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Resumo 
O presente trabalho realizou-se em volta das temáticas do envelhecimento, da 

pandemia covid-19, das ERPI e da qualidade de vida, com o objetivo de compreender 

como é que uma ERPI do concelho de Estremoz tem ultrapassado a pandemia e os 

eventuais surtos que possam ter existido. Ao longo do trabalho, foram aprofundados 

conceitos como o Envelhecimento, Envelhecimento ativo, Idoso, Qualidade de Vida, 

Saúde Mental nos Idosos, ERPI, Pandemia Covid-19 e as medidas de contenção. Quanto 

aos instrumentos de recolha de dados, foram utilizados Entrevistas, Inquéritos, e a Escala 

de Qualidade de Vida WHOQOL-BREF. De acordo com os objetivos específicos do 

trabalho e tendo em conta os resultados obtidos através das entrevistas, inquéritos e 

escala, a maior parte dos idosos afirma que a pandemia covid-19 trouxe poucas 

consequências para a sua qualidade de vida, no entanto foram utilizadas bastantes 

estratégias para que a qualidade de vida destes não fosse posta em causa, assim como foi 

feito de tudo para os proteger. Face aos resultados obtidos, propôs-se um Projeto de 

Intervenção, que tem como objetivo a criação de um manual onde irá ser exposto todas 

as estratégias utilizadas por esta ERPI que podem vir a servir de exemplo por outras ERPI, 

tendo em conta que em dois anos de pandemia, ainda só houve um surto nesta Instituição.  
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Abstract 
The present work was carried out around the themes of aging, the Covid-19 pandemic, 

ERPI and quality of life, with the aim of understanding how na ERPI in the municipality 

of Estremoz has overcome the pandemic and the possible outbreaks that have existed. 

Throughout the work, concepts such as aging, active aging, elderly, quality of life, mental 

health in the elderly, ERPI, Covid-19 pandemic and containment measures were 

deepened. As for the data collection instruments, interviews, surveys, and the WHOQOL-

BREF Quality of Life Scale were used. According to the specific objetives of the work 

and taking into account the results obtained through interviews, surveys and scale, most 

elderly people say that the covid-19 pandemic has had few consequences for their quality 

of life, however, many strategies so that their quality of life was not jeopardized, as well 

as everything was done to protect them. In view of the results obtained, na Intervention 

Project was proposed, which aims to create a manual where all the strategies used by this 

ERPI will be exposed that may serve as an exemple for other ERPIs, taking into account 

that in two years of a pandemic, there has still been only one outbreaks in this Institution.  
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Introdução 
Portugal nos últimos anos tem-se tornado num país cada vez mais envelhecido, isto 

acontece devido ao facto de da diminuição dos nascimentos e do aumento da esperança 

média de vida. Á medida que a pessoa vai envelhecendo, vai perdendo algumas das suas 

capacidades físicas e mentais, e embora este processo seja natural do desenvolvimento 

humano, ocorre de forma diferente entre os indivíduos (Santos et al., s/d).  

Em Portugal, e para os idosos, a família ainda continua a ser um grande suporte, no 

entanto nem todas conseguem auxiliar os mesmos, devido ao facto de estas terem muitos 

encargos, como os filhos, emprego, etc. Para dar resposta às necessidades dos idosos 

foram assim criados medidas e equipamentos como é o caso do apoio domiciliário, 

centros de dia, estruturas residenciais, etc. (Laurindo, 2021, cit. Guedes 2012).  

Neste momento, ainda estamos a atravessar a pandemia Covid-19, tendo surgido a 11 

de Março de 2020, e sido identificada pela primeira vez na cidade de Wuhan, na China. 

Esta pandemia, veio alterar toda a sociedade e a forma como os indivíduos se relacionam, 

tendo um impacto na vida de cada pessoa. Também as ERPI, sofreram com este impacto, 

deparando-se com alterações nas suas instituições e nas rotinas que até então estavam 

enraizadas, além disso acresceu a responsabilidade de proteger os seus residentes, pois 

esta população é a de maior risco perante o vírus, e as taxas de mortalidade pela Covid-

19 são bastante altas, e na maior parte, associadas às pessoas idosas. Para isso foram 

criadas medidas pelas próprias ERPI, e pelo Serviço Nacional de Saúde para conter o 

vírus principalmente em Instituições de idosos, sempre com o objetivo de proteger os 

idosos e principalmente a sua saúde (Laurindo, 2021).  

Com o presente trabalho, pretende-se compreender como é que uma das ERPI de 

Estremoz tem ultrapassado esta pandemia, assim como perceber o impacto que esta teve 

para os idosos e para a sua qualidade de vida.  

Em relação à sua estrutura, este está dividido em três partes, nomeadamente o 

enquadramento teórico, o estudo empírico, e a proposta de um projeto de intervenção.  

