidades de registo na categoria Alterações nas Relações Sociais 

Dimensão Categoria 
Unidades de Registo 

Implicações a 
nível 

psicológico 
 

Reflexão “Que isto faz às vezes pensar um bocadinho a gente, refletir em certas coisas que a 

gente às vezes até se esquece.” (E16) 

Dimensão Categoria 
Unidades de Registo 

Implicações a 
nível social 

 

Alterações nas relações 
sociais 

“(...), o pior são os nossos netinhos que todos os dias estavam connosco, e agora não estão. É 

tudo a fugir, tudo a fugir. Vou buscá-los a correr, levá-los à sala de estudo, aqui ou ali, mas é 

tudo a fugir e sempre com as máscaras. Sem poder dar abracinhos, sem poder dar beijinhos. 

Nada disso.” (E1) 

“Não olha, eu estou completamente à parte disso porque eu tenho a família na chamusca e 

praticamente não os vou visitar por causa das partes.” (E2) 

“(...), com os meus netos converso com eles, então coitadinhos. Ai não beijos não lhes dou … 

Às vezes dou é beijitos nas costas (ó Henrique dá cá um beijito nas costas). Antigamente era 

na carita, agora não.” (E3) 



 

  104 

 

Nesta categoria “Utilização das Tic na comunicação”, como se pode observar pelo 

Quadro 47, as Tecnologias de Informação e Comunicação apresentam um papel muito 

significativo tal como nos remete a acessão de uma das participantes do presente estudo 

(E4). 

Quadro 47 – Unidades de registo na categoria Utilização das TIC na comunicação 

 

“Com os meus netos converso com eles, então coitadinhos. Ai não beijos não lhes dou … Às 

vezes dou é beijitos nas costas (ó Henrique dá cá um beijito nas costas). Antigamente era na 

carita, agora não.” (E4) 

“As alterações que tenho é eu não poder conviver por exemplo com a família…” ... “Afeta o 

não poder estar à vontade a conversar, não poder ir à vontade dar um abraço a um amigo que 

precisa ou que está aflito.” (E5) 

“Olhe alterou. O nível de ter a casa sempre cheia como tinha... Porque eles defendem-se,” 

(E6) 

“Vou ver a minha irmã ao lar, mas é assim, tem de ser com um vidro e 3 metros de estar no 

lar, e prontos falo com ela, vejo-a, mas não posso ter contacto com ela, não lhe posso dar 

nenhum beijo nem nada disso.  As minhas netas é a mesma coisa, se elas vêm à minha casa 

eu vou logo pôr a máscara e não posso dar nenhum beijinho nem um abraço nem nada.” (E7) 

“Não sofreram nada. Porque eu também não tenho convívios com vizinhos. A única coisa que 

eu tenho é com os meus filhos, só a única coisa. Não tenho mais nada.” (E8) 

“Sábados e Domingos, que era o meu dia de ponto de encontro de almoços na minha casa, 

não mais com a minha família aproximada não mais se realizaram. Portanto, foi uma 

mudança total.” (E9) 

“Pois praticamente estamos isolados. Toda a gente, mesmo a nível familiar, não sei como é 

que isto se vai manter.” ... “O convívio também não, mesmo a nível familiar, é o que eu acho 

que tem sido mais acentuado.” (E10) 

“Sim, os meus filhos vêm cá, mas não entram na minha casa. Eu vou lá fora e afasto-me 

deles, andamos afastados de maneira que, portanto, também temos que ter juízo.” ... “As 

alterações que me podem provocar é os meus filhos, não estar junto dos meus filhos…” (E11) 

“Ai não ir visitar os filhos e netos que estão em Évora e em Lisboa, não vou.” (E12) 

“Ah com os meus netos sim porque, pois, eles nunca mais me deram um beijo, é à distância. 

Vêm cá, mas é assim à distância, pois mudou, olhe. Pois mudou na questão de realmente, pois 

eles não se chegam, têm que estar a um metro distanciados, eles agora já falam em dois 

metros. E trazem também máscara, é assim, é diferente do que era antes do COVID.” (E13) 

“Com a minha neta olhe, nunca mais lhe dei um beijinho, dou-lhe um abraço pelas costas e 

um beijo no pescoço.  É só assim que eu faço. Nunca mais lhe dei um beijo na cara nem a 

abracei assim de frente, tenho medo.” (...) “À minha filha também não dou, viro assim a 

cabeça e a minha filha dá-me assim um beijo às vezes na cabeça e no pescoço atrás e assim. E 

eu a ela também nunca mais lhe dei. Essa é a diferença que eu faço. Tenho medo, tenho 

medo. A gente nunca sabe se tem alguma coisa, tenho medo.” (E16) 

Dimensão Categoria 
Unidades de Registo Implicações a 

nível social 
 

Utilização das Tic na 
comunicação “Não porque falamos muito por telemóvel e por mensagens.” (E4) 
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7.5. Estratégias Adotadas 
 

De seguida serão apresentados os resultados referentes às estratégias adotadas pelos 

mesmos perante situações adversas, como o caso concreto da Pandemia que vivemos, tal 

como é possível observar no Quadro 48 abaixo apresentado. 

 

Quadro 48 - Estratégias adotadas face a situações adversas 
 

 

 

 

 

 

De acordo com Lima (2010, p.128), “a experiência de continuidade é um aspeto chave 

no nosso diálogo com o curso progressivo do tempo, em que o passado se torna apenas 

um contexto a partir do qual a pessoa dá sentido ao seu presente.” 

 Perante a citação apresentada anteriormente, e tendo bem presente o ciclo vital e as crises 

a ele associadas, e neste caso concreto a pandemia, urge a necessidade de aferir quais as 

estratégias a que as pessoas idosas recorrem, com o intuito de superarem esses momentos 

stressantes e que desafiam a sua própria existência, permitindo que os mesmos reflitam 

sobre a sua própria vida. 

Relativamente à estratégia adotada “Coping”, verifica-se através do Quadro 49, que para 

oito pessoas idosas da amostra, estas referem que para fazer face a situações stressantes 

recorrem a atividades como a hidroginástica, à costura, entre outras atividades. 

 

Quadro 49 – Unidades de registo na categoria Coping 

Dimensão Categorias Participantes  

Es
tra
té
gi
as
 

ad
ot
ad
as
 

Coping E1, E4, E5, E6, E7, E12, E15, E16 
Valorização de coisas da vida E2 
Espiritualidade E3, E7, E9, E11, E13 
Suporte familiar E8, E10, E14 
Ignorar o problema E11 

Dimensão Categoria 
Unidades de Registo 

Estratégias 
Adotadas 

 
Coping 

“Voltei à hidroginástica, uma coisa que me faz muito bem. Liberta-me muito (...), 

estar ali, aqueles quarenta e cinco minutos, faz-me muito bem.” (E1)  

“A ligação que nós temos com a igreja é fundamental para nos aguentarmos com 

fé. A Fé cura, a fé faz com que a gente, com que nós pensamos o Senhor mandou, 

por algum motivo é. Eu vou ter que me aproximar das pessoas que mais precisam e 

ajudá-las a ultrapassar até que isto passe.” (...) “Á oração (...) vou à missa, rezo o 

terço.” “Ficar mais em casa, olhar para tudo aquilo que estava sem ser mexido 



 

  106 

 

 

No que concerne à valorização das coisas da vida, constata-se pela análise do Quadro 50 

que uma das participantes no estudo (E12), no decorrer deste período de pandemia 

caraterizado pelo recolhimento social bem como o distanciamento físico, aprendeu a 

valorizar o que até então não era tido em conta. 

 

Quadro 50 - Unidades de registo na categoria Valorização das coisas da vida 

 

 

 

Outra das estratégias elencadas pelos participantes do presente estudo foi a 

Espiritualidade, como é possível observar pelo Quadro 51. No Quadro abaixo 

apresentado, constata-se que cinco das pessoas idosas recorre a Deus, com o intuito de 

este lhes dar força para poderem prosseguir com a sua vida. 

 

porque não havia tempo. Dar uma volta completa aos livros que já não eram 

precisos e libertar-me de coisas que não fosse preciso ir à rua nem precisasse de 

ninguém.” (...) “…não me sinto só porque como se absorvo muito a ler e a 

ultrapassar aquelas coisas, que olha falta arrumar isto, isto não presta deita-se fora, 

falta arrumar aquilo, posso mexer porque ninguém aqui mexe.” (E4) 

“Às vezes cai-me uma lágrima pelo rosto. Mas olha, procuro entregar-me o mais 

possível à oração.” (...) “Entrego-me à oração porque acho que há coisas na 

humanidade que só a oração pode intervir com isto tudo.” (E5) 

“Tenho que encarar como católica praticante que sou. Tenho que encarar, é a 

ordem natural das coisas. Nem tudo é belo, não é?” (...) “Vou à missa.” (E6) 

“Lido, quer-se dizer eu sou uma pessoa muito ativa, não paro. Invento sempre 

coisas para fazer e nunca estou parada durante o dia. Aí, costuro, arranjo as minhas 

flores, limpo a minha casa, estou sempre com trabalhos, leio muito, faço muita 

malha, costuro. Faço muita coisa.” (E7) 

“A ler.  Para já, eu leio sempre, mas quando estou a ler estou esquecida do que se 

passa.” (E12) 

“Em geral estou aqui por casa, faço um bocadinho de costura, leio, leio muito.” 

(E15) 

“Ai menina peço a Deus que me dê, que proteja a gente dos males, é mais por aí.” 

(...) “Exatamente, agarro-me a Deus Nosso Senhor para me dar força.” (E16) 

Dimensão Categoria 
Unidades de Registo Estratégias 

adotadas 
 

Valorização das coisas da 
vida “Aprendi a dar valor as pequenas coisas da vida. Sem dúvida.” (E2) 
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Quadro 51 – Unidades de registo na categoria Espiritualidade 

 

O suporte familiar apresenta-se-nos como uma das estratégias a que as pessoas idosas 

participantes no estudo recorrem, como é possível observar pelo Quadro 52. No quadro 

abaixo apresentado, comprova-se que, três elementos da amostra (E8, E10 E E14) 

encontram conforto, suporte e segurança na família mais próxima, na qual podem confiar 

quando se deparam com situações mais stressantes no seu ciclo de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensão Categoria 
Unidades de Registo 

Estratégias adotadas 
 Espiritualidade 

“Agarro-me a Deus Nosso Senhor, farto muito de lhe pedir. Isto 

é uma batalha tão grande. Batalha tão grande, tão grande. Eu 

não vejo, mas estou sempre com isto na ideia. Temos que 

ultrapassar esta provação que remédio, mas custa muito. Agora 

vejo a missa na televisão, rezo o terço no rádio ou na televisão e 

faço crochet para não pensar no que acontece.” (E3) 

“(...), agarro-me muito a rezar, vejo o terço todos os dias de 

Fátima, rezo muito, agarro-me muito a Deus Nosso Senhor e 

aos meus santinhos que eu tenho muita fé. Rezo muito porque é 

isso que nós temos que fazer todos.” (E7) 

“Tento aceitar porque eu acho que se todos os acontecimentos 

mesmo que eles sejam maus, nós temos que concluir porque se 

temos fé, que daí vamos tirar alguma coisa de bom. Portanto, só 

tenho que aceitar, seja feita a vossa vontade. E este é o mundo 

que merece também essa vontade de Deus.” (...) “A fechar-me 

no quarto e rezar, nunca esquecendo que para mim o meu 

Senhor e meu Deus se todos estão contra mim, esse está sempre 

por mim. Nunca está contra mim, como nunca está contra os 

outros. É o que está sempre à espera do filho pródigo.” (E9) 

“Olhe então eu também não sou muito de rezar, mas peço a um 

Deus, olhe então peço-lhe coragem a Deus para me levar isso 

porque não há nada a fazer, eu é que tenho.” (E11) 

“A Deus para me dar força.” (E13) 
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Quadro 52 – Unidades de registo na categoria Suporte Social 

 

Por sua vez, no decorrer do estudo, também nos deparámos com um dos participantes 

(E11) que afirma que tenta lidar com tudo o que lhe sucede como se não houvesse nada, 

levando-nos a colocar como categoria “Ignorar o Problema”, como é visível mediante a 

observação do Quadro 53. 

Quadro 53 - Unidades de registo na categoria Ignorar o Problema 

 

 

8. Análise Quantitativa 
 

Perante a observação do Quadro 54, encontram-se apresenta a frequência da suspeita de 

depressão nos inquiridos, verificou-se que 68,8% da amostra não apresenta depressão 

(score 0-5), e por sua vez, 31,3% apresentam suspeita de depressão (>5), como elucida o 

quadro.  

Estes resultados podem ser observados mediante os resultados totais da Escala de 

Depressão Geriátrica versão reduzida (GDS – 15). 

 

 

 

 

 

 

Dimensão Categoria 
Unidades de Registo 

Estratégias 
adotadas 

 
Suporte Familiar 

“Eu acho que neste momento não me agarro a nada. Vivo à minha maneira e 

não me agarro a nada. Agarro-me aos meus filhos.” (E8) 

“Olha recorro à família.” (E10) 

“Olhe eu acho que, a coisa fundamental é a família. A família é que nos pode 

ajudar a ultrapassar esses momentos menos bons. A família e em segunda parte 

os amigos.” (...) “Sim, especialmente a família.” (E14) 

Dimensão Categoria 
Unidades de Registo Estratégias 

adotadas 
 

Ignorar o Problema 
“Então lidar, tenho que lidar normalmente como se não houvesse nada.” (E11) 
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Quadro 54 - Resultados obtidos na Escala de Depressão Geriátrica (GDS)\ 

 

Por sua vez, perante a observação do Quadro 55, no qual se encontram presentes 

os resultados da aplicação da Escala UCLA, é possível compreender que quanto maior o 

score obtido, maior será o nível de solidão ou isolamento social experienciado, urgindo a 

necessidade de referir que n= 2 apresentam um score de 27 e n=1 um score de 31.  

 

Quadro 55 - Resultados obtidos na escala UCLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente à Escala de Espiritualidade, constata-se pela observação do Quadro 56 

abaixo apresentado de que na sua maioria, os participantes quer no que diz respeito às 

crenças percecionam-nas como positivas (Q1- 75% plenamente de acordo, resultado 

igualmente visível na Q2). Por sua vez, no que concerne à dimensão 

Esperança/Otimismo, é de salientar que 100% (n=16) estão plenamente de acordo com a 

afirmação “Aprendi a dar valor às pequenas coisas da vida”. De notar que nas outras 

duas questões, as respostas foram bastante positivas, como é visível nos dados 

posteriormente apresentados. 

 

 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 
válida 

Percentagem 
cumulativa 

Pr
es
en
ça
 

D
ep
re
ss
ão
 

Ausência de depressão 11 68,8 68,8 68,8 

Suspeita depressão 5 31,3 31,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 
Frequência Percentagem 

Percentagem 
válida 

Percentagem 
cumulativa 

To
ta
l U
CL
A
 

20 7 43,8 43,8 43,8 

21 1 6,3 6,3 50,0 

22 1 6,3 6,3 56,3 

23 1 6,3 6,3 62,5 

24 2 12,5 12,5 75,0 

26 1 6,3 6,3 81,3 

27 2 12,5 12,5 93,8 

31 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  



 

  110 

Quadro 56 - Resultados obtidos na Escala da Espiritualidade e Escala de Estado de Esperança 

 

 

 

 

 

C
re
nç
as
 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

cumulativa 

As minhas crenças 

espirituais/religiosas dão sentido à 

minha vida 

Concordo pouco 1 6,3 6,3 6,3 

Concordo bastante 3 18,8 18,8 25,0 

Plenamente de 

acordo 
12 75,0 75,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

      

A mina fé e crenças dão-me forças 
nos momentos difíceis 

Concordo bastante 4 25,0 25,0 25,0 

Plenamente de 

acordo 
12 75,0 75,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

       

Es
pe
ra
nç
a/
 O
tim
ism
o 

Vejo o futuro com esperança  

Não Concordo 3 18,8 18,8 18,8 

Concordo pouco 6 37,5 37,5 56,3 

Concordo bastante 7 43,8 43,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

  

   

Sinto que a minha vida mudou para 
melhor 

Não concordo 1 6,3 6,3 6,3 

Concordo Pouco  2 12,5 12,5 18,8 

Concordo bastante 13 81,3 81,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

     

Aprendi a dar valor às pequenas 
coisas da vida 

Plenamente de 

acordo 

16 100,0 100,0 
100,0 
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9.  Discussão  

9.1.  Literacia da Pessoa Idosa 
 

Pode-se compreender que Literacia em Saúde remete para a forma como as pessoas 

compreendem a informação sobre o seu estado de Saúde bem como dos cuidados de 

saúde, e de como estes são aplicados às suas vidas, com o intuito de tomar decisões. Este 

conceito influencia a saúde dos próprios indivíduos, tal como a segurança e a qualidade 

dos cuidados de saúde. 

Desta forma, as competências e capacidades de Literacia em Saúde consiste num processo 

que se desenvolve ao longo de todo o ciclo de vida. 

Como de seguida apresentado, é possível observar uma dicotomia de respostas 

(conhecimento/desconhecimento da doença). 

No que concerne ao desconhecimento da doença, este pode estar associado a uma baixa 

literacia em saúde, o qual espelha uma menor capacidade para compreender conteúdos 

disponibilizados relativamente a patologias, exames de diagnóstico, bem como uso de 

fármacos. Perante tudo isto, apresentam uma maior dificuldade em pesquisar, selecionar, 

ler e filtrar a informação disponibilizada para a existência de uma melhor qualidade de 

vida. Como enuncia Alves et al. (2018), como consequência da iliteracia em saúde, 

podem-se elencar as seguintes consequências negativas, das quais se pode enumerar: um 

pior estado de saúde, adoção de comportamentos de risco para a saúde, má gestão das 

doenças crónicas e uma menor participação em ações de prevenção e promoção da saúde.   

Neste estudo propriamente dito, o desconhecimento da doença refere-se propriamente 

dita à transmissibilidade da doença, a sua etimologia como é espelhado nas acerssões 

abaixo apresentadas 

 

“Ai! transmite-se a covid é exatamente as películas que andam no ar.” (E2) 

 

“Entendo que é uma infeção que está abrangendo todo o mundo, não é? Mas depois 

como se diz muita coisa, eu acho que já não entendo nada. Porque diz é vírus, não é 

vírus, é bactéria, não é bactéria. Portanto aí eu acho que não tenho, não sou capaz de 

discernir o que é mesmo. Ai isso não sou capaz.” (E9) 
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Contrapondo, a informação anteriormente apresentada, o conhecimento da doença, 

remete para níveis elevados de literacia em saúde, os quais se pode elencar os seguintes 

benefícios: aumento do bem-estar e melhores resultados de saúde, diminuição dos 

comportamentos de risco para a saúde, aumento da resiliência face à adversidade. 

 

“Entendo que é uma epidemia, tal como já houve outras, têm havido várias epidemias 

desde a segunda guerra mundial.” (E4) 

 

“Os sintomas gerais eu não sei. Mas o sofrimento, deve ser muito grande, porque a 

única coisa que eu sei é que as pessoas que estão nos hospitais, que nos mostram na 

televisão, eu acho que elas estão todas ligadas. E penso, que será isto cientificamente, 

toda a gente leu já que isto é uma doença relacionada com os pulmões. (...) transmite 

fundamentalmente, transmite-se pela agremiação das pessoas. Quanto mais nós 

estivermos em contacto em grupos e em agremiações, mais fácil é de apanhar.” (E4) 

 

No que concerne ao Envelhecimento Ativo surge uma novidade “Aprendizagem ao longo 

da vida”, na qual a informação é considerada primordial para a existência de um 

envelhecimento ativo, para além de permitir o acesso a emprego, promove 

concomitantemente o bem-estar, mediante uma cultura que valorize as suas 

especificidades, competências e experiências das pessoas mais velhas. 

A promoção da saúde desenvolve-se em torno do conceito de “saúde”, bem-estar 

biopsicossocial, colocando a tónica no incremento das capacidades para que os indivíduos 

possam lidar de forma positiva com os fatores adversos da vida. A promoção da saúde 

traduz-se na manutenção ou recuperação da autonomia e independência. Significa por 

outro lado, adiar ao máximo, o início das doenças na sua maioria crónicas, de progressão 

demorada e de difícil resolução após estar instalada. 

A aprendizagem efetua-se através de tarefas de aprendizagem autopropostas ou não, cuja 

finalidade é “ajudar a desenvolver no educando capacidades e competências que lhe 

permitam ser capaz de se relacionar com o meio onde vive (seja este físico e humano).” 

É um processo, dado que a ação de aprender não se cinge apenas a um momento, mas 

realiza-se ao longo do tempo. Processo esse que é experiencial e interior à pessoa, o qual 

é possível destacar o carater pessoal da aprendizagem. 
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 É possível constatar que só se aprende verdadeiramente se quem aprende o quiser, de 

facto, o qual produz modificações no comportamento. Depois de aprender o sujeito é 

capaz de realizar ações que antes não concretizava. 

É possível elencar alguns processos associados à aprendizagem nomeadamente: a 

representação, cognição, metacognição e transferência. A aprendizagem envolve uma 

interação dinâmica e complexa entre uma variedade de fatores de natureza fisiológica, 

pessoal e ambiental. Apresenta-se como uma construção pessoal resultante de um 

processo experiencial, interior à pessoa e que se traduz numa modificação de 

comportamento relativamente estável. É necessário conhecer a pessoa para a poder educar 

convenientemente. Como afirma Dewey “We teach adults, not subjetcts), apresenta-se 

também como importante conhecer bem os conteúdos a apresentar.  

Segundo afirmam Alves et al. (2018), uma baixa literacia em saúde condiciona as 

decisões que os próprios tomem relativamente à sua saúde. Desta forma num estudo 

realizado no Alto Minho, numa população de 3,927 indivíduos, dos quais 351 constituíam 

a amostra probabilística aleatória, é possível compreender que a literacia em saúde desta 

comunidade é limitada, pelo facto de assumirem uma facilidade perante atividades que 

não exijam análise crítica e interpretação, revelando maior dificuldade quando essas 

mesmas competências são requeridas. Tendo sido encontrada uma relação 

estatisticamente significativa entre o nível de literacia em saúde e o nível de escolaridade  

(Alves et al., 2018).  

 

9.2.Qualidade de Vida 
 

No que concerne às implicações na Qualidade de Vida decorrentes da pandemia Sars-

CoV-2, constata-se a existência de alterações nas Atividades Diárias, sofrimento, 

dificuldades da mobilidade e preocupação, presentes no discurso destes participantes. 

A expressão das alterações nas atividades diárias, é a mais evidente nas respostas dos 

participantes relativa à questão sobre o que se modificou na sua qualidade de vida, 

visando compreendê-las com o intuito de melhorar a sua qualidade de vida e o seu bem-

estar. 

No estudo realizado por Antúnez et al. (2018), envolvendo uma amostra de 1340 pessoas 

idosas de Rio Grande do Sul, emergem alguns fatores que promovem a incapacidade 

funcional no que respeita a atividades básicas e instrumentais da vida diária. 
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Neste mesmo estudo, as alterações nas atividades diárias estão evidentes nas asserções 

que se ilustram abaixo, fazendo referência à incapacidade de levar a cabo uma vida 

independente dentro da comunidade onde este se encontra inserido, tendo-se agudizado 

durante este período de pandemia, como é espelhado nas acerssões abaixo apresentadas. 

 

“A única coisa que eu faço é estar confinado em casa e sair o menos possível. Afetou a 

qualidade de vida. Então porque eu estou mais tempo em casa que fora.” (E2) 

 

“Ah que alterações, ao mesmo tempo são muitas, pois., e muitas atividades que eu tinha 

lúdicas e assim que neste momento não faço. Por exemplo eu estou no cartório 

paroquial, como sabes e isto mudou tudo.” (E5) 

Num estudo desenvolvido por Oliveira et al. (2021), no qual participaram 4,035 

indivíduos, este elucida-nos de que os idosos que apresentavam dificuldades na realização 

das ABVD ou AIVD, recebiam ou necessitavam de ajuda de outras pessoas. Como 

anteriormente referido, a perda funcional, traz consigo implicações de ordem física, 

psicológicas e sociais para a população mais idosa. Encontrando-nos em período de 

pandemia e no decorrer do estudo, pode-se observar que os participantes do género 

feminino estavam mais distanciados socialmente quando comparados com os homens. 

No que concerne ao indicador sofrimento, pertencente à dimensão Qualidade de Vida, 

remete para uma experiência fundamental da vida humana. O Homem perante a sua ânsia 

de felicidade experimentou no sofrimento a finitude da sua existência.  

Medina et al. (2015) corrobora a ideia anteriormente apresentada, considerando que o 

sofrimento como uma perceção influenciável por vínculos quer estes sejam afetivos, 

culturais, espirituais, ou situações e condições nas quais vivem. Diz-se que é reflexivo e 

experimenta-se quanto se sente desamparado, em vulnerabilidade ou perigo, como é 

possível compreender pela asserção abaixo apresentada. 

“… e estar aqui a sofrer até morrer.” (E11) 

Como defende Cassell (1995), o sofrimento é um mal-estar generalizado por uma ameaça 

iminente percebida à integridade ou continuidade existencial da pessoa. Desta forma 

compreende-se que é uma experiência que abarca a totalidade de todos os aspetos da 

existência humana e que se manifesta de forma distinta de pessoa para pessoa. Durante 

este período de confinamento bem como distanciamento físico, o sofrimento acentuou-se 
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na população idosa, podendo este ser demarcado por uma maior presença de perdas, quer 

estas sejam físicas, como psicosocioculturais, das quais se pode elencar a perda do papel 

social, a baixa autoestima, perda de entes queridos, proximidade com a morte, como 

enuncia Francke et al. (2015). Como é preconizado pelo Envelhecimento Ativo, 

defendido pela OMS (2005) este remete para a ideia de melhoria de qualidade de vida 

conforme as pessoas envelhecem. 

Consciencializarmo-nos de que a saúde é um recurso para que o idoso tenha uma vida de 

qualidade, incrementar a consciência crítica das pessoas bem como da comunidade e 

envolvê-los nas escolhas relativamente à sua saúde propriamente dita ou daqueles que os 

rodeiam, é algo realmente pertinente, para que capacitados possam atingir as suas metas 

previamente definidas. 

É possível apreender que saúde é um conceito positivo, que enfatiza os recursos pessoais 

e sociais, tal como as capacidades físicas apresentadas. Desta forma, a promoção da 

saúde, exige que cada um faça a sua parte para que assim alcance o bem-estar. 

Na dimensão em estudo, a capacidade funcional pode ser definida como a aptidão para 

realizar determinadas tarefas, que lhes permitam cuidar de si mesmos e apresentar uma 

vida independente (Silva et al., 2019). Segundo Grimmer et al. (2019), este deve ser 

considerado o indicador mais significativo de forma a aferir que o idoso permanece 

funcional no seu dia-a-dia, retardando o surgimento de incapacidades, incrementando as 

suas potencialidades (Martel et al., 2018). 

No envelhecimento, estamos perante uma perda progressiva de capacidade funcional, 

decorrentes de alterações morfológicas, fisiológicas, psicológicas e bioquímicas (Silva et 

al., 2019). Estas alterações poderão surgir de forma isolada ou quando surgem associadas 

a estilos de vida inadequados, podem conduzir a que o idoso apresente uma maior 

dificuldade em executar as suas AVD. 

A dificuldade de mobilidade surge igualmente associada à perda de funcionalidade bem 

como ao período de confinamento exigido para controlar a pandemia de Sars CoV -2    

O incremento da qualidade de vida deve assumir-se como um objetivo a alcançar na 

sociedade moderna. Os mesmos autores elucidam com recurso a estudos de que uma das 

causas das limitações da mobilidade diária, esta pode remeter para perdas físicas ou pode 

ocorrer sendo derivado da idade.  
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“Eu já estou em casa porque já se sabe tenho dificuldade em andar, tenho as artroses 

no joelho, estou muito coxa e já não podia andar muito, mas estou mais recolhida.” 

(E13) 

 

No decurso deste estudo, o indicador preocupação, este surge no discurso dos 

participantes deste estudo pelo simples facto de se poderem infetar com o novo 

coronavírus ou por sua vez, virem a infetar os seus próprios familiares. Esta informação 

pode ser visível nas citações abaixo apresentadas e corroboradas por Hammerschmidt & 

Santana (2020), os quais defendem que a população idosa se encontra em destaque no 

decorrer da pandemia Covid-19, pelo facto de este nicho da população apresentar um 

risco mais elevado quando comparados com a restante população. 

Como preconizam os autores anteriormente referidos, estes afirmam que a idade é um 

dos principais fatores de risco de vir a ser infetado pela Covid-19, desta forma e sabendo 

que estão mais propensos a desenvolver formas mais graves da doença, as acerssões 

abaixo apresentadas ilustram a preocupação no que concerne à qualidade de vida dos 

participantes durante a Pandemia Covid-19. 

 

“É só o susto menina. Andamos sempre assustados.” (E16) 

 

9.3.  Implicações Sociais da Pandemia Sars – CoV-2 
 

A categoria implicações sociais contempla dois indicadores, as alterações nas relações 

sociais e a utilização das TIC na comunicação. 

A perda da qualidade nas relações afetivas remete para a perceção negativa das alterações 

consideradas importantes para a própria pessoa idosa nas relações afetivas associadas ao 

envelhecimento. Neste tempo de pandemia, assistiu-se a um enfraquecimento dos laços 

afetivos ( Ribeiro et al., 2017).   

Como refere (Kar et al., 2020), as restrições impostas pela Covid-19, trouxeram 

desequilíbrios no que concerne à interação social das pessoas mais velhas respetivamente 

ao meio social e físico, podendo incrementar os níveis de ansiedade, medo, stress e 

depressão.  

Os mesmos autores enumeram que o distanciamento físico e social, bem como a redução 

das visitas domiciliárias são tópicos pertinentes, dado que a interação social é um dos 
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desequilíbrios social desta pandemia, como é possível observar pelas asserções de alguns 

dos participantes neste estudo. 

 

“Está tudo metido em casa, a minha rua faz de conta que não mora aqui ninguém. Com 

os meus netos converso com eles, então coitadinhos. Ai não beijos não lhes dou … Às 

vezes dou é beijitos nas costas (ó Henrique dá cá um beijito nas costas). Antigamente 

era na carita, agora não.” (E3) 

 

“Não, a sensação que tive foi que não posso aproximar-me dos meus netos como 

costumava, é a primeira coisa. Sinto que, gosto de ver os meus netos na igreja, porque 

embora eu não esteja ao pé deles é a mesma coisa se estivesse no mesmo banco”. (E4) 

 

Estas alterações nas relações e interações sociais exerceram um impacto negativo no 

que concerne respetivamente ao envolvimento e participação da pessoa idosa, pela 

simples limitação de relações com a própria família, comunidade ou organizações sociais. 

No estudo realizado por Duplaga (2021), este realça que as Tecnologias de Informação 

e Comunicação, no período da Pandemia Covid – 19, esta tecnologia apresenta uma 

panóplia de mais valias no que concerne à prestação de serviços de saúde, distribuição de 

alimentos, manutenção das interações sociais bem como dos contactos sociais, tendo 

sempre presente o distanciamento social exigido para que se pudesse diminuir a taxa de 

transmissibilidade de Sars – CoV-2.  

Por outro lado, Adedeji et al. (2021) referem que as pessoas idosas devido à idade, passam 

por uma maior sensação de vazio. Num estudo desenvolvido pelos autores supracitados, 

concluíram que as pessoas idosas dependiam dos telefones e exploravam as redes sociais. 

Observaram concomitantemente que, as pessoas mais velhas se mantinham em contacto 

com os seus amigos e aproveitavam esta oportunidade para reacender velhas amizades, 

com o intuito de reduzir distâncias, bem como a ansiedade de estarem confinados, 

contudo, urge a necessidade de salientar que nem todos as pessoas idosas estavam dotadas 

de conhecimentos tecnológicos e houve a necessidade de receber assistência. Como foi 

visível pelo estudo levado a cabo pelos autores acima referidos, também é espelhável 

mediante a observação de algumas respostas dos participantes neste estudo. 

 

“...falamos muito por telemóvel e por mensagens.” (E4) 
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Desta forma, Adedeji et al. (2021) corroboram que o simples facto de que as pessoas 

idosas se mantenham ligados às suas redes sociais, mediante a utilização do telefone entre 

outros meios de comunicação social, exerce um papel fulcral de apoio à saúde mental, 

para que pudessem lidar com a solidão criada pelo confinamento.  

De forma a complementar o que foi referido anteriormente, Primo (2020) refere que as 

interações online contribuiu para que as dificuldades relacionais, bem como as distâncias 

com os seus entes queridos fossem minimizadas. Contudo esta nova forma de contacto 

poderá não ter resolvido por completo as limitações impostas pelo isolamento social 

requerido durante a Pandemia, permitiu sim que não se exacerbasse a crise vivenciada. 

 

9.4.  Implicações a nível Psicológico da Pandemia Sars- CoV-2 
 

A categoria “Implicações a nível psicológico”, envolve nove indicadores, a visão da vida, 

o medo, a preocupação, a solidão, afetividade, resignação, tristeza e reintegração da vida. 

No decorrer do processo de envelhecimento, a recapitulação da vida bem como a 

aproximação da morte, resulta numa aproximação espiritual, a qual coloca em perspetiva 

o sentido da vida bem como a própria morte (Amaro et al., 2021).  

Segundo os autores anteriormente referenciados, a revisão da vida consiste num 

processo mental que ocorre de forma natural, sendo espontâneo, normativo e universal, 

mediante o qual se tornam presentes, na consciência dos próprios indivíduos, as 

experiências passadas bem como os conflitos que ainda se encontram por resolver. Na 

linha de pensamento do mesmo autor, este é um processo de reintegração de: experiências 

passadas, conflitos não resolvidos, como anteriormente referido, que poderá oferecer 

resolução, serenidade e sabedoria. 

Este processo permite que neste caso concreto a pessoa idosa clarifique e aprofunde e 

encontre o sentido da vida; aprenda e que se adapte a novos contextos e novas 

circunstâncias de vida mediante recordação autobiográfica. 

 

“Vejo é o fim da minha vida mais perto.” (E12) 

“Ah a minha vida. A minha vida já está tão no fim.” (E13) 

 

Por sua vez, a Reintegração da vida possibilita uma adaptação bem-sucedida às 

diferentes etapas da vida, as quais estão associados diferentes sentimentos, estados de 

ânimo com diferentes matizes e intensidades (Oliveira. 2013; Ribeiro et al., 2017). 
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 Urge a necessidade de referir que a revisão da vida consiste num processo causado pela 

aproximação à morte, é comum a todas as pessoas independentemente da etapa do ciclo 

vital em que se encontrem. Como o próprio autor elenca, este processo pode ser 

desencadeado por crises ou transições. No período concreto em que nos encontramos esta 

pandemia apresenta-se como uma crise para a população mais idosa, como é possível 

compreender pelas acerssões abaixo apresentadas. 

 

“Sim, fez-me pensar um bocadinho em determinado número de situações” (E14) 

 

Perante as citações dos participantes é passível de compreensão que promovem uma 

revisão da vida de forma a poderem integrar os acontecimentos sejam eles positivos ou 

negativos, auxilia a restaurar uma auto-identidade positiva, que apresenta como objetivo 

primordial a auto-aceitação. 

Relativamente ao indicador Afetividade, este segundo Primo (2020), refere que a mesma 

é expressa mediante comportamentos e sentimentos subjetivos, sendo parte integrante da 

subjetividade humana. Concomitantemente, exerce um papel crucial na perceção que os 

próprios têm em relação a determinadas situações a que estão expostos e à forma como 

vão reagir diante das mesmas.  

 

“Saudades de ter visitas. Tinha sempre muitas. Adorava que viessem, mas as pessoas 

defendem-se, não é?” (E6) 

 

“Tudo, muito complicado. Muito, porque isto está tudo muito complicado e só de eu as 

minhas netas e os meus filhos virem à minha casa e eu não os puder beijar e abraçá-los 

já afetou muito.” (E7) 

 

A solidão como aborda Goiás (2020) no decorrer do seu artigo já se apresentava como 

um problema antes do surgimento da pandemia. Hoje em dia, esta temática assumiu uma 

nova perspetiva dado que a maioria da população idosa teve de realizar determinadas 

alterações nas suas atividades diárias, com o objetivo de permanecer em casa, de forma a 

tentar atenuar a propagação do vírus. 
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“Ai sei lá, vejo isto tão escuro, vejo isto tão escuro. Está tudo muito diferente do que 

era. Tinha amigas e ia à missa, agora já não tenho ido à missa. Mas tenho pena de não 

ir.” (E3) 

 

“Sim muito. complicado. Só estar aqui sozinha, passo dias que não vejo a minhas netas, 

não vejo os meus filhos. É muito complicado. Muito sozinha. É assim, eu posso 

telefonar para os meus, mas realmente não é a mesma coisa que tando ao pé deles, 

deles virem aqui e tarem ao pé de mim. Muitos dias sinto-me muito sozinha e choro.” 

(E7) 

 

Ao apresentarem uma idade avançada, bem como viverem sozinhos, torna as pessoas 

idosas num grupo vulnerável, muito mais neste período de pandemia. As perdas existentes 

ao longo de todo o ciclo de vida, conduz a um isolamento social, caraterizado por vezes 

sem companhia bem como uma redução da participação ativa na sociedade onde se 

encontram inseridos. Nestes momentos, e de forma incrementada nesta fase de pandemia, 

a pessoa idosa acaba por identificar a sua própria vida sem sentido, vazia, o que se 

encontra correlacionado com a proximidade do fim de vida. 

Urge desta forma a necessidade de se proceder a uma reflexão da vida propriamente dita, 

mais propriamente nesta fase do ciclo de vida, dada a proximidade da morte. Momento 

esse que se pode compreender pelas citações abaixo apresentadas, onde a pessoa idosa 

acaba por questionar sobre a sua própria existência, sendo não só pertinente para 

ultrapassar as diversas crises interiores existentes, bem como desenvolver a sua 

personalidade ( Oliveira & Silva, 2013).  

 

“Sim, fez-me pensar um bocadinho em determinado número de situações.” (E14) 

 

“Eu acho que sim menina, eu acho que sim. Que isto faz às vezes pensar um bocadinho 

a gente, refletir em certas coisas que a gente às vezes até se esquece.” (E16) 

 

O indicador preocupação, surge associado a outro indicador o medo. É passível proceder 

a esta associação dado que como anteriormente referido a amostra deste estudo se 

encontra preocupada ou apresenta algum receio em poder vir a estar infetado com Covid-

19, o que irá condicionar a sua atuação nas atividades do dia a dia, conduzindo 

possivelmente a estados de maior ansiedade aquando da realização de tarefas que até 
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então eram regulares. Podendo conduzir a que a própria pessoa idosa apresente algum 

receio de falar com amigos que encontra na rua, podendo demonstrar estados ansiosos, 

como forma de ocultar o receio perante esta adversidade. 

 

“Andamos sempre com medo, sempre assustada não sair sem máscara. No meu dia-a-

dia deixo-me ficar por casa, não vou à rua, porque tenho medo.” (E3) 

 

“De maneira que já não podia estar muito com eles, mas de qualquer forma preocupa-

me isto tudo muito.” (E12) 

 

Perante a pandemia que nos assola, a tristeza é outro indicador que se pode salientar das 

diferentes entrevistas realizadas de forma a compreender as implicações nível 

psicológico. A tristeza sentida pelas pessoas idosas em estudo encontra-se relacionada 

com as alterações que tiveram que ocorrer no seu dia-a-dia. 

Tal como enuncia Barros et al. (2020) e Lima et al. (2020), em períodos de epidemias e 

isolamento social, pode-se assistir a uma maior incidência ou por sua vez a um 

agravamento desses quadros. Desta forma, e perante as conclusões a que os autores 

chegaram, é possível compreender que a tristeza bem como a ansiedade podem estar 

presentes em pessoas quer estas apresentem transtornos mentais (depressão) ou não, 

como se pode verificar na citação abaixo apresentada. 

 

“É uma dor que não passa, que não passa. É o pior que pode acontecer na vida a uma 

pessoa. Não há dia nenhum, que as minhas lágrimas não me corram pela minha cara.” 

(E13) 

 
No seguimento do presente estudo, o indicador resignação surge associada à tristeza 

anteriormente enunciado, uma vez que perante a análise da acessão, a pessoa idosa 

submete-se a uma força superior, ou seja, neste caso concreto, deposita toda a confiança 

em Deus, e será o que esta entidade divina quiser que aconteça. De forma a complementar 

a informação supradita, referem que a resignação pode ser enunciada como um fator de 

resiliência, no qual a pessoa aceita o que não pode alterar, e enfrentar o que pode ser 

mudado.  
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Como refere o autor, este pode ser visto como o melhor caminho para a manutenção da 

saúde emocional do próprio, perante as coisas sob as quais não poderá agir diretamente.  

 
“Portanto há -de ser o que Deus quiser” (E11) 

 

9.5.  Estratégias Adotadas 
 

É possível verificar que a dimensão estratégias adotadas face a situações adversas é 

composta por diferentes categorias nomeadamente: “Coping, Valorização das coisas da 

vida, Espiritualidade, Suporte Familiar e Ignorar o Problema”,  

O coping é o indicador com mais frequência (n=8) das estratégias adotadas para fazer 

face a situações de stress, neste caso concreto a Pandemia de Covid – 19.   

Como afirma Ribeiro et al. (2017), o envelhecimento surge associado a uma acumulação 

de perdas sucessivas ao longo da vida, passando por limitações físicas, doenças entre 

outras. Os mesmos autores elucidam que as situações provocadoras de stress podem 

classificar-se em duas categorias: eventos traumáticos (situações externas ou pessoas que 

surgem como uma ameaça ao bem-estar do próprio, e eventos incontroláveis, os quais são 

situações que desafiam os nossos próprios limites.  