Na primeira parte, o enquadramento teórico dará apoio à investigação em causa, onde 

irão ser referidos vários conceitos, tais como o envelhecimento, envelhecimento ativo, 

pessoa idosa, saúde mental nos idosos, a qualidade de vida, as ERPI, a pandemia covid-

19 e as estratégias para conter o vírus.  
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Na segunda parte é apresentado o estudo empírico, nomeadamente a problemática e a 

sua contextualização, os objetivos da investigação, a metodologia da investigação, a 

caracterização dos participantes e do meio envolvente, bem como a análise das 

entrevistas, inquéritos e da escala e a discussão dos resultados.  

Na última parte, é apresentada a proposta do Projeto de intervenção. E por fim será 

apresentado as Conclusões e as Referências Bibliográficas que nortearam este trabalho.  
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Parte I – Enquadramento Teórico 

1. Envelhecimento  
O envelhecimento é uma problemática que ao longo dos anos tem sido alvo de 

inúmeros estudos.  

Segundo Cancela (2007), ao longo do tempo, todo o organismo multicelular sofre 

inúmeras mudanças fisiológicas. Este é dividido por três fases, a fase do crescimento e 

desenvolvimento que é aquela em que o organismo e os órgãos vão crescendo e adquirem 

capacidades para que a pessoa se possa reproduzir, a fase reprodutiva que é caracterizada 

pela evolução do individuo, e por fim a fase do envelhecimento, esta etapa afeta todos os 

indivíduos e é caracterizada como um estado de “terceira idade”, tendo como termo 

natural, a morte do organismo (Cancela, et al, 2007). 

A idade avançada envolve assim mudanças significativas, tais como, a capacidade 

intrínseca e a capacidade funcional. A capacidade intrínseca, segundo a OMS (2015), 

refere-se a todas as capacidades físicas e mentais de um individuo, sendo estas apenas um 

dos fatores que determinam o que uma pessoa mais velha pode fazer (cf. OMS, 2015, 

p.13).  

Contudo, mesmo que um individuo possa ter a sua capacidade um pouco limitada não 

impede que estes não consigam fazer as coisas por eles mesmos, através dos mais diversos 

recursos, como por exemplo, o uso de muletas, de cadeiras de rodas ou até mesmo uma 

boa acessibilidade a meios de transporte. Segundo a OMS (2015), “essa combinação de 

indivíduos e seus ambientes e a interação entre eles é a sua capacidade funcional”, sendo 

estes atributos que estão relacionados com a saúde que permitem que os indivíduos 

continuem ativos na sociedade (cf. OMS, 2015, p.13). 

Aos indivíduos que continuam ativos na sociedade, podemos atribuir-lhes o termo de 

envelhecimento saudável. O envelhecimento saudável, segundo a OMS (2015) é um 

“processo de desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional que permite o bem-

estar em idade avançada” (cf. OMS, 2015, p.13). 

Chegamos à conclusão, de acordo com a OMS (2015), que nem a capacidade 

intrínseca, nem a capacidade funcional permanecem constantes. Embora com o passar do 

tempo estas tendem a diminuir com o decorrer da idade, as escolhas de vida de cada 

individuo determinam em diferentes momentos as suas trajetórias de vida. Assim, o 
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envelhecimento saudável, é um processo que permanece relevante a cada individuo (cf. 

OMS, 2015, p.14).  

Para Cancela “o envelhecimento não é um estado, mas sim um processo de 

degradação progressiva e diferencial”, sendo assim impossível assinalar o seu começo 

pois o nível em que este se encontra, (biológico, psicológico ou sociológico) pode variar 

de individuo para individuo. Ou seja, segundo este, cada individuo envelhece de maneira 

diferente podendo abordar assim os termos de idade biológica, social e psicológica 

(Fontaine, 2000, cit. Cancela 2007, p.2). 

No entanto, para Hoyer & Roodin (2003), o envelhecimento é “compreendido como 

um processo complexo e composto pelas diferentes idades: cronológica, biológica, 

psicológica e social.” Sendo que:  

• A Idade Cronológica é aquela que decorre da passagem do tempo decorrido em 

dias, meses e anos desde o nascimento da pessoa. 

• A Idade Biológica é aquela que está ligada ao envelhecimento dos organismos, 

que leva a que o funcionamento dos seus órgãos diminua cada vez mais, ou seja, 

esta relacionada com o desenvolvimento e a morte dos organismos vivos.  

• A Idade Social faz referência ao papel, estatutos e hábitos dos indivíduos em 

comparação com os membros da sociedade.  

•  A Idade psicológica está relacionada com as competências comportamentais que 

o individuo pode movimentar em resposta às mudanças do ambiente. 

Cancela (2007) refere, ainda, que Portugal se tem tornado um país envelhecido devido 

à diminuição do número dos nascimentos e ao aumento da esperança de vida. 

Do ponto de vista fisiológico, o envelhecimento depende significativamente do estilo 

de vida que cada pessoa assume, desde a sua infância. É devido aos fatores biológicos, 

psíquicos e sociais que surgem certas doenças características da idade, como é o caso da 

alzheimer ou do Parkinson, e também a ocorrência de alterações no organismo da pessoa, 

como é o caso da diminuição do fluxo sanguíneo para os rins, para o fígado e para o 

cérebro, diminuição da frequência cardíaca máxima, entre outras. (OMS, s/d, p.3). 