Desta forma, compreende-se que o coping consiste num esforço individual necessário 

para lidar com situações stressantes. Remete para um processo multidimensional e 

dinâmico que requer um conjunto de respostas. Engloba a interação do individuo com o 

ambiente, empregando mecanismos de forma a assegurar uma boa gestão de uma ameaça 

iminente bem como situações de vida difíceis (Medeiros, 2021; Verhage et al., 2021) .  

Por sua vez, Hrast et al. (2020) corroboram que o coping remete para as estratégias de 

sobrevivência, nas quais neste caso concreto as pessoas idosas depositam toda a confiança 

perante as adversidades que ocorrem no desenrolar do ciclo vital, mantendo 

simultaneamente quer o bem-estar emocional, quer psicológico. 

Já, León-Navarrete et al. (2017) elucida que as estratégias de coping são ferramentas 

cognitivas e comportamentais que podem auxiliar a população mais velha a enfrentar da 

melhor forma possível as mudanças que surjam na vida. A pessoa idosa, nesta etapa da 

vida, como anteriormente referido depara-se com mudanças e perdas importantes, as 

quais exigem uma resposta importante para a existência de uma adaptação por parte da 

própria pessoa idosa. 
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“Voltei à hidroginástica, uma coisa que me faz muito bem. Liberta-me muito (...), estar 

ali, aqueles quarenta e cinco minutos, faz-me muito bem.” (E1) 

 

“Ficar mais em casa, olhar para tudo aquilo que estava sem ser mexido porque não 

havia tempo. Dar uma volta completa aos livros que já não eram precisos e libertar-

me de coisas que não fosse preciso ir à rua nem precisasse de ninguém.”  (E4) 

 

“A ler.  Para já, eu leio sempre, mas quando estou a ler estou esquecida do que se 

passa.” (E12) 

 

As estratégias de coping são distintas de pessoa para pessoa como é possível observar 

pelas asserções anteriormente apresentadas. Assim, as estratégias de coping podem 

centrar-se no problema (descrevem a reestruturação cognitiva, a interação estabelecida 

com o ambiente e a ajuda das pessoas), e as estratégias centradas nas emoções (adotadas 

quando a regulação das emoções, a ventilação emocional está envolvida). Na pandemia 

Covid-19, pode-se compreender que as estratégias mais utilizadas estavam centradas no 

problema. 

Como elucida (Adedeji et al., 2021), a religião é considerada o fator social mais relevante 

para a adaptação entre a população idosa 

Counted et al. (2018) promovem a espiritualidade como um locus interno em termos de 

regular os estados emocionais negativos. Estudos afirmam que as atividades espirituais 

podem assumir significados de apoio a nível de transcendência do próprio e como 

estratégia de coping perante os stressores da vida. Os autores supracitados enunciam que 

o mesmo conceito pode ser compreendido em duas categorias: como uma avaliação 

cognitiva de questões existenciais bem como o conhecimento experiencial do divino. 

Tendo em conta os estudos desenvolvidos pelos mesmos autores, é possível constatar que 

se encontraram correlações positivas significantes entre a Espiritualidade e a Qualidade 

de Vida. Como é referido as atividades bem como crenças de espiritualidade 

(nomeadamente: oração, confiança em Deus, ligações espirituais positivas) despoletam 

estratégias de sobrevivência em períodos de maior aflição, conduzindo a resultados mais 

favoráveis no que concerne à dimensão da Qualidade de Vida, como é possível observar 

nas asserções abaixo apresentadas. 
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“Agarro-me a Deus Nosso Senhor, farto muito de lhe pedir. Isto é uma batalha tão 

grande.” (E3) 

“Maria agarro-me muito a rezar, vejo o terço todos os dias de Fátima, rezo muito, 

agarro-me muito a Deus Nosso Senhor e aos meus santinhos que eu tenho muita fé.” 

(E7) 

 

Como afirma  Ferreira-Valente et al. (2020), a espiritualidade é considerada como um 

aspeto significativo e universal da experiência humana. O estudo realizado pelos mesmos 

autores, corroboram com a ideia de que a espiritualidade corresponde a uma medida na 

qual uma pessoa tem ou se encontra à procura do seu próprio sentido da vida, 

nomeadamente sentimentos de transcendência e ligação a um poder superior, bem como 

um recurso de esperança perante às adversidades que possam ocorrer ao longo do ciclo 

de vida. 

Os autores supracitados elencam algumas práticas da espiritualidade significativas, 

podendo exercer uma resposta de combate à dor, melhorando a função física e 

psicológica. No que concerne aos resultados do mesmo estudo, estes elucidam a 

possibilidade de a espiritualidade poder vir a influenciar a dor bem como o funcionamento 

mediante as crenças e atribuições associadas à dor: o significado que lhe é atribuído bem 

como as respostas para fazer face à dor, como é possível verificar pelas asserções dos 

participantes no estudo. 

No que concerne ao suporte familiar, sabe-se que ao longo dos anos o conceito de 

família foi adquirindo novos significados, contudo continuamo-nos a reger, na sua 

maioria pelos valores tradicionais. De acordo com o artigo 16º alínea 3 da Declaração dos 

Direitos do Homem “A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem 

direito à proteção desta e do Estado.” 

A família apresenta um caráter desenvolvimentista através da sequência previsível de 

transformações na família em função do cumprimento de tarefas definidas.  O ciclo vital 

de uma família, refere-se à classificação das diferentes etapas da vida que uma 

determinada família atravessa de forma interativa, tendo em conta as caraterísticas dos 

indivíduos, aspetos internos do sistema (família) e a relação existente entre subsistemas 

e contextos exteriores, onde a família está inserida. 

Marques (2013) e Simões et al. (2016) enunciam que a família é mais do que a soma das 

diferentes partes, uma vez que o ciclo individual surge sempre inserido num contexto 
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maior – o ciclo de vida familiar (contexto primário do desenvolvimento humano). Para 

estas autoras, o desenvolvimento familiar e individual é concomitante. 

De acordo com Marques (2013) e Simões et al. (2016), o ciclo vital da família pode ser 

dividido em seis estádios: independência; lançamento do jovem adulto sozinho, juntar 

famílias: novo casal; famílias com crianças pequenas; famílias com adolescentes; 

lançamento de filhos na vida adulta e famílias no fim de vida. 

O último estádio, quando a integridade familiar se constrói, intitula-se família no fim de 

vida, no qual a aceitação da mudança de papéis geracionais o principal motor emocional 

de transição. Concomitantemente, o individuo deve explorar novas opções familiares e 

sociais, adaptando-se às suas transformações biopsicossociais. Na última etapa do ciclo 

de vida familiar, as pessoas idosas e as suas famílias respetivamente, deparam-se com 

desafios, tarefas e conflitos por vezes tão complexos quanto as gerações mais jovens.  

Neste ponto, surgem alguns acontecimentos que exigem mudanças significativas e por 

vezes decisivas para o desenvolvimento como por exemplo adaptar-se ao declínio físico 

mantendo os interesses e o funcionamento individual e familiar, apoiar o papel central da 

geração intermédia e incorporar novos papéis (avô/bisavô), lidar com a perda do cônjuge 

(viuvez) ou outras pessoas significativas e preparar/enfrentar a própria morte. Ajustar-se 

à doença ou dependência e lidar com a reforma e a perda de papéis sociais. 

Estes acontecimentos levam à construção do sentimento de integridade familiar. A 

construção da integridade familiar na pessoa idosa é fortemente influenciada por três 

fatores do sistema familiar engloba a revisão e a integração da vida quer individual, quer 

familiar.  

Esta última fase do ciclo depende da forma como o próprio vivenciou as anteriores. 

Constitui de certa forma o momento em que o idoso olha para trás e poderá sentir alegrias 

ou tristezas, este período inicia aquando da reforma e no retorno a uma vida para o casal 

(a dois). Nesta etapa, a pessoa começa a refletir sobre o seu percurso de vida. Irrompe a 

necessidade de resolver eventuais erros, conflitos ou desilusões familiares. 

O papel da família é um item pertinente em qualquer estádio da vida, no entanto, torna-

se de relevada importância no período da velhice. Neste sentido, urge a necessidade para 

compreender a composição do agregado familiar.  

 

“Olha recorro à família.” (E10) 

“Sim, especialmente a família.” (E14) 
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Outra estratégia adotada pelos próprios idosos quando se deparam com alguma 

adversidade, surgiu valorizar as pequenas coisas da vida. Estratégia esta que se torna 

bem presente no momento de provação que atravessamos hoje em dia, dado que urge a 

necessidade de aprendermos a dar valor ao simples. Muitas vezes, na correria do 

quotidiano, não nos é permitido observar para as maravilhas que nos rodeiam, que por 

vezes são consideradas insignificantes. Contudo, durante este período de isolamento 

social, no decorrer das entrevistas realizadas foi passível aferir que muitas das pessoas 

idosas aprenderam a valorizar as pequenas coisas da vida, compreendendo a importância 

de viver o presente. Desta forma, perante as adversidades sentidas durante o período 

vivido, é nestas pequenas coisas que encontram força para poderem ultrapassar todos os 

obstáculos com que se deparam, de forma a conseguirem atingir uma felicidade plena 

bem como o bem-estar dos próprios bem como de quem os rodeia. 

 

“Aprendi a dar valor as pequenas coisas da vida. Sem dúvida.” (E2) 

 
Por outro lado, pode-se compreender perante a acessão apresentada abaixo de que para 

algumas pessoas idosas, o Covid não tem qualquer importância, levando a que os mesmos 

acabem por ignorar o problema. Perante a acessão apresentada e pela entrevista realizada, 

é possível concluir que os mesmos mantêm as mesmas rotinas, negando a existência de 

uma pandemia que colocou em causa tudo o que até então era tido como garantido. 

 

“Então lidar, tenho que lidar normalmente como se não houvesse nada.” (E11) 
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10. Limitações do Estudo 
 

No que concerne às limitações no estudo é nos possível enumerar as seguintes:  

A escassez de estudos sobre a realidade do impacto a nível social e psicológico da 

pandemia de Covid-19, em particular, sobre a temática em análise. Apesar de existirem 

estudos referentes ao Covid-19, não existiam estudos que focassem a sua pesquisa sobre 

o impacto desta pandemia nas pessoas idosas residentes na comunidade.  E no caso 

concreto de Portugal, os estudos existentes remetiam para o conhecimento da evolução 

dos dados da pandemia diariamente. O progresso deste estudo apresentou-se como um 

impulso, respeitante à exploração bem como ao desenvolvimento do conhecimento. 

Uma outra limitação foi a necessidade de se ter tido de realizar as entrevistas via 

telefónica, dado encontrarmo-nos num período de maior risco para a transmissibilidade 

de doença, tendo sempre em mente a prevenção tanto das pessoas idosas como da nossa 

própria saúde. Tratando-se de um problema de saúde pública houve a necessidade de 

garantir a segurança de todos os intervenientes, o que impossibilitou a criação de um 

ambiente íntimo, no qual a pessoa idosa se sentisse bem e encorajada para partilhar as 

suas experiências no que concerne ao período pandémico que vivenciamos. 

Com o objetivo de validar os dados obtidos no decorrer de todas as entrevistas, a 

investigadora deslocou-se à porta do domicílio de cada um dos dezasseis participantes de 

forma a validar o que anteriormente foi proferido pelos mesmos. 
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Parte III – Projeto de Intervenção 
 

11.   Proposta de Projeto de Intervenção  
 

Com base nos resultados apresentados anteriormente, salienta-se em particular as 

alterações das atividades diárias, a solidão sentida pelos participantes do estudo, alteração 

nas relações sociais, estando também patente a falta de afetividade (falta de visitas ou 

calor humano), bem como a iliteracia em saúde (desconhecimento da doença), mesmo 

que remeta apenas para dois participantes, requer a nossa atenção, visando garantir uma 

melhor qualidade de vida e bem-estar de todas as pessoas idosas integrantes no estudo. 

Desta forma, apresenta-se um projeto de intervenção designado de “Rugas com Vida” 

(Ver Apêndice XXII – Cronograma do Projeto de Intervenção “Rugas com Vida”). Para 

além de um programa de sensibilização bem como um programa de literacia, pretende 

dotar a população sénior de conhecimentos relativos à sua saúde, de forma a melhorar a 

sua capacidade de decisão bem como melhorar a atitude da comunidade face a este setor 

da sociedade. No decorrer deste projeto, delineia-se a criação de um gabinete de apoio à 

Pessoa Idosa. Assim, pretende-se incrementar a qualidade de vida e bem-estar, tal como 

promover a manutenção da pessoa idosa no seu próprio domicílio. 

Neste sentido, elaborou-se um projeto de intervenção comunitária, onde mediante um 

conjunto de atividades, se pretende desenvolver diversas capacidades valorizando as 

potencialidades individuais e do grupo. 

 

11.1.Fundamentação do Projeto de Intervenção 
 

“O envelhecimento é um processo dinâmico e multifacetado que exige uma adaptação do 

método de intervenção ao contexto de trabalho (...) As atividades ocupacionais, 

pretendem promover um maior sentimento de utilidade, capacidade e competência, 

originando uma maior satisfação com a vida. Os novos projetos na vertente de intervenção 

comunitária, destacam-se pelas suas características inovadoras, demonstrando novas 

dinâmicas e mudança de paradigma. Estando mais que comprovado o seu benefício para 

a qualidade de vida da pessoa idosa.” (Soares, 2018)  

De acordo com Lousa (2016), a cognição pode ser entendida como um processo 

intelectual ou mental que possibilita a aquisição de conhecimento e que envolve a 

perceção, a emoção, a linguagem, o comportamento e a memória.  
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Remetendo para a habilidade de aquisição e uso da mesma informação que permite aos 

indivíduos as constantes adaptações às transformações que tiveram lugar no seu 

ambiente.  O autor acima supradito, salienta que a estimulação cognitiva é relevante na 

prevenção do declínio cognitivo e do possível surgimento de demências, depressões, e 

que com esta intervenção se poderá melhorar a autonomia bem como a auto-estima do 

idoso e consequentemente, uma melhoria da sua qualidade de vida.  

No que concerne ao estado da arte, estudos revelam a utilização de programas de 

estimulação cognitiva com idosos é considerada uma intervenção eficaz e que 

proporciona benefícios autonomamente da idade cronológica apresentada ou caso 

apresente alguma patologia ou défice cognitivo (Lousa, 2016).  

Primeiramente, importa salientar o conceito de projeto de intervenção, segundo Ander-

Egg e Idañez (2005), consiste num conjunto de atividades coordenadas entre si, as quais 

combinam recursos humanos, materiais, financeiros e técnicos de forma a alcançar um 

objetivo, ou por sua vez um resultado previamente estabelecido, delimitado num 

determinado período de tempo. Desta forma, e como complemento do anteriormente 

exposto, estes referem que a conceção de um projeto de intervenção surge em virtude de 

uma necessidade, à qual é necessário dar resposta a uma ou mais problemáticas, sendo 

necessário que as mesmas estejam explicitas a fundamentação que alicerça este projeto, 

a sua finalidade, objetivos, beneficiários diretos ou indiretos, os produtos que poderão 

resultar do projeto, as ações que se devem delinear para se poder alcançar os objetivos, 

bem como os recursos necessários para o seu sucesso, bem como a calendarização, e as 

ferramentas de avaliação, respetivamente. 

Face ao supradito, considera-se de elevada pertinência a implementação de um projeto de 

intervenção que englobe para além de uma perspetiva de promoção da saúde, urge a 

necessidade de se constituir um gabinete de apoio à população idosa, considerando-se 

pertinente o envolvimento das entidades municipais, nomeadamente a Câmara Municipal 

da Golegã, bem como a Junta de Freguesia. 
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11.2.Designação do Projeto 

 

O presente projeto de intervenção comunitária intitula-se “Rugas com Vida”, dado que 

se encontra este público – alvo em processo de envelhecimento, não basta dar anos à vida, 

apenas. É necessário, sim dar vida aos anos, para que possam envelhecer com qualidade 

e elevado bem-estar, demonstrando satisfação com a vida e felicidade a ela inerentes. 

Com isto, pretende-se elucidar que a pessoa ao ser considerada idosa, não poderá exercer 

mais nada, ou por sua vez, os seus sonhos ou objetivos atingiram o seu términus, não, 

com esta proposta pretende-se transmitir que tudo é possível tendo sempre bem ciente as 

necessidades e respetivamente as potencialidades de cada uma das pessoas idosas com as 

quais iremos trabalhar. Transmitindo-lhes assim uma “lufada de ar fresco”, tendo em 

conta os períodos sucessivos de confinamento pelos quais passaram. 

 

11.3.  Finalidades e objetivos gerais e específicos, indicadores, resultados e 
instrumentos de avaliação 

 
A finalidade do presente projeto teve como intenção a participação ativa das pessoas 

idosas nas dinâmicas propostas, respeitando sempre as pessoas idosas, no que concerne à 

sua individualidade, bem como os seus gostos, preferência, potencialidades, interesses e 

expetativas, respetivamente. visando sempre melhorar a qualidade de vida e o bem-estar 

de todos os intervenientes. 

Os objetivos gerais deste projeto de intervenção prendem-se pela potenciação do olhar do 

idoso a seu próprio respeito, estimular a participação ativa nas diversas atividades 

propostas, fomentar a socialização e desenvolver atividades com as pessoas idosas. Por 

sua vez, como objetivos específicos pretende-se que as pessoas idosas sejam capazes de 

melhorar os seus relacionamentos sociais, estimular o convívio, promover a cultura 

através da criatividade, expressão e autoestima. Relativamente aos resultados, espera-se 

que os objetivos sejam cumpridos, que se cative o máximo de participantes, que as 

pessoas sintam que o projeto é útil e importante e que este possa ter continuidade. 

A avaliação das diferentes atividades que o compõem será feita através de um 

questionário (Ver Apêndice XXI – Questionário de Avaliação das Atividades), elaborado 

pela equipa para o efeito que será respondido por uma amostra dos participantes, bem 

como pela equipa (Ver Apêndice XX – Grelha analítica de Avaliação do Projeto de 

Intervenção) para que se consiga realizar uma avaliação global das atividades e também 



 

  131 

ter-se-á em conta o feedback recebido por parte dos diferentes convidados. Também se 

procederá à realização de uma autoavaliação por parte da equipa dinamizadora. 

 
11.4.Cruzamento entre problemas, necessidades, atividades e resultados 

Os problemas, necessidades, atividades e resultados, encontram-se descritos no Quadro 

57 abaixo apresentado, os quais devem ser otimizados pelos recursos humanos e 

económicos.... As tarefas planeadas e delineadas, serão adaptadas de forma que todos/ 

maioria das pessoas idosas participem e não se sintam de certa forma rejeitados pelas suas 

limitações. É de salientar que apesar de todas as limitações decorrentes do processo de 

envelhecimento, a pessoa idosa ainda apresenta potencial a ser desenvolvido. 

 
Quadro 57 - Cruzamento entre problemas, necessidades, atividades e resultados 

Problema Necessidades Atividades Resultados 

Iliteracia em Saúde no que 

concerne às patologias existentes 

Sensibilizar e dotar os 

participantes de 

conhecimentos e 

competências para que 

assim, consigam lidar 

melhor com todas as 

limitações; 

 

- Sensibilizar para a 

importância de conhecerem 

as patologias e adoção de 

estilos de vida saudáveis 

- Ações de sensibilização Espera-se a 

promoção da 

saúde tanto dos 

intervenientes 

bem como da 

comunidade em 

geral que deseje 

participar. 

Solidão e /ou isolamento social Valorizar a beleza no 

envelhecimento e a pessoa 

idosa perceber que tem 

potencialidades e não está 

apenas à espera do fim 

- Sessão fotográfica; 

- Dia do Autor Português; 

- Tarde Musical; 

- O sonho comanda a 

vida; 

- Histórias com Estória; 

- Felicidade à Janela 

Espera-se a 

melhoria do bem-

estar, autoestima e 

qualidade de vida 

e que englobe o 

maior número de 

pessoas 

Falta de Afetividade 

Revisão da Vida 

(dada a proximidade da finitude da 

vida, urge a necessidade de 

proceder a uma revisão da vida, e 

uma reflexão) 
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11.5.Profissionais envolvidos na dinamização e liderança do Projeto 

Como afirmam Ander-Egg e Idañez (2005), “todo o projeto requer para a sua realização 

uma série de recursos (bens, meios, serviços, etc.…), com a finalidade de obter o produto 

e alcançar o objetivo imediato.” 

No que concerne aos recursos humanos, urge a necessidade de se contar com pessoas 

dotadas e capacitadas para realizar as dinâmicas /atividades previstas. Considerando a 

pertinência do trabalho ao nível comunitário, no que concerne à população sénior, propõe-

se que o coordenador do projeto seja um Gerontólogo, preferencialmente, dado tratar-se 

de um profissional que apresenta experiência o nível da população sénior bem como 

coordenação de projetos.  

 

11.5.1. Recursos Humanos  
Para uma execução profícua deste projeto, contará com uma equipa multidisciplinar, 

abarcando distintas áreas de intervenção nomeadamente: Terapeuta Ocupacional, 

Enfermeiro (a), Psicológo (a), Animador Sociocultural, Psicomotricista, equipa esta que 

poderá ser complementada com o intuito de promover um envelhecimento bem-sucedido. 

Destaca-se a pertinência da Gerontologia Social no presente projeto de intervenção, uma 

vez que a Gerontologia é uma área caraterizada pela interdisciplinaridade, de 

conhecimento específico acerca do envelhecimento, onde estão integradas diferentes 

áreas do conhecimento. A interdisciplinaridade referida, promove reflexões referentes a 

procurar novas alternativas com o intuito de conhecer holisticamente a pessoa idosa, na 

sua vertente biológica, psicológica e social (modelo biopsicossocial), não esquecendo 

nunca da sua cultura, entre outras. 

 

11.5.2. Recursos Materiais 
Tendo em conta o que se encontra identificado como necessidades relativamente a bens 

materiais nomeadamente: uma sala com a capacidade máxima para 8 pessoas, material 

audiovisual, equipamento técnico, material de escritório, equipamento de enfermagem 

(entre eles um termómetro), entre outros que surgirão no decorrer do programa. 
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11.5.3. Recursos Financeiros  
Os recursos financeiros serão aplicados no pagamento da renda da sala a utilizar no 

decorrer do programa, bem como na aquisição de todo o material anteriormente elencado, 

bem como para despesas que possam surgir posteriormente.  

Urge a necessidade de referir que os participantes providenciará de donativos que os 

mesmos queiram dar, ficando bem explicito que não é de cariz obrigatório, tendo sempre 

bem presente que a reforma de uma pessoa idosa que não apresente elevada escolaridade, 

seja muito elevada. Desta forma, serão solicitados patrocínios às empresas da zona 

envolvente bem como ao município.   

 

11.5.4. Patrocínios  
Com o intuito de envolver diversas entidades da região neste projeto de intervenção 

comunitária, prevê-se estabelecer parcerias ou por sua vez, patrocínios com entidades 

privadas e oficiais, nomeadamente: Câmara Municipal da Golegã, Junta de Freguesia da 

Golegã, Mendes Gonçalves. 

 

11.6.Público-Alvo 

Apesar de se pretender envolver toda a comunidade de forma geral, em especial este 

projeto encontra-se destinado aos residentes do Município da Golegã, serão priorizados 

neste mesmo projeto os participantes no estudo. Tendo em conta, a tipologia das 

atividades a desenvolver, que o mesmo se estenda a outros participantes que não tenham 

integrado este estudo empírico, que pretendam melhorar a sua qualidade de vida, dando 

vida aos anos, envelhecendo com qualidade no seu domicílio. 

 

11.7.Planificação da Intervenção 

Para se atingir os objetivos delineados anteriormente, serão levadas a cabo um conjunto 

de atividades, as quais se encontram descritas de seguida. Salienta-se que o plano de 

intervenção apresentado de seguida, é uma mera proposta de intervenção, dado que a sua 

calendarização encontra-se dependente da procura destas junto das pessoas idosas, tal 

como enuncia Guerra (2002), as atividades realizadas tem sempre em conta tanto os 

objetivos, as estratégias e os recursos necessários para alcançar os objetivos delineados. 

É importante salientar que na sua maioria as atividades apresentadas, serão trabalhadas 

de forma grupal, de forma a diminuir o receio de partilhar informações pessoais 

isoladamente ao profissional, dado que o grupo exercerá um fator positivo, reforçando a 
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participação de todos. Encontrando-nos num período de pandemia, o grupo não deverá 

ter mais de 5-6 elementos, de forma a ser possível garantir as medidas de segurança de 

todos os seus intervenientes.  

Como enuncia Knight (1999), Dufft (1999) e Ferreira (2010), a intervenção em grupo é 

considerada a abordagem preferencial, garantindo a universalidade (a pessoa idosa não 

se encontra sozinha nos seus problemas), menor custo, existe uma maior partilha e coesão 

grupal, conduzindo a uma aprendizagem interpessoal, reduz o isolamento social. 

Contudo, a intervenção em grupo também apresenta algumas limitações, nomeadamente: 

algumas pessoas idosas podem apresentar dificuldades em discutir em grupo problemas 

pessoais, com receio de mais perdas emocionais, eventual curto tempo de atenção 

individual, caso existam pessoas com psicopatologia severa ou agressivas em relação ao 

grupo/ facilitador não devem participar em intervenções de grupo. 

 

11.8.Desenvolvimento sucinto das atividades propostas 

Primeiramente, será estabelecido o contacto pessoal com os participantes inscritos nas 

respetivas atividades, quer da equipa que integra o projeto em causa, quer dos respetivos 

participantes.  

No decorrer de todo o programa é de relevada importância, captar e manter o interesse 

dos participantes, para que os mesmos se sintam familiarizados com o mesmo no que 

concerne aos seus objetivos, finalidades, bem como periocidade e duração das sessões 

que o constituem. 

 

Objetivo 1: Combater solidão/ Falta Afetividade 

Todas as descrições de atividades apresentadas posteriormente, foram desenhadas com o 

objetivo de ajudar as pessoas a aumentar a sua autoestima, socialização e atenção. 

Dinâmicas com foco na remotivação e revisão da vida, torna-se útil na procura da 

realização pessoal, assim como a satisfação enquanto ser humano (Woods et al., 2005; 

Gonçalves et al., 2008; O´shea et al., 2014). 
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11.8.1. Sessão fotográfica 

Esta é uma forma de proporcionar uma tarde diferente a pessoas idosas bem como captar 

os momentos. Nos dias seguintes que foram destinados para esta atividade, pretende-se 

tirar fotografias aos próprios idosos que queiram participar na atividade, aproveitando o 

espaço envolvente, focando a pessoa idosa no seu contexto.  

Esta atividade tem como objetivos intensificar as interações sociais, despertar a sua 

autoestima e autoconfiança, valorizar a aparência e o autocuidado, enfatizar os aspetos 

positivos e potencializar o olhar das pessoas idosas a seu próprio respeito. 

 

Quadro 58 - Descrição da Atividade " Sessão Fotográfica" 

 

 

 

 

 

Local: Golegã Data: Dinamizadores: Equipa  

Público-alvo: Idosos Número: Indefinido Sexo: Masculino e 

Feminino 

Avaliação: Feedback dos 

idosos e preenchimento de um 

questionário acerca da 

atividade 

Atividade Descrição Objetivo Material Duração Hora 

Sessão 

Fotográfica 

Tirar 

fotografias às 

pessoas idosas 

que quiserem 

participar, 

aproveitando 

o espaço 

envolvente  

- Potencializar o 

olhar das pessoas 

idosas a seu 

próprio respeito; 

- Intensificar as 

interações sociais; 

- Aumentar a 

autoestima e 

autoconfiança; 

- Valorizar a 

aparência e o 

autocuidado; 

- Enfatizar os 

aspetos positivos 

Máquina 

Fotográfica 

– 2h 

- 2h  

– 2h 

14h às 16h 
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11.8.2. Tarde musical  
Esta atividade foi pensada e estruturada de maneira que as pessoas idosas possam 

desfrutar de uma tarde de música ao seu gosto e consoante as músicas que gostam. Para 

a realização desta atividade será convidado um artista que se fará acompanhar por uma 

guitarra e diversos instrumentos de precursão que serão distribuídos pelos participantes 

de modo a estimular a criatividade, a motricidade, etc. Esta atividade tem como objetivos 

desenvolver a motricidade fina, intensificar as relações interpessoais, recordar músicas 

de diferentes épocas, trabalhar a memória musical, incentivar o canto e explorar músicas 

consoante os gostos de cada um.  

 

Quadro 59 - Descrição da Atividade "Tarde Musical" 

Local: Sala Data: (a definir) Dinamizadores: Equipa 

Público-alvo: Idosos Número: Indefinido Sexo: Masculino e 

Feminino 

Avaliação: Feedback dos 

idosos e preenchimento de um 

questionário acerca da 

atividade 

 

Atividade Descrição Objetivo Material Duração Hora 

Tarde 

Musical 

As pessoas idosas 

que quiserem 

participar terão um 

instrumento de 

precursão e 

juntamente com um 

cantor com guitarra, 

serão cantadas 

músicas ao gosto de 

cada um, bem como 

o acompanhamento 

que as pessoas 

idosas irão fazer 

com os respetivos 

instrumentos 

- Desenvolver a 

motricidade fina; 

- Intensificar as 

relações 

interpessoais; 

- Recordas 

músicas de 

diferentes épocas; 

- Trabalhar a 

memória musical; 

- Incentivar o 

canto; 

- Explorar músicas 

consoante os 

gostos de cada um; 

- Proporcionar 

alegria 

Instrumentos 

de precursão 

2 horas 14h às 

16h 
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11.8.3. O sonho comanda a Vida 
Indo na linha da temática deste projeto de intervenção comunitária, esta atividade 

remeterá para a ideia de que os sonhos não terminam aquando se inicia o processo, muito 

pelo contrário, eles continuam a existir. Desta forma, e encontrando-nos nós na Lezíria 

do Tejo, apresentando-lhes um simples tronco de árvore sem folhas, os participantes, com 

uma folha de Eva teriam de colocar o seu sonho que pretendiam realizar num período 

determinado de tempo, dando assim vida à árvore. Esta dinâmica, foi considerada 

pertinente de incluir neste projeto, dado os sucessivos períodos de confinamento, nos 

quais a finitude da vida e momentos de revisão da mesma e reflexão estiveram tão 

presentes no dia-a-dia dos participantes. 

 
Quadro 60 - Descrição da Atividade "O sonho comanda a vida" 

Local: Sala Data: (a definir) Dinamizadores: Equipa 

Público-alvo: Idosos Número: Indefinido Sexo: Masculino e 

Feminino 

Avaliação: Feedback dos 

idosos e preenchimento de um 

questionário acerca da 

atividade 

 

Atividade Descrição Objetivo Material Duração Hora 

O sonho 

comanda a 

vida 

Atividade que 

se concretiza 

pela 

“construção de 

uma árvore” 

dando-lhe vida 

através das 

folhas com o 

sonho de cada 

um dos 

participantes 

- Conhecer melhor a 

pessoa e aquilo que 

ainda pretende alcançar 

para atingir a sua 

autorrealização; 

- Promover o aumento 

da autoestima e da Auto 

valorização dos utentes; 

- Aprofundar o seu 

autoconhecimento 

- Tronco 

com 

ramos; 

- Folhas 

em 

material 

de goma 

eva; 

- Canetas; 

- Furador; 

- Ráfia 

2 horas 10h às 

12h 
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11.8.4. Histórias com Estória  
Após diversos períodos de confinamento, nos quais as pessoas idosas puderam sofrer uma 

maior solidão ou sensação de isolamento social, esta exposição pretende promover o 

combate da solidão e isolamento social, sensibilizando a comunidade em geral e a 

população sénior em particular, para a solidão e isolamento social a que esta faixa etária 

está atualmente sujeita. Durante um ano, serão recolhidas seis histórias de pessoas mais 

velhas do concelho da Golegã. Nesta exposição será possível verificar a complicação de 

todas as histórias e fotografias alusivas às mesmas retratadas ao longo do ano. 

O objetivo principal é dar a conhecer que existem pessoas bem perto de nós, nas diferentes 

freguesias que se encontram em situação de solidão e/ou isolamento, e que atividades 

direcionadas para a população mais velha do nosso concelho ajudam a combater esta 

problemática.  

 
Quadro 61 - Descrição da Atividade "Histórias com Estória" 

Local: Sala exposições Data: (a definir) Dinamizadores: Equipa 

Público-alvo: Idosos Número: Indefinido Sexo: Masculino e 

Feminino 

Avaliação: Feedback dos 

idosos e preenchimento de um 

questionário acerca da 

atividade 

 

Atividade Descrição Objetivo Material Duração Hora 

Histórias 

com 

Estória 

Durante um ano seriam 

recolhidas seis histórias de 

pessoas mais velhas que 

residam no Município da 

Golegã, complementadas 

com fotografias que 

retratassem e permitissem 

ilustrar a solidão e/ou 

isolamento social 

experienciado por estes. 

- Promover o 

combate à solidão 

e/ou isolamento 

social; 

- Sensibilizar a 

comunidade em 

geral para a solidão 

sentida pela 

população sénior 

- 

Fotografias; 

- Molduras; 

- Histórias 

de vida 

Um fim 

de 

semana 

10 s 19h 
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11.8.5.  Felicidade à janela  
Nesta atividade pretende-se que cada participante ao visualizar a janela, comunique aos 

restantes participantes como era namorar à janela e o rigor exigido para que tal pudesse 

acontecer. Após todos os utentes se pronunciarem no que concerne à temática “Felicidade 

à Janela”, cada um dos participantes deverá fazer um coração de pano e de seguida enchê-

lo com algodão de forma que de lhe desse volume. Posteriormente à sua construção, 

deveriam escrever no mesmo uma palavra que elucidasse ou que lhes remetesse para os 

belos momentos de felicidade numa simples janela. No final cada um, colocava o seu 

coração num sisal, que decorava no final a janela. 

 
Quadro 62 - Descrição da Atividade "Felicidade à Janela" 

Local: Sala  Data: (a definir) Dinamizadores: Equipa 

Público-alvo: Idosos Número: Indefinido Sexo: Masculino e 

Feminino 

Avaliação: Feedback dos 

idosos e preenchimento de um 

questionário acerca da 

atividade 

 

Atividade Descrição Objetivo Material Duração Hora 

Felicidade 

à Janela 

pretendia-se que 

cada participante ao 

visualizar a janela, 

comunicasse aos 

restantes 

participantes como 

era namorar à 

janela e o rigor 

exigido para que tal 

pudesse acontecer. 

- Promover o combate à solidão 

e/ou isolamento social; 

- Promover a interação social; 

- Reavivar Memórias passadas; 

- Aumentar bem-estar; 

- Evitar a desconexão com o 

meio; 

- Manter e melhorar o seu 

desempenho cognitivo e 

psicoafectivo; 

- Melhorar a qualidade de vida do 

idoso; 

- Sisal; 

- Janela;  

- Algodão; 

- Tecidos;  

- Agulha e 

linhas 

2h 14h 

às 

16h 
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Objetivo II: Promoção da Saúde 

11.8.6. Informa-Te 
A realização de sessões de educação para a saúde e promoção da saúde. Com a realização 

destas sessões pretende-se desta forma, sensibilizar e dotar os participantes de 

conhecimentos e competências para que assim, consigam lidar melhor com todas as 

limitações com que se deparem, bem como sensibilizar para a importância de conhecerem 

as patologias por eles apresentadas, bem como a adoção de estilos de vida saudáveis, de 

forma a preconizar a existência um envelhecimento saudável. 

No decorrer das diferentes sessões seria realizada uma abordagem ao envelhecimento, 

suas perdas e ganhos, os comportamentos saudáveis, nomeadamente: alimentação 

saudável, exercício físico, prevenção de acidentes e quedas, bem como as diferentes 

patologias e os cuidados a ter com as mesmas. De forma a garantir, uma maior adesão 

por parte da comunidade, no decorrer de cada uma das sessões será realizado o rastreio 

da glicémia, tensão arterial, bem como do IMC. 

 

Quadro 63 - Descrição da Atividade "Informa-Te" 

Local: Sala exposições Data: (a definir) Dinamizadores: Equipa + Enfermeiro (a) 

Público-alvo: Idosos Número: Indefinido Sexo: Masculino e 

Feminino 

Avaliação: Feedback dos 

idosos e preenchimento de um 

questionário acerca da 

atividade 

 

Atividade Descrição Objetivo Material Duração Hora 

Informa-Te 

sessões de 

educação para 

a saúde e 

promoção da 

saúde 

- Sensibilizar e dotar os participantes 

de conhecimentos e competências para 

que assim, consigam lidar melhor com 

todas as limitações; 

 

- Sensibilizar para a importância de 

conhecerem as patologias e adoção de 

estilos de vida saudáveis 

Powerpoint 

 

 

1h30 15h às 

16h30 
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11.9.Avaliação do Projeto 

A avaliação de um projeto de intervenção constitui-se como uma importante ferramenta 

de aprendizagem, na medida em que permite detetar e, se possível, corrigir erros que 

possam ter sido cometidos em qualquer fase do projeto. Este processo de avaliação não 

deverá ser feito somente no final da implementação do projeto, como também ao longo 

do mesmo, possibilitando fazer os devidos ajustes. Neste sentido, a avaliação será tão 

mais útil quanto mais planificada, estruturada, sistemática e fundamentada for. 

No que concerne à avaliação do presente projeto, esta irá realizar-se antes, durante e após 

a sua implementação.  

Inicialmente, a avaliação remeterá para a aferição das ofertas existentes destinadas a este 

eixo da população, bem como a resposta dos mesmos às atividades, caso estas existam. 

Antes de implementar o projeto de intervenção, serão aplicadas as escalas UCLA e GDS, 

de forma a conhecer os participantes para melhor intervir. Metodologia esta aplicada 

novamente no final do projeto, de forma a compreender o benefício da sua 

implementação. No desenvolvimento do mesmo projeto, todas as dinâmicas/ atividades 

realizadas serão avaliadas mediante indicadores de execução como é possível observar 

na tabela abaixo apresentada, bem como um questionário dirigido a todos os participantes 

(ver Apêndice XXI) de forma a ser possível avaliar, sendo os mesmos complementados 

pela observação da respetiva equipa técnica (responsável pelo projeto) (ver Apêndice 

XX). 

Por sua vez, aquando do términus do mesmo projeto, proceder-se-á à avaliação da 

respetiva eficácia e eficiência do projeto. Serão aferidos também o impacto que o mesmo 

projeto exerça nos seus destinatários diretos e indiretos, tendo sempre em conta os 

objetivos que alicerçam este projeto. 
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Conclusão 

Nesta secção, proceder-se-á à apresentação das principais conclusões do presente estudo 

de investigação, procurando responder aos objetivos previamente delineados, bem como 

realizar uma síntese dos resultados obtidos, bem como uma perspetiva para linhas futuras 

de investigação. 

Esta investigação permitiu-nos estudar o impacto da Covid – 19 em idosos da 

comunidade, respetivamente a nível psicológico e social, bem como apreender as 

alterações na qualidade de vida, tal como as relações sociais e sensação de solidão 

experienciada, assim como as estratégias utilizadas pelos próprios, permitindo-lhes 

ultrapassar as distintas adversidades com que se deparam no decorrer do seu ciclo de vida. 

Alicerçada nos objetivos delineados, procurou-se compreender o impacto da Covid – 19 

em idosos da comunidade, respetivamente a nível psicológico e social, o estudo incidiu 

nas asserções das pessoas idosas. Desta forma, optou-se por realizar uma investigação 

descritiva, que combinou a triangulação de métodos, uma abordagem qualitativa e 

quantitativa, apesar do seu cariz predominantemente qualitativo. 

Os objetivos que alicerçaram esta investigação foram os seguintes:  

- Aferir a literacia dos idosos da comunidade respetivamente à literacia sobre o 

Covid - 19; 

- Analisar as alterações sentidas no seu dia-a-dia decorrentes da pandemia Covid - 

19; 

- Verificar o impacto dessas alterações na qualidade de vida das pessoas idosas, 

nomeadamente no que diz respeito à dinâmica relacional; 

- Verificar o impacto psicológico da pandemia Covid - 19 no idoso; 

- Verificar o impacto social do Covid – 19 em idosos; 

- Verificar as estratégias adotadas no contexto da pandemia Covid - 19 

 

Na identificação do grau de literacia dos idosos da comunidade respetivamente à 

literacia sobre Covid – 19, verifica-se que na sua maioria apresentam conhecimentos da 

doença em análise (n=14), contrapondo com um desconhecimento da doença (n=2), 

principalmente a nível da sua transmissibilidade, bem como da sua epidemiologia.  

Relativamente às alterações sentidas no seu dia-a-dia decorrentes da pandemia 

Covid-19, resultante da aplicação da entrevista semiestruturada sobressaem as alterações 

nas atividades diárias (n=6), o sofrimento sentido (n=1), dificuldades na mobilidade 
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(n=1), assim como a preocupação experienciada (n=1) nestes períodos de confinamento 

sucessivo.  Vai ao encontro do que é defendido por Oliveira et al., (2021) no seu estudo, 

no qual a perda funcional, traz consigo implicações de ordem física, psicológicas e sociais 

para a população mais idosa. Encontrando-nos em período de pandemia e no decorrer do 

estudo, pode-se observar que os participantes do género feminino estavam mais 

distanciados socialmente quando comparados com os homens. 

É de realçar que, o sofrimento e a preocupação podem coexistir em simultâneo, o qual 

foi visível compreender pelas entrevistas das pessoas idosas, as quais revelaram estar a 

sofrer até ao fim dos seus dias, muito devido aos sucessivos períodos de confinamento, 

nos quais era exigido que a população mais idosa se mantivesse afastada fisicamente da 

restante família e seus pares e com a preocupação bem presente do perigo de ficar infetado 

com este vírus. Esta informação pode ser corroborada pelas ideias de Hammerschmidt & 

Santana (2020), os quais elucidam que quando comparados com outras faixas etárias da 

população, estes apresentam um risco mais elevado de virem a desenvolver a patologia 

causada por Sars – CoV – 2, podendo chegar a desenvolver doença grave. 

Neste estudo, a dificuldade de mobilidade, foi pouco valorizada (n=1), contudo faz-nos 

pensar que ao ficarem por maiores períodos de tempo nas suas residências, como forma 

de evitar o contágio, este poderá trazer outras consequências, como nomeadamente o 

imobilismo, sendo este considerado uma síndrome geriátrica, na qual a pessoa idosa 

deixará de realizar as suas atividades quer sejam elas AVD ou por sua vez, AVDI, 

tornando-se dependentes de terceiros.  (autor, ano), espelham no seu estudo de que das 

limitações da mobilidade diária, esta pode remeter para perdas físicas ou pode ocorrer 

sendo derivado da idade, podendo desta forma conduzir a uma reflexão mais profunda no 

sentido da vida, assim como a proximidade da finitude da mesma.  

No sentido de verificar o impacto dessas alterações na qualidade de vida das pessoas 

idosas, nomeadamente no que diz respeito à dinâmica relacional, verificou-se que 

neste período de pandemia e tendo em conta as alterações que tiveram lugar na qualidade 

de vida das pessoas idosas inquiridas no decorrer desta investigação, conclui-se que na 

sua totalidade, todos os participantes alteraram a forma como se relacionavam 

socialmente (n= 16). Desta forma e como anteriormente referido por Ribeiro et al. (2017), 

a perda da qualidade nas relações afetivas remete para a perceção negativa das alterações 

consideradas importantes para a própria pessoa idosa nas relações afetivas associadas ao 

envelhecimento. Conclui-se que durante o Covid-19, as restrições despoletaram 

desequilíbrios relativos à interação social, podendo estes conduzir a estados de ansiedade, 
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de medo, stress ou depressão, respetivamente. para este nisso da população, o simples 

afastamento social dos seus entes queridos despoleta sensações de tristeza, bem como 

solidão, levando mesmo a pensar que estão sozinhos nesta viagem. 

De forma a verificar o impacto psicológico da pandemia Covid - 19 no idoso, constata-se 

com os resultados obtidos no estudo de que este poderá envolver indicadores de ordem 

de revisão da vida, medo, preocupação, solidão, afetividade, resignação, tristeza, e 

reintegração da vida. Urge a necessidade de salientar de que o indicador medo (n=7) foi 

o mais referido entre os participantes, levando-nos a concluir que este se encontra 

associado à preocupação sentida, dado que como anteriormente referido, apresentam 

medo de se infetarem, ou por sua vez de virem a infetar algum dos seus elementos 

familiares, contudo apesar de estes sentimentos estarem presentes no decorrer de todo o 

ciclo vital, acentuam-se na velhice e podendo mesmo exacerbar-se , quando a própria 

pessoa idosa se encontra sozinha na sua casa, levando-o a refletir sobre o seu próprio 

sentido de vida, os seus objetivos, muitas vezes ações iniciadas pelo aproximar da morte, 

ou assim seja a finitude da vida. 

Por sua vez, no que concerne ao objetivo verificar o impacto social da pandemia Covid 

- 19 no idoso, constatou-se para além do que anteriormente referido de que as alterações 

sociais sofreram alterações no que concerne à forma como se relacionam, caraterizadas 

pelo distanciamento físico, falta de afeto, calor humano e visitas que anteriormente ao 

período Covid era tão crucial no bem-estar e qualidade de vida das pessoas idosas. 

Hoje em dia, e tendo em conta o que foi proferido por um dos participantes, houve a 

necessidade de readaptar as formas de comunicação para com os seus familiares e amigos, 

tendo mesmo recorrido às redes sociais, para assim encurtar as distâncias físicas, que aos 

olhos do coração, nestes momentos pouco significam.  

Relativamente ao objetivo verificar as estratégias adotadas no contexto da pandemia 

Covid – 19, ou noutra situação adversa que surja no decorrer do seu ciclo de vida, pode-

se concluir que existe uma panóplia de estratégias aos olhos dos participantes, nas quais 

encontram conforto. É pertinente salientar o coping, estratégia mais abordada (n= 8), 

remetendo para o facto de as pessoas idosas se dedicarem a outras atividades, tal como 

preconiza Hrast et al., (2020) corroboram que o coping remete para as estratégias de 

sobrevivência, nas quais neste caso concreto as pessoas idosas depositam toda a confiança 

perante as adversidades que ocorrem no desenrolar do ciclo vital, mantendo 

simultaneamente quer o bem-estar emocional, quer psicológico. Por sua vez, a 

espiritualidade exerce um papel crucial, na superação de qualquer situação adversa que 
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surja, como é apresentada por Counted et al. (2018) como um locus interno mediante o 

qual permite regular estados emocionais negativos. 

É de salientar também o suporte familiar. Como afirma Dias (2011), ao longo do tempo 

assistimos a transformações que levam a restruturações para o bom funcionamento das 

famílias, independentemente da sua forma e constituição. Desta forma, as relações 

familiares equilibradas permitem uma ligação estabelecida com a sociedade, podendo 

desta forma contribuir para o equilíbrio social, remetendo para a família como a matriz 

do desenvolvimento dos seus membros, contudo é necessário vê-la como um sistema 

dentro de outros sistemas inseridos num determinado contexto com uma cultura própria. 

Alicerçados nos resultados obtidos, propôs-se um projeto de intervenção comunitária 

“Rugas com Vida”, com vista à redução do sentimento de solidão e /ou isolamento social, 

bem como promover a Literacia em Saúde. 

Maioritariamente, as pessoas mais velhas possuem uma longa história de vida vivida. 

Valores, metas, motivações e expectativas. No entanto, uma das principais perdas 

associadas ao processo de envelhecimento é a perda, ou fragilidade no campo da saúde. 

Contudo, se se mantiverem cognitivamente bem, se se mantiverem saudáveis ou se 

cuidarem das suas eventuais doenças ou limitações, se desempenharem papéis 

compatíveis com a idade e a posição social e se estiverem satisfeitas e ativas, pode 

afirmar-se que as mesmas iram viver bem e aceitar a velhice da melhor maneira, sentindo-

se inseridas na sociedade.  

Desta forma, pretende-se com o desenvolvimento do projeto que as gerações mais novas 

possam contrariar os mitos e estereótipos que já há muito vem sendo atribuídos à velhice. 

Logo, perspetivar de melhor forma a ancianidade torna-se importante, daí ser essencial a 

partilha de experiências, de histórias de vida e de vivências.  

 

Futuras linhas de Investigação 

Com este trabalho procurou-se compreender o impacto da pandemia Sars – CoV – 2 a 

nível psicológico e social em idosos da comunidade. Os resultados obtidos permitem 

situar-nos na perspetiva das pessoas idosas, de forma a perceber as alterações nas 

atividades diárias requeridas, a compreender a falta de afetividade e o seu impacto a nível 

psicológico para este nicho da população, para além de identificar as diferentes estratégias 

utilizadas face a situações adversas, que poderão ocorrer no ciclo de vida. 



 

  146 

No final deste percurso e tendo sempre por base os processos e procedimentos empregues 

nesta investigação, perspetivam-se outras orientações na investigação sobre a temática e 

que poderão decorrer desta: 

 

- Alargamento do estudo, a outras componentes que alicerçam a perspetiva do 

envelhecimento. 

- O desenvolvimento de um estudo desta natureza, que envolvesse outros agentes 

que interviessem no processo de envelhecimento, em particular associados a nível 

físico, a nível psicológico, considerando a importância de uma visão 

biopsicossocial da perspetiva do envelhecimento. 
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Apêndice II - Consentimento Informado 
 
A presente investigação, desenvolvida no âmbito do mestrado em Gerontologia Social e 

Comunitária, da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Beja, procura 

aferir o impacto social e psicológico do Covid-19 em idosos da comunidade, procura 

compreender de que forma esta pandemia providenciou a alteração na qualidade de vida, 

o impacto a nível social e psicológico, bem como as estratégias utilizadas para lhe 

conseguirem fazer face.  

Perante a finalidade de alcançar os objetivos previamente delineados, a mestranda Maria 

Bonacho dos Anjos Santana Martins, orientada pela Professora Doutora Maria Cristina 

Faria e co-orientada pelo Professor Doutor Rogério Manuel Ferrinho. 

As informações recolhidas no decorrer das entrevistas bem como das escalas aplicadas, 

destinam-se meramente a procedimentos estatísticos e de análise de conteúdo, com o 

intuito de compreender de forma mais holística este fenómeno tão presente. No decorrer 

de toda a investigação, será assegurada a máxima confidencialidade, bem como o 

anonimato dos respetivos participantes. 

Desta forma, salienta-se que a sua colaboração é fundamental para o sucesso desta 

investigação. Assegura-se que toda a informação será totalmente confidencial, e apenas 

os elementos d investigação terão acesso aos dados disponíveis. 

Caso surjam duvidas futuras, entre em contacto através de: 911911040, ou Email: 

bonacho.maria@ua.pt 

 

Desde já, agradece-se a atenção dispensada para a realização deste estudo. 

 

_______________________ 

Assinatura do Participante 

 

Data: ____/____/_______ 
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Blocos Objetivos Específicos Tópicos 

1.     Legitimação da 

Entrevista. Informar os 

objetivos do Estudo 

- Esclarecimento e assinatura do consentimento livre; 

- Informação referente aos objetivos da entrevista; 

- Informação sobre a pertinência da realização deste estudo e 

da sua aplicação exclusivamente académica; 

- Disponibilidade para futuros contactos bem como 

apresentação dos resultados no respetivo estudo 

- Objetivos do estudo; 

- Registo da sessão; 

- Gravação da Entrevista; 

- Utilização dos resultados 

2.     Caraterização dos 

Participantes 

- Recolher dados pessoais da Pessoa Idosa em estudo - Género; 

- Idade; 

- Estado Civil; 

- Profissão Exercida; 

- Perceção do Estado de Saúde;  

- Agregado Familiar; 

- Habilitações Literárias; 

- "No momento, o que o(a) preocupa mais, que 

anda sempre a ocupar o seu pensamento e lhe 

aperta o coração?; 

- Identifique três preocupações por ordem de 

importância; 

- Doenças Crónicas de que padece 

-  Aferir a literacia da pessoa idosa relativamente à Covid – 19; - O que é que o senhor (a) entende por Covid-

19? 
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3.     Implicações do surto 

Covid - 19 em idosos da 

comunidade 

- Analisar as alterações sentidas no seu dia-a-dia decorrentes 

da pandemia Covid – 19; 

- Sabe enumerar quais os sintomas da Covid-

19? Como se transmite? 

-  Verificar o impacto dessas alterações na qualidade de vida 

das pessoas idosas na dinâmica relacional; 

- Quais os cuidados a adotar para dimuir as 

infeções? 

- Verificar o impacto psicológico da pandemia Covid - 19 no 

idoso 

- Que alterações teve de realizar na sua vida 

derivado da pandemia do Covid – 19? Isso 

afetou a sua Qualidade de Vida? 

- Verificar o impacto social do Covid – 19 em idosos; - Nesta época que vivemos (Covid – 19), essas 

relações (família/ vizinhança e amigos) 

sofreram algumas alterações? 

- Sentiu que a Covid – 19, alterou a sua 

disposição ou a sua forma de viver a vida? 

Sente – se só? (com que frequência?) 

4.     Estratégias utilizadas face 

à Covid – 19 

 - Como é que lida com os acontecimentos 

stressantes na sua vida? 

- O que costuma fazer quando se depara com 

uma adversidade na sua vida? A que costuma 

recorrer? Como se adapta? 

Finalizar a Entrevista - Agradecer pela disponibilidade apresentada bem como a 

participação no presente estudo; 

- Disponibilização para qualquer esclarecimento; 

- Gostaria de acrescentar mais alguma coisa 

que ache pertinente partilhar? 
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 Apêndice III - Guião da Entrevista  
 
Caraterização dos Participantes 

 

Género  

Idade  

Estado Civil  

Profissão Exercida  

Perceção do Estado de Saúde  

Agregado Familiar  

Habilitações Literárias  

"No momento, o que o(a) preocupa mais, ue anda 

sempre a ocupar o seu pensamento e lhe aperta o 

coração?” 

 

Identifique três preocupações por ordem de 

importância 

 

Qual é a primeira mais preocupante? A segunda? 

A terceira 

 

Doenças crónicas que padecem  

Implicações do surto Covid - 19 em idosos da comunidade 

 

O que é que o senhor (a) entende por Covid – 19? 

 
Sabe enumerar quais os sintomas das Covid – 19? Como se transmite? 

 
Quais os cuidados a adotar para diminuir as infeções? 

 
Que alterações teve de realizar na sua vida derivado da pandemia do Covid – 19? Isso 

afetou a sua Qualidade de Vida? 

 

 

Nesta época que vivemos (Covid – 19), essas relações (família/ vizinhança e amigos) 

sofreram algumas alterações? 
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A nível emocional, sentiu que a Covid – 19, alterou a sua disposição ou a sua forma de 

viver a vida? Sente – se só? (com que frequência?) 

 

 
Estratégias utilizadas face à Covid – 19 

 

Como é que lida com os acontecimentos stressantes na sua vida? 

 
O que costuma fazer quando se depara com uma adversidade na sua vida? A que costuma 

recorrer? Como se adapta? 

 
 

Finalizar Entrevista  

 

Gostaria de acrescentar mais alguma coisa que ache pertinente partilhar? 



 

  183 

Apêndice IV - Transcrição da Entrevista 1 
 

Implicações do surto Covid - 19 em idosos da comunidade 

 

-  O que é que o senhor (a) entende por Covid – 19? 

Acho que é um vírus terrível de perigo de morte que atacou o mundo inteiro e ataca e 

não há maneira de o travar. Isto tem sido horrível. Mas enquanto isto não for 

experimentado (vacinas), continua este massacre tão grande. Que horror. Ninguém 

imagina uma coisa destas. 

 

-  Sabe enumerar quais os sintomas das Covid – 19? Como se transmite? 

Dor no corpo, dor de cabeça, principalmente, febre. Às vezes, não há sintomas nenhuns. 

Acho que também a diarreia. Quando não há sintomas nenhuns as pessoas estão 

infetadas sem se preocuparem porque não sabem. Também há aqueles que sabem e que 

não se preocupam na mesma. Transmite-se por gotículas, através da respiração. E 

também se transmite através das mãos. 

 

- Quais os cuidados a adotar para diminuir as infeções? 

Portanto temos que ver se conseguimos tapar o máximo a boca e o nariz, principalmente.  

 

- Que alterações teve de realizar na sua vida derivado da pandemia do Covid – 19? 

Isso afetou a sua Qualidade de Vida? 

Ó filha, (...) alterou muito as rotinas porque íamos quase todos os dias, todos os dias, 

beber um cafezinho e sentarmo-nos ali num cafezinho onde encontrávamos pessoas 

amigas, com quem conversávamos, um bocadinho, não era muito tempo, mas estávamos 

todos os dias em contacto com pessoas amigas e agora vamos a correr ao pão, vamos a 

correr ao supermercado e o pior, o pior são os nossos netinhos que todos os dias estavam 

connosco, e agora não estão. É tudo a fugir, tudo a fugir. Vou buscá-los a correr, levá-

los à sala de estudo, aqui ou ali, mas é tudo a fugir e sempre com as máscaras. Sem 

poder dar abracinhos, sem poder dar beijinhos. Nada disso. 
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- Nesta época que vivemos (Covid – 19), essas relações (família/ vizinhança e amigos) 

sofreram algumas alterações? 

Afetou bastante a minha qualidade de vida, eu que sou uma pessoa muito carente de 

afeto e dos meus netinhos principalmente, são todos muito queridos, a minha filha. 

Todos os dias nos víamos e nos abraçávamos e beijávamos com muito carinho e agora 

isso está tudo vedado. Não podemos fazer nada disso. Só nos vemos ao longe. 

 

- A nível emocional, sentiu que a Covid – 19, alterou a sua disposição ou a sua forma 

de viver a vida? Sente – se só? (com que frequência?) 

Eu acho que sim. Porque eu vivia de uma maneira completamente diferente. Não é? eu 

que sempre vivi para os meus, agora é voltado para os três. O que é que uma pessoa há-

de sentir se não pode conviver com os filhos e com os netos? Mas pronto, isto também 

é uma maneira um pouco parva de ver as coisas. Mas eu confesso, a vida assim é muito 

diferente, e muito triste para mim. 

 

Estratégias utilizadas face à Covid – 19 

 

- Como é que lida com os acontecimentos stressantes na sua vida? 

Ó às vezes tento, como é que eu hei-de dizer, tento dar a volta, tento dar a volta. Às 

vezes estou mais em baixo e olha, de vez em quando penso que há gente que está pior 

que eu, tantas doenças e que com mais este problema depois tiveram que adiar idas ao 

médico, essas coisas todas e depois fico mais conformada e digo: “não tenho o direito 

de estar assim, até parece eu estou muito bem.” Estou muito bem, tenho saúde e há 

outras pessoas que estão muito piores que eu. De maneira que, olha um dia estou assim 

um pouco mais em baixo, mas depois tento dar a volta. 

 

-  O que costuma fazer quando se depara com uma adversidade na sua vida? A que 

costuma recorrer? Como se adapta? 

É ir agora, por exemplo, já voltei à hidroginástica, uma coisa que me faz muito bem. 

Liberta-me muito. Embora a gente não possa ter assim muito contacto com as pessoas, 

mas o simples facto de estar ali, aqueles quarenta e cinco minutos, faz-me muito bem. 

Outras vezes, faço aqui umas caminhadazinhas, mas assim por pouco tempo, também 

tenho a minha mãe, não é? Não posso ausentar-me muito de casa e o meu marido que 
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também precisa muito de mim e da minha companhia. De maneira que tenho assim uma 

vida um bocadinho com pouca liberdade. 

 

Finalizar Entrevista  

 

- Gostaria de acrescentar mais alguma coisa que ache pertinente partilhar? 

Tenho todo o gosto em tentar ajudar. Não estou assim muito afetada, às vezes estou mais 

triste e tento dar a volta de qualquer maneira. Mas é claro que sim, isto vai-se refletir mais 

tarde em peso. 

 
Apêndice V - Transcrição da Entrevista 2 
 
Implicações do surto Covid - 19 em idosos da comunidade 

 

- O que é que o senhor (a) entende por Covid – 19? 

O que eu entendo por COVID – 19? Ó pá, o que é que eu entendo por COVID – 19. Isto 

é uma lástima. É uma coisa que não sei se alguma vez passou por Portugal, mas se calhar 

não foi assim tão grave como agora. 

 

- Sabe enumerar quais os sintomas das Covid – 19? Como se transmite? 

Os sintomas da covid. Eu tenho, já já participei numa coisa através do facebook que é 

americana e disse-lhe a eles tudo aquilo que eles perguntavam. Exatamente, e estava nesse 

sentido. A partir da altura em que eu tenha um bom olfato e paladar, o covid não está cá. 

Isso tenho eu bem. “Ai! transmite-se a covid é exatamente as películas que andam no ar.” 

 

- Quais os cuidados a adotar para diminuir as infeções? 

Muitas. Higiene, muito bem a lavagem das mãos.  Tudo isso tem que ser feito. Evitar ir a 

hospitais, quanto menos melhor. 

 

- Que alterações teve de realizar na sua vida derivado da pandemia do Covid – 19? 

Isso afetou a sua Qualidade de Vida? 

Olha maria, como sou uma pessoa, que já estou reformada, as alterações na vida. A única 

coisa que eu faço é estar confinado em casa e sair o menos possível. Afetou a qualidade 

de vida. Então porque eu estou mais tempo em casa que fora. 
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- Nesta época que vivemos (Covid – 19), essas relações (família/ vizinhança e amigos) 

sofreram algumas alterações? 

Não olha, eu estou completamente à parte disso porque eu tenho a família na chamusca e 

praticamente não os vou visitar por causa das partes. 

 

- A nível emocional, sentiu que a Covid – 19, alterou a sua disposição ou a sua forma 

de viver a vida? Sente – se só? (com que frequência?) 

É um bocado difícil. Eu neste sentido, acho que isto não vai nada bem, por isso altera 

qualquer emoção e vida de qualquer pessoa. 

 

Estratégias utilizadas face à Covid – 19 

 

- Como é que lida com os acontecimentos stressantes na sua vida? 

Mal, muito mal. 

 

- O que costuma fazer quando se depara com uma adversidade na sua vida? A que 

costuma recorrer? Como se adapta? 

 

Finalizar Entrevista  

- Gostaria de acrescentar mais alguma coisa que ache pertinente partilhar? 

Aprendi a dar valor as pequenas coisas da vida. Sem dúvida. 

 
 
Apêndice VI - Transcrição da Entrevista 3 
 

Implicações do surto Covid - 19 em idosos da comunidade 

 

- O que é que o senhor (a) entende por Covid – 19? 

Acho que é sei lá, nem sei bem explicar. Então, isto é, o COVID, olha é uma coisa que aí 

anda que nunca mais se vai embora e que dá cabo da gente todos. É só o que eu acho. 

 

- Sabe enumerar quais os sintomas das Covid – 19? Como se transmite? 

Diz que é tosse, febre e arrepios de frio, não sei se é mais alguma coisa. Transmite-se 

quando se tosse, espirra e pelas mãos. 
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- Quais os cuidados a adotar para diminuir as infeções? 

Devemos trazer a máscara na cara sempre, ter cuidado. 

 

- Que alterações teve de realizar na sua vida derivado da pandemia do Covid – 19? 

Isso afetou a sua Qualidade de Vida? 

Ai sei lá, acho que mudou tudo, tanto faz a minha como a das outras pessoas. Andamos 

sempre com medo, sempre assustada não sair sem máscara. No meu dia-a-dia deixo-me 

ficar por casa, não vou à rua, porque tenho medo. 

 

- Nesta época que vivemos (Covid – 19), essas relações (família/ vizinhança e amigos) 

sofreram algumas alterações? 

Está tudo metido em casa Maria, a minha rua faz de conta que não mora aqui ninguém. 

Com os meus netos converso com eles, então coitadinhos. Ai não beijos não lhes dou 

Maria tenho medo. Às vezes dou é beijitos nas costas (ó Henrique dá cá um beijito nas 

costas). Antigamente era na carita, agora não. Ter cuidado com eles, estou sempre a avisá-

los de põe a máscara filho, olha põe a máscara. Vai para a escola de máscara. O meu 

menino é muito acautelado e a irmã também. Nunca sai sem máscara. Se apanharem... 

tenho tanto medo.  Só vou à rua deitar o lixo de máscara e venho, sou muito medrosa.  

 

- A nível emocional, sentiu que a Covid – 19, alterou a sua disposição ou a sua forma 

de viver a vida? Sente – se só? (com que frequência?) 

Ai sei lá, vejo isto tão escuro Maria, vejo isto tão escuro. Está tudo muito diferente do 

que era. Tinha amigas e ia à missa, agora já não tenho ido à missa. Mas tenho pena de 

não ir. Sinto-me um bocadinho sozinha, não sinto tanto porque estou na minha filha. Ao 

sábado e ao domingo estou em casa sozinha. 

 

Estratégias utilizadas face à Covid – 19 

 

- Como é que lida com os acontecimentos stressantes na sua vida? 

Tenho medo e fiquei assutada com isso, quer se dizer. Mas é estranho há pessoas que não 

têm medo nenhum. Eu vejo pessoas que parece que não têm medo do COVID e eu tenho 

muito medo. 
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- O que costuma fazer quando se depara com uma adversidade na sua vida? A que 

costuma recorrer? Como se adapta? 

Agarro-me a Deus Nosso Senhor, farto muito de lhe pedir. Isto é uma batalha tão grande. 

Batalha tão grande, tão grande. Eu não vejo, mas estou sempre com isto na ideia. Temos 

que ultrapassar esta provação que remédio, mas custa muito. Agora vejo a missa na 

televisão, rezo o terço no rádio ou na televisão e faço crochet para não pensar no que 

acontece. 

 

Finalizar Entrevista  

 

- Gostaria de acrescentar mais alguma coisa que ache pertinente partilhar? 

 
 
Apêndice VII - Transcrição da Entrevista 4 
 

Implicações do surto Covid - 19 em idosos da comunidade 

 

- O que é que o senhor (a) entende por Covid – 19? 

Entendo que é uma epidemia, tal como já houve outras, como por exemplo a menina sabe, 

já ouviu falar que a minha avó, mãe da minha mãe morreu na pneumónica e estava grávida 

de um menino. O menino nasceu, ela morreu e, entretanto, o menino morreu a seguir 

também. E a epidemia foi há cento e tal anos na altura em que aconteceu o mesmo aos 

pastorinhos de Fátima. E, entretanto, já houve várias epidemias, não é. Já houve a 

epidemia espanhola, já enfim...têm havido várias epidemias desde a segunda guerra 

mundial tem havido várias e eu não sei, se poderemos confiar inteiramente na vacina que 

vai vir e na forma como vai ser esquematizada a maneira de dar a dita vacina. 

 

- Sabe enumerar quais os sintomas das Covid – 19? Como se transmite? 

Os sintomas gerais eu não sei. Mas o sofrimento, deve ser muito grande, porque a única 

coisa que eu sei é que as pessoas que estão nos hospitais, que nos mostram na televisão, 

eu acho que elas estão todas ligadas. E penso, que será isto cientificamente, toda a gente 

leu já que isto é uma doença relacionada com os pulmões. Por isso é que é a necessidade 

de nos vacinarmos contra a gripe. Eu acho que se transmite fundamentalmente, transmite-

se pela agremiação das pessoas. Quanto mais nós estivermos em contacto em grupos e 

em agremiações, mais fácil é de apanhar. 
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- Quais os cuidados a adotar para diminuir as infeções? 

Eu acho que os cuidados é: andar de acordo com o que a gente ouve dizer na televisão, 

manter uma determinada distância, não tirar a máscara, usar o óleo e dormirmos um sono 

suficiente para quando acordarmos termos a noção exata de que estamos num momento 

de crise e temos que estar conscientes de que tudo pode afetar toda a gente. 

 

- Que alterações teve de realizar na sua vida derivado da pandemia do Covid – 19? 

Isso afetou a sua Qualidade de Vida? 

Ficar mais em casa, olhar para tudo aquilo que estava sem ser mexido porque não havia 

tempo. Dar uma volta completa aos livros que já não eram precisos e libertar-me de coisas 

que não fosse preciso ir à rua nem precisasse de ninguém. Está a perceber? Na altura, 

aqui há dois meses, eu acho que sim, porque sentia-me muito presa, não sei se era do 

clima, se quê. Agora, hoje, já estou muito habituada e já estou num "ram ram " até porque 

a partir de certa altura, as pessoas como não podem andar perto umas das outras, sempre 

que há um sítio qualquer onde têm que ir e trazer qualquer coisa, levam o carro. O carro 

dá-me uma certa independência, percebe? Quer dizer, uma pessoa andar na rua sozinha 

lá por andar, eu já dei uma volta ao quarteirão porque precisava de andar isto Maria não 

chega. Isto é curto, em vez de dar só uma volta, dou uma volta à noite e outra de manhã, 

desde que não haja pessoas na rua, posso dar uma volta mais à tarde. É evidente eu posso 

dar estas voltas todas simplesmente sinto-me muito coibida porque não me mexo o 

suficiente. Quando comecei a ter a noção que podia ir a um sítio qualquer de carro com 

cuidado, fiquei muito contente e mais liberta. 

 

- Nesta época que vivemos (Covid – 19), essas relações (família/ vizinhança e amigos) 

sofreram algumas alterações? 

Não porque falamos muito por telemóvel e por mensagens e depois tenho amigas com 

muita fé e que me dizem assim: "Valha-me Deus, tu és uma pessoa de fé, se nos 

conduzirmos a todos com aquilo que são as normas, a providência divina há-de 

encaminhar-nos pelo sítio para nós podermos ultrapassar este período.” 
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- A nível emocional, sentiu que a Covid – 19, alterou a sua disposição ou a sua forma 

de viver a vida? Sente – se só? (com que frequência?) 

Não, a sensação que tive foi que não posso aproximar-me dos meus netos como 

costumava, é a primeira coisa. Sinto que, gosto de ver os meus netos na igreja, porque 

embora eu não esteja ao pé deles é a mesma coisa se estivesse no mesmo banco. Está a 

perceber? não me sinto só porque como se absorvo muito a ler e a ultrapassar aquelas 

coisas, que olha falta arrumar isto, isto não presta deita-se fora, falta arrumar aquilo, posso 

mexer porque ninguém aqui mexe. Está a perceber? mas não foi logo, logo...ao fim de 

que quando começou o inverno, eu comecei a sentir que se a coisa se estava a piorar e eu 

tinha que me meter mais em casa e tinha que aligeirar a minha disposição por procurando 

aquilo que era preciso remediar em casa e que eu há muito tempo que não tomava atenção. 

Porque repare, o meu marido morreu há quatro anos, e eu houve durante um tempo que 

não tive coragem de entrar no quarto do tio, coragem de mexer nas gavetas, etc.… está a 

perceber? 

 

Estratégias utilizadas face à Covid – 19 

 

- Como é que lida com os acontecimentos stressantes na sua vida? 

Hoje em dia, transmito fé às pessoas que eu acho que sabem, quer isso dizer. Por exemplo, 

eu agora falei com uma prima minha e perguntei-lhe uma coisa qualquer e ela respondeu-

me ah eu depois de vir da igreja, pensei telefonar-te, não sei quê, não sei que mais... há 

não sei quanto tempo que eu não vou à Igreja, por isso a ligação que nós temos com a 

igreja é fundamental para nos aguentarmos com fé. A Fé cura, a fé faz com que a gente, 

com que nós pensamos o Senhor mandou, por algum motivo é. Eu vou ter que me 

aproximar das pessoas que mais precisam e ajudá-las a ultrapassar até que isto passe. 

 

- O que costuma fazer quando se depara com uma adversidade na sua vida? A que 

costuma recorrer? Como se adapta? 

Á oração. Quando tenho um momento que digo que horror, e que digo e agora? Ai meu 

Deus, como eu me sinto, vou à missa, rezo o terço. Há-de passar. Se eu tenho fé, os 

pastorinhos de Fátima também foram nesta altura numa pandemia há 103 anos. 

 

Finalizar Entrevista  
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- Gostaria de acrescentar mais alguma coisa que ache pertinente partilhar? 

Só queria que rezasse por mim, reze por mim. Peça ao Senhor para me dar Fé para eu 

aguentar está bem? 

 
 
Apêndice VIII - Transcrição da Entrevista 5 

 

Implicações do surto Covid - 19 em idosos da comunidade 

 

- O que é que o senhor (a) entende por Covid – 19? 

Ó filha, é assim eu não entendo muito bem, dizem que é um bichinho que anda aí e que é 

contagioso e que a gente não vê e que temos que ter muitos cuidados higiénicos e pronto, 

sei lá. 

 

- Sabe enumerar quais os sintomas das Covid – 19? Como se transmite? 

Os sintomas podem ser vários. Para já podem ser vários. Pode-se perder o olfato, pode-

se perder o paladar, pode-se ter muitas dores no corpo, pode-se ter febre, transtornar muito 

o tubo digestivo e falta de ar, dor no peito. Dizem que se transmite através, portanto do 

contacto do ar, que pode estar pousado em qualquer lado e a gente ir com as mãos e tocar 

e depois ir ao nariz e coçar e mais não sei o quê, mis não sei quantos, mais não sei quantos. 

Mas concretamente, concretamente, ó Maria, no fundo torna-se um bocadinho ingrato 

porque ainda agora fui ver os meus filhos e pronto como eles apanharam primeiro. Eles 

passavam a vida a dar-nos conselhos, aflitos e tenham cuidado, não sei quê, pah pah pah, 

e no fim foram eles que apanharam primeiro. Coitados e agora estão em pânico como 

também não sabem como é que o apanharam, não é porque tem todo o cuidado e na escola 

tinham todo o cuidado e tudo, agora eles no fundo estão um bocado em pânico connosco. 

Por isso mesmo, eu também lhes disse: " ó filhos vocês sabem como é que o apanharam? 

Não sabem, então olha, paciência, olha. Estamos todos a ter os cuidados. Acho Maria que 

um dos sítios para mim, eles dizem que é na família e para as pessoas não se juntarem e 

não sei quantos. Eu acho que para mim, o sítio onde se apanha mais ainda é nos lugares 

públicos: é nos supermercados e coisas assim, porque é assim, a pessoa entra desinfeta-

se, mas depois é um número de pessoas que lá estão dentro, tocamos nisto, tocamos 

naquilo. às duas por três, mas pronto não sei. 
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- Quais os cuidados a adotar para diminuir as infeções? 

Lavar as mãos, andar de máscara, não sei quantos, não sei quantos. Nós fazemos a nossa 

parte. 

 

- Que alterações teve de realizar na sua vida derivado da pandemia do Covid – 19? 

Isso afetou a sua Qualidade de Vida? 

Ah que alterações, ao mesmo tempo são muitas, pois. As alterações que tenho é eu não 

poder conviver por exemplo com a família, e muitas atividades que eu tinha lúdicas e 

assim que neste momento não faço. Por exemplo eu estou no cartório paroquial, como 

sabes e isto mudou tudo. Deixou de haver casamentos, deixou de haver batizados. 

Portanto, todas essas coisas foi uma mudança que é radical para mim, pronto porque tinha 

esse trabalho, tinha isso tudo. Quer dizer, eu estou na mesma, mas não tenho trabalho, é 

mesmo assim, tudo isso mudou. Afeta a qualidade de vida porque psicologicamente, 

portanto a vida de uma pessoa não é estar sentada numa cadeira e deitada numa cama, 

portanto, automaticamente afeta, não é? afeta todo o movimento, toda a dinâmica de uma 

pessoa, portanto, afeta. Afeta o não poder estar à vontade a conversar, não poder ir à 

vontade dar um abraço a um amigo que precisa ou que está aflito. Então hoje na missa, 

tinha uma amiga que tem tido um sofrimento há um ano para cá muito grande e a gente 

encostou o cotovelo, isto psicologicamente efetivamente afeta-me. 

 

- Nesta época que vivemos (Covid – 19), essas relações (família/ vizinhança e amigos) 

sofreram algumas alterações? 

É assim, começaram por sofrer, depois tivemos um membro da família que tinha cancro 

no cérebro, um cancro na cabeça e, portanto, num espaço de um ano Deus levou-o e 

levou-o mesmo precisamente na altura, em Março, na força do COVID e, portanto, e nós 

vivíamos aquelas exposição de não irmos tanta vez, nem estávamos tanta vez até que ele 

entrou em coma. Entrou em coma e quer dizer nós não o levámos para o hospital, ficou 

em casa porque já sabíamos que ele ia morrer e então morrer por morrer, morreu na casa 

dele, no seio da família dele, e pronto. No dia em que ele entrou em coma, pronto nós 

corremos todos e ao mesmo tempo naquele momento nós ficámos naquele impasse de 

nos abraçarmos. E é a própria esposa que vem e acorre e abraça-nos e a gente faz "ó!" e 

ela responde-nos: " Acham que pior que à situação dele, que há Covid pior que a situação 

dele?" A partir daquele momento nós abraçámo-nos, nós beijámo-nos. Nós nunca mais 

nos deixámos de entre nós de viver a nossa afetividade até agora os primeiros apanharem 
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o vírus. Pronto agora que já passou, já passou o tempo, já tiveram alta. Agora são eles 

que têm medo, portanto agora voltámos àquele tempo de olha, de sofrimento. Que para 

mim é sofrimento. 

 

- A nível emocional, sentiu que a Covid – 19, alterou a sua disposição ou a sua forma 

de viver a vida? Sente – se só? (com que frequência?) 

É assim se alterou, alterou tudo porque é assim, ainda hoje estávamos na missa é um 

distanciamento enorme para quem canta: duas num banco, depois está um banco sem 

nada, depois está outro atrás e depois está quem toca e depois está outra mais atrás. Parece 

que estamos ali, fazemos aquilo tudo muito bem feitinho porque até já sabemos aquilo 

tudo assim de cor, mas sentir o calor humano, a pessoa parece que não sente. No final 

cada uma foge, parece que está tudo com medo do bicho, foge logo tudo. Para mim tem 

afetado porque é mesmo a nível de catequese é tudo, as coisas não estão a ser como eram, 

pronto olha. Sinto. é assim olha, para ser mesmo concreta estou só eu e o meu marido, 

percebes? E depois moro aqui nesta ponta como sabes, onde não tenho uma única vizinha, 

não tenho nem mesmo à distância percebes, eu poderia falar. Porque é assim, eu tinha a 

minha vida todos os dias, tirando a segunda-feira, eu todos os dias, ia de tarde para o 

cartório. De manhã fazia a minha vida, ia às compras não sei quê, vinha dava o almoço, 

às duas horas estava no cartório, às seis horas tínhamos a missa e estava, acabava, falava 

com esta, com a outra, não sei quantos. Vinha para casa dava o jantar, tinha mais que 

preparar isto ou preparar uma reunião ou preparar uma catequese, fazer uma pesquisa na 

internet, no outro dia a mesma coisa, todos os dias.  no fundo sinto, estou eu, o marido e 

a internet. Tive uma coisa boa, porque eu fartei-me de pedir aos meus netos de Lisboa 

para virem para cá, mas a minha filha com medo e estavam a ter aulas on-line, vocês 

pegam nos computadores, a avó também tem computador, vocês vão para lá e estão com 

a avó. Bem, até ao dia 24 de maio não. Depois no dia 24 de maio, a Joana fez anos e nós 

fomos. A partir daquele momento em que o nosso parente morreu, perdemos os 

preconceitos e aqui nunca houve casos, ou eram uma minoria. Então no dia 24 de maio 

os miúdos, a mais velha não estava no 12º ano e preparava-se para entrar na universidade, 

mas os outros pegaram nas mochilas, de malas e bagagens e vieram. Isso não queiras 

saber até agosto foi assim uma casa cheia, foi eu sentir-me viva mesmo os casamentos 

todos a desistirem e já em nãos ei quantos e as pessoas a mudarem, eu ia dois dias ao 

cartório, estava com os netos, ia para aqui e para acolá, íamos depois começámos a 

percorrer as praias fluviais etc. e por aí fora. Foi muito bom. Agora pronto, agora as coisas 
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mudaram e eles não vem agora até porque têm muitas aulas presenciais. Não vêm para 

casa da vó, neste momento é eu, o meu marido e a internet. 

 

Estratégias utilizadas face à Covid – 19 

 

- Como é que lida com os acontecimentos stressantes na sua vida? 

Às vezes cai-me uma lágrima pelo rosto. Mas olha, procuro entregar-me o mais possível 

à oração. 

 

- O que costuma fazer quando se depara com uma adversidade na sua vida? A que 

costuma recorrer? Como se adapta? 

Entrego-me à oração porque acho que há coisas na humanidade que só a oração pode 

intervir com isto tudo. E como temos um Papa Francisco que passa a vida e as armas que 

nos dá e as sugestões que nos dá, são essas mesmas. Ele próprio ainda hoje me tocou 

imenso, mas tocou-me mesmo estive a ver a transmissão da entrega dos símbolos e depois 

tocou-me profundamente ele no fim a rezar o salvé rainha, foi ao ícone de Nossa Senhora, 

pôs a mão e benzeu-os. E eu digo assim, este Papa é dos meus. Eu também sou assim, 

muito afetiva, para muitos isto é mariquice, é beatice.  E é assim que eu tenho procurado 

viver as minhas adversidades da vida nesta contingência, é realmente na oração. Ainda 

hoje, estava à espera do meu pároco que vinha almoçar comigo e sentei-me ali no quintal, 

no baloiço dos netos a apanhar o sol nas costas e num momento ótimo, estava assim a 

olhar e não é que vou aproveitar este tempo até o senhor padre chegar, vou rezar o terço, 

e pronto olha fiquei ali no baloiço a rezar o terço e olha Senhor por todos aqueles que não 

rezam, por todos aqueles que morreram hoje, olha por tudo aquilo que tu sabes onde é 

mais preciso a oração. E pronto foi assim. 

 

Finalizar Entrevista  

 

- Gostaria de acrescentar mais alguma coisa que ache pertinente partilhar? 
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Apêndice IX - Transcrição da Entrevista 6 

 

Implicações do surto Covid - 19 em idosos da comunidade 

 

- O que é que o senhor (a) entende por Covid – 19? 

Ai sei lá. É uma peste horrorosa que apareceu aí. Estou ansiosa para ver se a vacina que 

chega faz algum bem ou não. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. 

 

- Sabe enumerar quais os sintomas das Covid – 19? Como se transmite? 

 

- Quais os cuidados a adotar para diminuir as infeções? 

Ai não sei, dizem que é dores de cabeça, vómitos, que é tosse, que é febre. Depende. Eu 

tive já duas netas minhas que tiveram. Uma nem deu por isso, só no teste é que deram e 

outra teve carregada. É diferente, é diferente. 

 

- Que alterações teve de realizar na sua vida derivado da pandemia do Covid – 19? 

Isso afetou a sua Qualidade de Vida? 

Eu para já acho que é ter cautelas com máscaras e cuidados com as distâncias, não sei se 

mais lguma coisa. 

 

- Nesta época que vivemos (Covid – 19), essas relações (família/ vizinhança e amigos) 

sofreram algumas alterações? 

Olhe alterou. O nível de ter a casa sempre cheia como tinha. Porque eles defendem-se, 

ficam por Lisboa e nos outros sítios onde moram com medo de me virem prejudicar, está 

a perceber? Devido à idade. Eu acho que sim que afetou, acho que apesar de tudo que 

sim. 

 

- A nível emocional, sentiu que a Covid – 19, alterou a sua disposição ou a sua forma 

de viver a vida? Sente – se só? (com que frequência?) 

Mais custa sim senhor. Mais custa, bastante mais custa. Olhe sabe o que é.  Saudades de 

ter visitas. Tinha sempre muitas. Adorava que viessem, mas as pessoas defendem-se, não 

é? Não isso não, a única coisa que faço é vão mais os meus filhos e netos e etc. aos 

supermercados para eu me defender.  Estou mais em casa do que era normal, percebe. 
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Muito mais.  Não. Tenho sempre o Pedro que agora está a viver comigo. Desde que está 

aqui, está aqui sempre a viver. dorme cá, come cá, está cá. 

 

Estratégias utilizadas face à Covid – 19 

 

- Como é que lida com os acontecimentos stressantes na sua vida? 

Tenho que encarar como católica praticante que sou. Tenho que encarar, é a ordem natural 

das coisas. Nem tudo é belo, não é? 

 

- O que costuma fazer quando se depara com uma adversidade na sua vida? A que 

costuma recorrer? Como se adapta? 

Vou à missa, conduzo na mesma, continuo a conduzir. Por exemplo vou lavar a cabeça. 

Evito é ir ao supermercado. Isso é que tenho evitado. 

 

Finalizar Entrevista  

 

- Gostaria de acrescentar mais alguma coisa que ache pertinente partilhar? 

 
 
Apêndice X - Transcrição da Entrevista 7 

 

Implicações do surto Covid - 19 em idosos da comunidade 

 

- O que é que o senhor (a) entende por Covid – 19? 

É uma doença que nós não compreendemos e não sabemos quem é que está infetado e é 

muito chato porque nós não podemos ir a certos sítios e é complicado. 

 

- Sabe enumerar quais os sintomas das Covid – 19? Como se transmite? 

Falta de ar, doer a garganta e febre. Ai isso agora é complicado. Não ter máscara, estar 

ao pé de muitas pessoas, não se deve estar, transportes públicos também não se deve ir e 

tudo. 
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- Quais os cuidados a adotar para diminuir as infeções? 

Todos nós fazemos todos um bocadinho, não nos juntarmos nos grupos, nas festas. Onde 

está muitas pessoas nós não irmos aos centros comerciais, aos marcados, essas coisas 

todas. 

 

- Que alterações teve de realizar na sua vida derivado da pandemia do Covid – 19? 

Isso afetou a sua Qualidade de Vida? 

Ai Maria tudo. Ai tudo Maria. É tão complicado. Chegar aos supermercados e desinfetar 

as mãos, chargar àinha casa desinfetar até passo com a esfregona nos pés com água e 

lixivia, desinfetar as nhs mãos, desinfetar as compras que eu trago. Tudo, muito 

complicado. Muito, porque isto está tudo muito complicado e só de eu as nhas netas e os 

meus filhos virem à nha casa e eu não os puder beijar e abraçá-los já afetou muito. 

 

- Nesta época que vivemos (Covid – 19), essas relações (família/ vizinhança e amigos) 

sofreram algumas alterações? 

Sim muito. Mesmo agora a nha nora fez anos e eu não fuim à festa dela, fuim convidada, 

ela fez um jantar só para ela e para a família de casa e nem a nha Dina foi convidada e eu 

disse logo a ela que não, que não ia. Vou ver a minha irmã ao lar mas é assim, tem de ser 

com um vidro e 3 metros de estar no lar, e prontos falo com ela, veje-a, mas não posso 

ter contacto com ela, não posso-lhe dar nenhum beijo nem nada disso.  As nhas netas é a 

mesma coisa, se elas vêm ànha casa eu vou logo pôr a máscara e não posso dar nenhum 

beijinho nem um abraço nem nada. 

 

- A nível emocional, sentiu que a Covid – 19, alterou a sua disposição ou a sua forma 

de viver a vida? Sente – se só? (com que frequência?) 

Sim muito. complicado. Só estar aqui sozinha, passo dias que não vejo a nhas netas, não 

vejo os meus filhos. É muito complicado. Muito sozinha. É assim, eu posso telefonar para 

os meus, mas realmente não é a mesma coisa que tando ao pé deles, deles virem aqui e 

tarem ao pé de mim. Muitos dias sinto-me muito sozinha e choro. 

 

Estratégias utilizadas face à Covid – 19 

 

- Como é que lida com os acontecimentos stressantes na sua vida? 
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Lido, quer-se dizer eu sou uma pessoa muito ativa, não paro. Invento sempre coisas para 

fazer e nunca estou parada durante o dia. Ai costuro, arranjo as nh flores, alimpo a minha 

casa, tou sempre com trabalhos, leio muito, faço muita malha, costuro. Faço muita coisa. 

 

Apêndice XI - Transcrição da Entrevista 8 

 

Implicações do surto Covid - 19 em idosos da comunidade 

 

- O que é que o senhor (a) entende por Covid – 19? 

Olhe tenho tanto medo, não sei mais nada. Pronto o que eu entendo é que tenho medo. E 

quanto mais ouço falar, mais medo tenho. 

 

- Sabe enumerar quais os sintomas das Covid – 19? Como se transmite? 

Olhe tenho tanto medo, não sei mais nada. Pronto o que eu entendo é que tenho medo. E 

quanto mais ouço falar, mais medo tenho. 

 

- Quais os cuidados a adotar para diminuir as infeções? 

Os cuidados é manter a distância e desinfetar as mãos, lavá-las várias vezes e não haver 

pronto grupos, prontos. 

 

- Que alterações teve de realizar na sua vida derivado da pandemia do Covid – 19? 

Isso afetou a sua Qualidade de Vida? 

Ó Maria, até ver, eu não tenho grandes alterações. Eu já não era pessoa de andar em 

sociedades junto com este e com aquele e com os outros, também não sou pessoa de andar 

a caminhar para os supermercados.nem cafés. O que eu faço é vir trabalhar e ir ao eco 

quando preciso de ir e pouco mais ou ir com o meu marido ao médico. Não até ver não.  

 

- Nesta época que vivemos (Covid – 19), essas relações (família/ vizinhança e amigos) 

sofreram algumas alterações? 

Não sofreram nada. Porque eu também não tenho convívios com vizinhos. A única coisa 

que eu tenho é com os meus filhos, só a única coisa. Não tenho mais nada. 
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- A nível emocional, sentiu que a Covid – 19, alterou a sua disposição ou a sua forma 

de viver a vida? Sente – se só? (com que frequência?) 

Não. Tirando a parte de eu ter um bocadinho de medo, de receio, pronto isso, mas de resto 

não. 

 

Estratégias utilizadas face à Covid – 19 

 

- Como é que lida com os acontecimentos stressantes na sua vida? 

Olhe vou andando, pronto olhe vou andando devagar.  

 

- O que costuma fazer quando se depara com uma adversidade na sua vida? A que 

costuma recorrer? Como se adapta? 

Eu acho que neste momento não me agarro a nada. Vivo à minha maneira e não me agarro 

a nada. Agarro-me aos meus filhos. 

 

Finalizar Entrevista  

- Gostaria de acrescentar mais alguma coisa que ache pertinente partilhar? 

 
 
Apêndice XII - Transcrição da Entrevista 9 

 

Implicações do surto Covid - 19 em idosos da comunidade 

 

- O que é que o senhor (a) entende por Covid – 19? 

Ó minha querida, entendo que é uma infeção que está abrangendo todo o mundo, não é? 

Mas depois como se diz muita coisa, eu acho que já não entendo nada. Porque diz é vírus, 

não é vírus, é bactéria, não é bactéria. Portanto aí eu acho que não tenho, não sou capaz 

de discernir o que é mesmo. Ai isso não sou capaz.  

 

- Sabe enumerar quais os sintomas das Covid – 19? Como se transmite? 

Sei., algumas, não sei todas.  Deve ser a dor de garganta, deve ser a falta do cheiro e do 

paladar, mas como eu não tenho cheiro nem paladar, aqui eu é zero. Portanto, será tosse 

de um modo diferente das outras vezes, a constipação e a febre. Olha outra, eu penso que 
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é pelas vias respiratórias e orais e pelo contacto próximo. Portanto, quanto mais longe 

estivermos melhor. 

 

- Quais os cuidados a adotar para diminuir as infeções? 

Ora, lavar as mãos até dez vezes por dia, pera depois quando sairmos e entrarmos nalgum 

estabelecimento ou algo exterior passar as mãos com o álcool, pera aí, ainda não acabou, 

levar máscara. Quando for à rua levar máscara, eu levo sempre. Levar máscara, não me 

aproximar se não uma distância de dois metros, é o máximo que podemos, o mínimo que 

podemos ter. E, portanto, não fazer ajuntamentos, para mim esse entristece-me, porque 

eu gosto de ajuntamentos. 

 

- Que alterações teve de realizar na sua vida derivado da pandemia do Covid – 19? 

Isso afetou a sua Qualidade de Vida? 

Ah! Tive, tive. Olha, eu era uma sempre em festa, ia tomar café, que a minha família me 

vinha buscar para ir tomar o café, acabou-se. Café teve que ser em casa. De manhã, fazia 

as minhas compras ou alguma coisa muito tranquila, à tarde, visitava as pessoas que 

estavam doentes, portanto as pessoas da conferência. Depois, tinha reuniões de 

preparação para o Fé e Luz e tinha reuniões da conferência para fazer as atas. Não mais 

isso se realizou, portanto a que me dediquei eu nessa altura, olha a ler, a aprofundar depois 

com um sentido de profundidade logo de manhã, começava a minha vida às 11 da manhã 

ouvia a missa, não era propriamente a missa toda, era a escuta da palavra. Porque comecei 

a verificar que muito daquilo que eu estava a ver que se passava era falado e lido no antigo 

e no novo testamento, portanto enriqueci-me relativamente a esse ponto e passei assim o 

meu tempo. Sábados e Domingos, que era o meu dia de ponto de encontro de almoços na 

minha casa, não mais com a minha família aproximada não mais se realizaram. Portanto, 

foi uma mudança total, nunca deixei de ir às celebrações, uma celebração onde eu pudesse 

além da palavra que ouvia de semana e tomar o Corpo de Cristo à Quarta Feira junto com 

as pessoas idosas, onde não há ninguém para fazer as leituras e foi o meu serviço à 

paróquia. Não, porque eu tenho esta idade e eu acho que nós temos que nos adaptar à 

qualidade de vida porque tudo tem um limite e pelo contrário, dei graças a Deus por ter 

sido capaz depois de ter estado tão doente, tão incapaz, tão dependente dos outros, hoje 

ser capaz com muito comedida desde o conduzir a fazer uma cama, a calçar as meias 

elásticas, tudo isso sou capaz. Portanto, não posso dizer que me afetou a qualidade de 

vida, só tenho que dar graças a Deus. 
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- Nesta época que vivemos (Covid – 19), essas relações (família/ vizinhança e amigos) 

sofreram algumas alterações? 

Sim, são mesmo essas que eu acho que é a principal. É a que mais choca. Portanto, eu 

tenho um neto, o de onze anos que me pergunta assim, quando quer vir a minha casa, que 

diz assim: "Tu tá melhor do COVID, isso aí está melhor?" Portanto, essa falta de 

afetividade que essa criança tem, porque é criança quado de manhã o pai me telefona, ele 

vem logo: "Avó tenho tantas saudades tuas e não te posso abraçar." Portanto, esta criança 

que não tem beijo de dizer os seus sentimentos, o que ela sente, sentimos nós. Temos 

vergonha de dizer e os sentimentos têm que ser muito respeitados. 

 

- A nível emocional, sentiu que a Covid – 19, alterou a sua disposição ou a sua forma 

de viver a vida? Sente – se só? (com que frequência?) 

 

Estratégias utilizadas face à Covid – 19 

 

- Como é que lida com os acontecimentos stressantes na sua vida? 

Tento aceitar porque eu acho que se todos os acontecimentos mesmo que eles sejam maus, 

nós temos que concluir porque se temos fé, que daí vamos tirar alguma coisa de bom. 

Portanto, só tenho que aceitar, seja feita a vossa vontade. E este é o mundo que merece 

também essa vontade de Deus. 

 

- O que costuma fazer quando se depara com uma adversidade na sua vida? A que 

costuma recorrer? Como se adapta? 

A que costumo recorrer? A fechar-me no quarto e rezar, nunca esquecendo que para mim 

o meu Senhor e meu Deus se todos estão contra mim, esse está sempre por mim. Nunca 

está contra mim, como nunca está contra os outros. É o que está sempre à espera do filho 

pródigo 

 

Finalizar Entrevista  

 

- Gostaria de acrescentar mais alguma coisa que ache pertinente partilhar? 
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Apêndice XIII - Transcrição da Entrevista 10 

 

Implicações do surto Covid - 19 em idosos da comunidade 

 

- O que é que o senhor (a) entende por Covid – 19? 

Então é uma doença como foi antigamente a peste e que são repetitivas na humanidade. 

 

- Sabe enumerar quais os sintomas das Covid – 19? Como se transmite? 

Olha, acho que é são muitos, acho eu que é febre, é dores de garganta. Acho que é tudo 

mais ou menos relacionado com o aspeto pulmonar. Ai transmite-se de pessoa para 

pessoa, acho que é o meio de transmissão maior é de pessoa para pessoa. 

 

- Quais os cuidados a adotar para diminuir as infeções? 

Olha é o que estão a fazer agora. Poucos ajuntamentos, usar a máscara, é só isso, mais 

nada acho eu.  

 

- Que alterações teve de realizar na sua vida derivado da pandemia do Covid – 19? 

Isso afetou a sua Qualidade de Vida? 

As deslocações tem que ser muito mais protegidas. O convívio também não, mesmo a 

nível familiar, é o que eu acho que tem sido mais acentuado. Sim, de toda a gente. Eu 

acho que afetou a de toda a gente. A minha e a de todos os que eu conheço. Não há 

ninguém que esteja contente com isto. 

 

- Nesta época que vivemos (Covid – 19), essas relações (família/ vizinhança e amigos) 

sofreram algumas alterações? 

Pois praticamente estamos isolados. Toda a gente, mesmo a nível familiar, não sei como 

é que isto se vai manter.  

 

- A nível emocional, sentiu que a Covid – 19, alterou a sua disposição ou a sua forma 

de viver a vida? Sente – se só? (com que frequência?) 

Não muito, é conforme as pessoas, umas são mais sensíveis que outras. Eu acho que, eu 

como sou uma pessoa que não me importo nada de viver isolado, praticamente sem 

grandes convívios, não sinto muito.  
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Estratégias utilizadas face à Covid – 19 

 

- Como é que lida com os acontecimentos stressantes na sua vida? 

Nunca tinha pensado nisso, mas não lido bem.  Uma pessoa fica muito restrita da sua 

vida, nos seus hábitos. Eu tenho impressão que para os novos é pior do que para os velhos. 

 

- O que costuma fazer quando se depara com uma adversidade na sua vida? A que 

costuma recorrer? Como se adapta? 

Olha recorro à família 

 

Finalizar Entrevista  

- Gostaria de acrescentar mais alguma coisa que ache pertinente partilhar? 

 

Apêndice XIV - Transcrição da Entrevista 11 

 

Implicações do surto Covid - 19 em idosos da comunidade 

 

- O que é que o senhor (a) entende por Covid – 19? 

Olhe, são coisas que a gente ouve e, entretanto, mas sinceramente não tenho categoria 

para classificar. Acho que estamos a viver mal, muito separados dos nossos amigos e do 

filho. Os filhos vêm cá mas, nem entram. Eu é que vou lá fora. Mas preocupa-me a 

situação de facto.  

 

- Sabe enumerar quais os sintomas das Covid – 19? Como se transmite? 

Sim, tenho ouvido dizer nas informações que ouço na televisão e no rádio. Então é a dor 

de cabeça, falta de forças é o que eu ouço dizer. Aproximar-se da pessoa que esteja 

infetada. 

 

- Quais os cuidados a adotar para diminuir as infeções? 

Então os cuidados, eu tenho aqui o meu carro e vou lá para fora e meto-me dentro do 

carro e quando venho para casa, olha meto-me dentro de casa, mas não ando assim a 

conviver com ninguém. 
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- Que alterações teve de realizar na sua vida derivado da pandemia do Covid – 19? 

Isso afetou a sua Qualidade de Vida? 

As alterações que me podem provocar é os meus filhos, não estar junto dos meus filhos e 

estar aqui a sofrer até morrer. Mas também já sou assim tão velhinha. Não. Quer dizer 

afeta estar sobrecarregada com esses pensamentos, mas agora ainda ando bem, como digo 

não faço comida, porque as raparigas trazem isso tudo cá a casa, pago para isso. Mas, não 

tenho assim nada que me perturbe, portanto há -de ser o que Deus quiser. 

 

- Nesta época que vivemos (Covid – 19), essas relações (família/ vizinhança e amigos) 

sofreram algumas alterações? 

Sim, os meus filhos vêm cá, mas não entram na minha casa. Eu vou lá fora e afasto-me 

deles, andamos afastados de maneira que, portanto, também temos que ter juízo. Nem 

vou para dentro do carro, nem vamos no carro nem nada. Eles trazem carro, mas não 

vamos dentro do carro para não estarmos aproximados. 

 

- A nível emocional, sentiu que a Covid – 19, alterou a sua disposição ou a sua forma 

de viver a vida? Sente – se só? (com que frequência?) 

Sim. Ando um tanto martirizada porque os meus filhos já desde o princípio do ano que 

não vêm aqui dentro da minha casa, portanto quando eles cá vêm, ainda na terça-feira cá 

veio a minha filha, andei sempre com ela lá fora, mas sempre afastada.  Sinto-me só, sim, 

sinto-me só, porque é como digo eu ia aqui à casa das vizinhas. Há aqui muitas 

residências, não é cada um tem a sua zona e eu antes ia a casa delas e agora não vou. 

Portanto, estamos assim um bocado mais isolados. 

 

Estratégias utilizadas face à Covid – 19 

 

- Como é que lida com os acontecimentos stressantes na sua vida? 

Então lidar, tenho que lidar normalmente como se não houvesse nada. Eu ouço muito 

rádio, vejo muita televisão. Olhe sabe o que é que eu ando a fazer agora, já fiz vários, a 

minha filha tem cães e eu faço mantas para os cães. Para eles se deitarem, de lã, de novelos 

de lã, teço como se fossem umas mantinhas. 
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- O que costuma fazer quando se depara com uma adversidade na sua vida? A que 

costuma recorrer? Como se adapta? 

Olhe então eu também não sou muito de rezar, mas peço a um Deus, olhe então peço-lhe 

coragem a Deus para me levar isso porque não há nada a fazer, eu é que tenho. Mas não 

assim muito de estar a chorar ou por isto ou por aquilo. Graças a Deus por enquanto não. 

Tenho os meus filhos que são muito meus amigos, ainda há bocado falei com o meu filho, 

portanto graças a Deus sem grandes lamúrias. 

 

Finalizar Entrevista  

 

- Gostaria de acrescentar mais alguma coisa que ache pertinente partilhar? 

 
 
Apêndice XV - Transcrição da Entrevista 12 

 

Implicações do surto Covid - 19 em idosos da comunidade 

 

- O que é que o senhor (a) entende por Covid – 19? 

O que é que eu entendo? Olhe que isto, isto é a natureza. É Deus a dar cabo dos Homens 

pelas asneiras que eles fazem.  

 

- Sabe enumerar quais os sintomas das Covid – 19? Como se transmite? 

Ah sei, os sintomas é o cansaço, é as dores no corpo, é a febre. É esse tipo de coisas. Mas 

isso depende das pessoas. Depende das pessoas e dos sintomas que têm, não é? É o vírus 

que se transmite p´lo ar, plea conversa, pela falta de cuidado, as mãos por exemplo se se 

toca numa coisa onde está o vírus e se esfrega nos olhos ou no nariz ou isso, pode apanhar, 

e por isso pois e é assim. Mas a gente tem que se defender. 

 

- Quais os cuidados a adotar para diminuir as infeções? 

Ai isso já está tão farto de ser dito pela televisão. É usar as máscaras, lavar mãos, lavar a 

fruta que se possa lavar, ter muito cuidado ao tocar nas coisas. Por isso eu agora vou ao 

supermercado de luvas, desinfeto as luvas quando entro e quando saio e tem que ser 

assim.  
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- Que alterações teve de realizar na sua vida derivado da pandemia do Covid – 19? 

Isso afetou a sua Qualidade de Vida? 

Ai não ir visitar os filhos e netos que estão em Évora e em Lisboa, não vou. Uma coisa 

que afetou a minha qualidade de vida foi eu ter que ir ao dentista a lisboa e não vou porque 

tenho medo de ir, de andar no metro. Porque o meu marido já está quase com oitenta anos 

e já não conduz dentro de Lisboa, o meu dentista é no Saldanha. E ir daqui vou de 

comboio, a ida no comboio eles têm como vou sempre no intercidades, têm uma relativa 

proteção ou distanciamento, mas no metropolitano é um caos. E arranjar um táxi à saída 

do comboio é outro caos. 

 

- Nesta época que vivemos (Covid – 19), essas relações (família/ vizinhança e amigos) 

sofreram algumas alterações? 

Está bem que também nunca poderia estar muito com os filhos, porque os filhos moram 

longe. Eu moro na Golegã e uma mora na Suécia e outra mora em Évora e outro mora em 

Lisboa. De maneira que já não podia estar muito com eles, mas de qualquer forma 

preocupa-me isto tudo muito. 

 

- A nível emocional, sentiu que a Covid – 19, alterou a sua disposição ou a sua forma 

de viver a vida? Sente – se só? (com que frequência?) 

Não. Vejo é o fim da minha vida mais perto. Não, porque vejo os meus filhos pelo 

SKYPE, outras é p´lo telefone e pronto. E tenho uma princesa de quatro patas que anda 

sempre ao pé de mim e que me dá o miminho todo. 

 

Estratégias utilizadas face à Covid – 19 

 

- Como é que lida com os acontecimentos stressantes na sua vida? 

Lido, sei lá, depende dos acontecimentos, depende do tipo de acontecimentos que são. Há 

uns que me irritam e outros que me entristecem. 

 

- O que costuma fazer quando se depara com uma adversidade na sua vida? A que 

costuma recorrer? Como se adapta? 

A ler. Eu leio um livro depende para os livros que leio. Para já, eu leio sempre, mas 

quando estou a ler estou esquecida do que se passa. De maneira que é muito fácil e depois 

adormeço. 
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Finalizar Entrevista  

 

- Gostaria de acrescentar mais alguma coisa que ache pertinente partilhar? 

 
 
Apêndice XVI - Transcrição da Entrevista 13 

 

Implicações do surto Covid - 19 em idosos da comunidade 

 

- O que é que o senhor (a) entende por Covid – 19? 

Ó COVID, eu sei lá. É um vírus, não é o nome que se dá a essa doença. É um vírus que 

pronto, e isto assusta muito porque é todos os dias internamentos e internamentos.  

 

- Sabe enumerar quais os sintomas das Covid – 19? Como se transmite? 

Acho que é febre, dores de cabeça, respiração, a pessoa com dificuldade em respirar, 

febre, pode dar febre, mas também há pessoas assintomáticas, que não têm sintomas, não 

é? Olhe eu não fiz nenhum teste, estou aqui em casa, não ando na rua, mas entra aqui de 

manhã as meninas do lar vêm cá por causa de me ajudar o banho na banheira e isso, mas 

acho que elas também vêm com máscara, penso que olhe não sei. Que se transmite de 

pessoa a pessoa. 

 

- Quais os cuidados a adotar para diminuir as infeções? 

Tem de haver cuidados com o distanciamento, com a higiene das mãos, usar máscara. Eu 

aqui em casa não tenho porque estou sozinha, não é? Mas quando saio levo. 

 

- Que alterações teve de realizar na sua vida derivado da pandemia do Covid – 19? 

Isso afetou a sua Qualidade de Vida? 

Ah a minha vida. A minha vida já está tão no fim. Eu já estou em casa porque já se sabe 

tenho dificuldade em andar, tenho as artroses no joelho, estou muito coxa e já não podia 

andar muito, mas estou mais recolhida. Vou às vezes com o meu filho no carro quando 

preciso de ir à costureira, ou vou ao médico ou às vezes qualquer coisa que tenha de ir 

vou com o meu filho. O meu filho leva - me no carro, deixa-me à porta, de onde eu quero 

ir ou da costureira, ou de algum arranjozinho para fazer e, mas de resto não mudou muito 

pelo problema de eu já não poder andar pronto, ando mas é assim a passo de caracol para 
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ir para a rua  tenho muito medo de cair, de maneira que por todas estas coisas eu já tinha 

este cuidado por cauda do meu estado já ser assim um bocadinho, mas há pessoas da 

minha idade que andam muito bem, mas eu ai as minhas pernas, é os joelhos, de maneira 

que. Sim, mas não, quer dizer não foi assim. Agora qualidade de vida é agora tive e tenho 

medo de me infetar, porque se eu me infetar tenho de ir para o hospital e pronto e já os 

idosos são os mais vulneráveis, não é? De maneira que me preocupo um bocado. Quando 

não havia o COVID andava mais liberta, agora ando mais deprimida. 

 

- Nesta época que vivemos (Covid – 19), essas relações (família/ vizinhança e amigos) 

sofreram algumas alterações? 

Ah com os meus netos sim porque, pois, eles nunca mais me deram um beijo, é à distância. 

Vêm cá, mas é assim à distância, pois mudou, olhe. Pois mudou na questão de realmente, 

pois eles não se chegam, têm que estar a um metro distanciados, eles agora já falam em 

dois metros. E trazem também máscara, é assim, é diferente do que era antes do COVID. 

 

- A nível emocional, sentiu que a Covid – 19, alterou a sua disposição ou a sua forma 

de viver a vida? Sente – se só? (com que frequência?) 

Olhe não sei, olhe eu já estou nesta última fase, mas sim, sim. Vejo a vida muito 

complicada, preocupa-me muito os mais novos, os meus netos, o futuro deles, olhe. Ah 

sim, às vezes sinto, mas, se o tempo está bom eu vou ali para fora, pois tenho lá as flores 

e ainda arranco uma ervinha, ponho aqui, tiro dacolá. Quer dizer, agora ando distraída 

tenho lá as cadeiritas fora, sento-me lá fora. Agora os dias assim chuvosos e a chover que 

tenho de estar em casa, metida aqui em casa, realmente uma pessoa sente-se assim um 

bocadinho só, mas paciência. Lá vou tendo o meu filho que vem sempre cá, o João e à 

tarde depois umas vezes vem outras vezes já não. Mas pronto, olhe a Beatriz também já 

cá veio. Olhe, é assim. Mas eles também saem de manhã, vêm à noite, é só ao fim de 

semana.  

 

Estratégias utilizadas face à Covid – 19 

 

- Como é que lida com os acontecimentos stressantes na sua vida? 

Olhe como é que eu lido? E se eu sei dar valor a isso. É uma dor que não passa, que não 

passa. É o pior que pode acontecer na vida a uma pessoa. Não há dia nenhum, que as 

minhas lágrimas não me corram pela minha cara. 
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- O que costuma fazer quando se depara com uma adversidade na sua vida? A que 

costuma recorrer? Como se adapta? 

A Deus para me dar força. 

 

Finalizar Entrevista  

 

- Gostaria de acrescentar mais alguma coisa que ache pertinente partilhar? 

 
 
Apêndice XVII - Transcrição da Entrevista 14 

 

Implicações do surto Covid - 19 em idosos da comunidade 

 

- O que é que o senhor (a) entende por Covid – 19? 

Ó filha, o que é que eu entendo é que é um vírus, está a perceber o que é que eu estou a 

dizer, que neste momento ainda não está controlado. Um vírus novo e que neste momento 

ainda não está controlado. 

 

- Sabe enumerar quais os sintomas das Covid – 19? Como se transmite? 

Isso é mais difícil, mas eu posso-lhe dizer que é a febre, é tosse, é a falta de respiração, 

asma, etc... Como é que se transmite? Fundamentalmente, através da respiração, da boca 

e do nariz. 

 

- Quais os cuidados a adotar para diminuir as infeções? 

Ó filha, é lavar as mãos, é problemas de higiene, está a ver? São as máscaras, são os 

contactos que devem ser à distância, enfim isso são os principais. 

 

- Que alterações teve de realizar na sua vida derivado da pandemia do Covid – 19? 

Isso afetou a sua Qualidade de Vida? 

Ai isso tive que limitar bastante a minha liberdade de sair. Sair e conviver com os amigos 

e com a família. Sim, sem dúvida.  

 

- Nesta época que vivemos (Covid – 19), essas relações (família/ vizinhança e amigos) 

sofreram algumas alterações? 
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- A nível emocional, sentiu que a Covid – 19, alterou a sua disposição ou a sua forma 

de viver a vida? Sente – se só? (com que frequência?) 

Sim, fez-me pensar um bocadinho em determinado número de situações. Não.  

 

Estratégias utilizadas face à Covid – 19 

 

- Como é que lida com os acontecimentos stressantes na sua vida? 

Olhe eu acho que, a coisa fundamental é a família. A família é que nos pode ajudar a 

ultrapassar esses momentos menos bons. A família e em segunda parte os amigos. 

 

- O que costuma fazer quando se depara com uma adversidade na sua vida? A que 

costuma recorrer? Como se adapta? 

Sim, especialmente a família. 

 

Finalizar Entrevista  

 

- Gostaria de acrescentar mais alguma coisa que ache pertinente partilhar? 

 

 
Apêndice XVIII - Transcrição da Entrevista 15 

 

Implicações do surto Covid - 19 em idosos da comunidade 

 

- O que é que o senhor (a) entende por Covid – 19? 

É um vírus que fica, que entra nos pulmões e que é mau, que é realmente mau. 

 

- Sabe enumerar quais os sintomas das Covid – 19? Como se transmite? 

É febres muito altas, dores de cabeça, diarreia e falta de apetite. É de umas pessoas para 

as outras. 

 

- Quais os cuidados a adotar para diminuir as infeções? 

Usar máscara, estarmos afastados bastante das outras pessoas, não estarmos muito tempo 

em sítios fechados. Sairmos à rua e andar na rua com todo o cuidado e de máscara. 
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- Que alterações teve de realizar na sua vida derivado da pandemia do Covid – 19? 

Isso afetou a sua Qualidade de Vida? 

Que alterações me trouxe? Preocupação. De momento, também me afetou. Tenho medo, 

quando vou à rua mesmo de máscara tenho medo ou quando vou à missa mesmo assim 

tenho medo. 

 

- Nesta época que vivemos (Covid – 19), essas relações (família/ vizinhança e amigos) 

sofreram algumas alterações? 

Ai isso não sei. Com a família moro afastada da minha família. 

 

- A nível emocional, sentiu que a Covid – 19, alterou a sua disposição ou a sua forma 

de viver a vida? Sente – se só? (com que frequência?) 

Totalmente diferente. Já não é aquilo como era dantes, antes do COVID. Estávamos à 

vontade, íamos para aqui e para ali à vontade, já nunca mais é. Sinto, precisava de mais 

convívio. 

 

Estratégias utilizadas face à Covid – 19 

 

- Como é que lida com os acontecimentos stressantes na sua vida? 

Olhe vou vivendo um dia de cada vez. Tentar ultrapassar tudo e mais alguma coisa.  

 

- O que costuma fazer quando se depara com uma adversidade na sua vida? A que 

costuma recorrer? Como se adapta? 

Em geral estou aqui por casa, faço um bocadinho de costura, leio, leio muito. 

 

Finalizar Entrevista  

- Gostaria de acrescentar mais alguma coisa que ache pertinente partilhar? 
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Apêndice IXX - Transcrição da Entrevista 16 

 

Implicações do surto Covid - 19 em idosos da comunidade 

 

- O que é que o senhor (a) entende por Covid – 19? 

Ó menina entendo que  foi um malvado de um vírus que aí apareceu para matar a gente. 

Olhe nem sei se será um castigo que todos nós mereçamos passar, não sei, não sei. É da 

pior menina. 

 

- Sabe enumerar quais os sintomas das Covid – 19? Como se transmite? 

Então dizem que há vários. Uns é tosse, dores de garganta, febre. Há várias maneiras. 

Transmite-se mais por a respiração, por falar, por tar perto das pessoas, acho que é mais 

por isso, ou não é? Não é por apalpar, acho que não é. Acho que é mais por a respiração, 

principalmente o falar, o contacto perto da boca, do nariz, da cara, acho que é por aí. 

 

- Quais os cuidados a adotar para diminuir as infeções? 

Ó menina, olhe, devemos ter cuidado não tar perto uns dos outros. Ter cuidado em lavar 

as mãos muito bem porque podemos ter mexido nalgum lado que a gente não saiba se 

está infetado e depois levar à boca ou ao nariz ou assim, temos que ter cuidado. Acho que 

é isso. Principalmente, acho que é isso. 

 

- Que alterações teve de realizar na sua vida derivado da pandemia do Covid – 19? 

Isso afetou a sua Qualidade de Vida? 

Por enquanto na minha vida dou graças a Deus não foi grande alteração, porque olhe vivo 

com a minha família, ela está aqui ao pé de mim. Temos vivido à mesma e não tem tido 

assim grandes alterações. Há pessoas coitadinhas que estão separadas das famílias e 

assim, isso é que é mais triste. Agora a gente, por enquanto ainda não sofremos isso. Não, 

não. É só o susto menina. Andamos sempre assustados. Isso é que é. 

 

- Nesta época que vivemos (Covid – 19), essas relações (família/ vizinhança e amigos) 

sofreram algumas alterações? 

Não, não sofreu. Eu nunca ia a casa deles, nem eles vinham à minha. Só convivíamos 

assim por ver e por falar. É isso que temos à mesma. Agora com a minha família, isso 

convivemos, mas ela também é sempre assim estamos perto. Com a minha neta olhe, 
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nunca mais lhe dei um beijinho, dou-lhe um abraço pelas costas e um beijo no pescoço.  

É só assim que eu faço. Nunca mais lhe dei um beijo na cara nem a abracei assim de 

frente, tenho medo. À minha filha também não dou, viro assim a cabeça e a minha filha 

dá-me assim um beijo às vezes na cabeça e no pescoço atrás e assim. E eu a ela também 

nunca mais lhe dei. Essa é a diferença que eu faço. Tenho medo, tenho medo. A gente 

nunca sabe se tem alguma coisa, tenho medo. 

 

- A nível emocional, sentiu que a Covid – 19, alterou a sua disposição ou a sua forma 

de viver a vida? Sente – se só? (com que frequência?) 

Eu acho que sim menina, eu acho que sim. Que isto faz às vezes pensar um bocadinho a 

gente, refletir em certas coisas que a gente às vezes até se esquece. Eu acho que sim. Não 

menina, graças a Deus isso não.  

 

Estratégias utilizadas face à Covid – 19 

 

- Como é que lida com os acontecimentos stressantes na sua vida? 

Ai menina peço a Deus que me dê, que proteja a gente dos males, é mais por aí. 

 

- O que costuma fazer quando se depara com uma adversidade na sua vida? A que 

costuma recorrer? Como se adapta? 

Exatamente, agarro-me a Deus Nosso Senhor para me dar força. 

 

Finalizar Entrevista  

 

- Gostaria de acrescentar mais alguma coisa que ache pertinente partilhar?
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Apêndice XX - Grelha analítica de Avaliação do Projeto de Intervenção (Equipa 

Técnica) 

 
 
Objetivo: dotar a população sénior de conhecimentos relativos à sua saúde, de forma a 

melhorar a sua capacidade de decisão bem como melhorar a atitude da comunidade face 

a este setor da sociedade 

 

 
 
 

Critérios de A
valiação 

Q
uestões O

rientadoras 

Indicadores objetivam
ente 

observáveis 

Fontes de V
erificação 

M
étodos e Técnicas de 

recolha de dados 

Responsabilidade recolha 

da inform
ação 

O
bservações 

Adequabilidade 

As atividades 

adequavam-se às 

necessidades/ 

potencialidades 

dos idosos? 

     

Eficácia 

Qual é a eficácia 

do projeto? 

     

Eficiência 

Qual é a 

eficiência do 

projeto? 

     

Pertinência 

Qual é a 

importância do 

projeto? 

     

Sustentabilidade 

Qual é o grau de 

sustentabilidade 

do Projeto? 
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Apêndice XXI – Questionário de Avaliação das Atividades (Participantes) 
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Apêndice XXII - Cronograma do Projeto de Intervenção “Rugas com Vida”

 
 

Fevereiro Março Abril Maio  
11-15 18-22 25-1 4-8 11-15 18-22 25-29 1-5 8-12 15-19 22-26 29-3 6-10 13-17 20-24 27-29 

Avaliações Multidimensionais    
 

             

Análise dos resultados obtidos nos instrumentos                 

Sessão Fotográfica                 

Histórias Com Estória                 

Tarde musical                 

Avaliação                 

Felicidade à Janela                 

O sonho comanda a vida                 

Informa-Te                 

Monitorização 
                

Avaliação pós Implementação                 

Período 
Atividades 
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Anexo I – Escala Depressão Geriátrica (GDS) 

 

 
1. Está satisfeito (a) com sua vida? (não =1) (sim = 0) 

2. Diminuiu a maior parte de suas atividades e interesses? (sim = 1) 

3. Sente que a vida está vazia? (sim=1) (não = 0) 

4. Aborrece-se com frequência? (sim=1) (não = 0) 

5. Sente-se de bem com a vida na maior parte do tempo? (não=1) 

6. Teme que algo ruim possa lhe acontecer? (sim=1) (não = 0) 

7. Sente-se feliz a maior parte do tempo? (não=1) (sim = 0) 

8. Sente-se frequentemente desamparado (a)? (sim=1) (não = 0) 

9. Prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas? (sim=1) (não = 0)  

10. Acha que tem mais problemas de memória que a maioria? (sim=1)  

11. Acha que é maravilhoso estar vivo agora? (não=1) (sim = 0) 

12. Vale a pena viver como vive agora? (não=1) (sim = 0) 

13. Sente-se cheio(a) de energia? (não=1) (sim = 0) 

14. Acha que sua situação tem solução? (não=1) (sim = 0) 

15. Acha que tem muita gente em situação melhor? (sim=1) (não = 0)  

 
Avaliação 

0 = Quando a resposta for diferente do exemplo entre parênteses.  

1= Quando a resposta for igual ao exemplo entre parênteses.  

Total > 5 = suspeita de depressão  
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Anexo II – UCLA 
 

 
 
 

 

Fr
eq
ue
nt
em
en
te
 

A
lg
um
as
 v
ez
es
 

Ra
ra
m
en
te
 

N
un
ca
 

1 – Sente-se infeliz por fazer muitas coisas sozinho. 4 3 2 1 
2 – Sente que não tem alguém com quem falar. 4 3 2 1 
3 – Sente que é insuportável estar só.  4 3 2 1 
4 – Sente que tem falta de companhia. 4 3 2 1 
5 – Sente-se como se realmente ninguém o compreendesse. 4 3 2 1 
6- já não está a espera que ninguém o (a) venha visitar, que lhe escreva 
ou telefone. 

4 3 2 1 

7 – Sente que não tem ninguém a quem possa recorrer. 4 3 2 1 
8 – Não se sente intimo de qualquer pessoa. 4 3 2 1 
9 – Sente que os que o rodeiam já não compartilham dos seus 

interesses. 
4 3 2 1 

10 – Sente-se abandonado. 4 3 2 1 
11 – Sente-se completamente só. 4 3 2 1 
12 – É incapaz de estabelecer contactos e comunicar com os que o 

rodeiam. 
4 3 2 1 

13 – As suas relações sociais são superficiais. 4 3 2 1 
14 – Sente-se com muita vontade de ter companhia 4 3 2 1 
15 – Considera que na realidade ninguém o conhece bem. 4 3 2 1 
16 – Sente-se isolado das outras pessoas. 4 3 2 1 
17 – Sente-se infeliz de estar tão afastado dos outros. 4 3 2 1 
18 – É-lhe difícil fazer amigos. 4 3 2 1 
19 – Sente-se posta à margem e excluída das outras pessoas. 4 3 2 1 
20 – Mesmo quando existem pessoas a sua volta, sente que elas não 

estão consigo. 
4 3 2 1 
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Anexo III– Escala de Esperança Estado 

(Snyder, Sympson, Ybasco, Borders, Babyak & Higgins, 1996, Adaptada 
por Faria, 2000) 

 
Leia cada um dos itens cuidadosamente. Utilizando a escala que se segue, selecione o 

número que melhor descreve a maneira como se vê neste momento e assinale com uma 

cruz (x). 

Faça durante alguns instantes uma breve reflexão sobre si próprio(a) e o que está a 

acontecer na sua vida neste momento.  

Uma vez que tenha definido o seu presente avance e responda a cada item de acordo com 

a seguinte escala:  

0 = Discordo de maneira muito acentuada 

1= Discordo de maneira acentuada 

2= Discordo 

3 = Concordo 

4= Concordo de maneira acentuada 

5= Concordo de maneira muito acentuada 

 

 

1 

Se eu me encontrasse numa situação confusa, eu seria 

capaz de encontrar diversas saídas para essa situação.  0 1 2 3 4 5 

2 
Neste momento, eu estou a lutar com muita energia 
para alcançar os meus objetivos.  0 1 2 3 4 5 

3 
Existem muitas formas de resolver qualquer problema 
que eu esteja a enfrentar.  0 1 2 3 4 5 

4 
Neste momento, considero-me uma pessoa 
razoavelmente bem-sucedida.  0 1 2 3 4 5 

5 
Eu consigo pensar em muitas formas de atingir os 
meus objetivos deste momento.  0 1 2 3 4 5 

6 
Presentemente, eu estou a alcançar os objetivos que 
coloquei a mim próprio(a).  0 1 2 3 4 5 
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Anexo IV – Escala de Espiritualidade (Pinto	C	&	Pais-Ribeiro	JL)		

As	frases	/	expressões	seguintes	referem-se	à	sua	espiritualidade	/	suas	crenças	
pessoais,	e	ao	modo	como	elas	afectam	a	sua	qualidade	de	vida.	

	Por	favor,	marque	com	uma	X	aquela	opção	que	melhor	expressar	a	sua	opção,	na	
última	semana.	

	Não	existe	resposta	certa	ou	errada. 

 

 Não 

concordo 

Concordo 

pouco 

Concordo 

bastante 

Plenamente 

de acordo 

1. As minhas 

crenças 

espirituais/religiosas 

dão sentido à minha 

vida 

1 2 3 4 

2. A minha fé e 

crenças dão- me 

forças nos 

momentos difíceis 

1 2 3 4 

3. Vejo o futuro com 

esperança 
1 2 3 4 

4. Sinto que a minha 

vida mudou para 

melhor 

1 2 3 4 

5. Aprendi a dar 

valor às pequenas 

coisas da vida 

1 2 3 4 

 