Para Ávila, Guerra & Meneses, (2007), o envelhecimento, tal como a infância e a 

adolescência faz parte do processo da vida dos indivíduos. O envelhecimento é marcado 

por mudanças biopsicossociais que estão associadas à passagem do tempo. 
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No entanto, o envelhecimento não tem sido encarado ao longo dos séculos da mesma 

maneira, e o seu conceito tem sofrido grandes alterações na forma de ser percebida e 

sentida, variando estas de acordo com diferentes culturas e diferente evolução das 

comunidades.  

É nesta lógica que acreditamos que os processos e percursos de envelhecimento 

possam ser alterados. Face a esta realidade, as sociedades vão tentando encontrar formas 

de gerir estas alterações demográficas, criando redes de suporte formais e informais de 

apoio aos idosos (Martins, 2002, p.5). 

É nesta perspetiva que são criadas medidas de forma que o idoso possa ter uma boa 

qualidade de vida assim como todas as outras gerações. 

1.1. Envelhecimento Ativo 
Sendo, o envelhecimento um processo cognitivo é essencial olhar para o ato de 

envelhecer como um acontecimento positivo na vida do ser humano e por sua vez, 

promover o seu bem-estar, de forma a se manter ativo na sociedade. Trata-se de uma 

atitude e esforço individual, familiar e social. 

Ligado ao processo de envelhecimento, surge o envelhecimento ativo, onde a pessoa 

idosa deve “olhar para o ato de envelhecer como um processo positivo, um tempo de 

utilidade e de novas aprendizagens”, que permitem ao individuo aceitar as suas mudanças, 

tanto físicas, como psicológicas e sociais, com o intuito de envelhecer de forma mais 

positiva, dinâmica e com saúde, que permite à pessoa idosa desempenhar um papel ativo 

na sociedade (Carvalho, 2013, p.105). 

Existem alguns fatores que condicionam e beneficiam o envelhecimento ativo, sendo 

cada vez mais importante tê-los em conta, de forma a garantir a qualidade de vida das 

pessoas idosas, para que estes possam ter um envelhecimento saudável, ativo e bem-

sucedido. É importante de salientar três fatores, essencialmente na área pessoal, que são 

determinantes para um envelhecimento bem-sucedido, sendo eles: “a saúde, a 

manutenção de um elevado nível de funcionamento cognitivo e físico, e a manutenção de 

participação social, mesmo após a reforma” (Oliveira, 2012, pp.55-56, cit., Fontaine, 

2000). 

Desta forma, um dos fatores a ter em conta no processo de envelhecimento ativo é o 

fator económico. De acordo com a informação que existe, um grande número de idosos, 



 

16 
 

não têm rendimentos suficientes para a sua subsistência, o que afeta negativamente a sua 

saúde, independência e ainda o seu processo de envelhecimento ativo. (Osório e Pinto, 

2007, p.242). 

A atividade física e uma alimentação saudável, são dois fatores de comportamento 

que, se forem sempre praticados ou com regularidade permitem reduzir o risco de doenças 

e ajuda a melhorar a saúde mental. Assim sendo, é também importante ter em conta os 

fatores do meio social, onde se deve destacar a educação e a alfabetização das pessoas 

idosas, que permitem trabalhar o seu processo cognitivo (Osório e Pinto, 2007, pp. 242-

243). 

Para que os idosos tenham um envelhecimento ativo “o desafio é fazer com que o 

envelhecimento se processe cada vez com melhor qualidade, em todos os domínios (saúde 

física e mental, competência social, conservação da autonomia, bem-estar subjetivo), 

sendo necessário também o contributo psicológico (Psicogerontologia) ” (Oliveira, 2012, 

p.56). 

2. Idoso 
Em 2020, em Portugal o número de idosos, segundo o Pordata era de 2.295.036 num 

total de 10.297.081 habitantes.  

Já em Estremoz, no mesmo ano, 2020, o número de idosos era de 3.731 para 12.665 

habitantes1.  

Segundo a OMS, nos países desenvolvidos, uma pessoa idosa é aquela, que cujos anos 

estão compreendidos entre os 65 e mais anos, no entanto nos países em desenvolvimento 

o individuo é considerado idoso quando atinge os 60 ou mais anos. 

Nas sociedades Orientais o idoso era visto como um ser com bastante sabedoria e 

experiência. Já nas sociedades Ocidentais, o idoso, era considerado fundamental para a 

sociedade devido ao conhecimento e valor que passava para a população mais jovem, no 

entanto, hoje em dia o seu papel é quase insignificante.  

Para Silva (2006) no século XVIII a pessoa idosa era vista como uma pessoa associada 

à sabedoria, no qual os avós assumiam o papel de educadores para os netos. 

 
1 PORDATA - População residente: total e por grandes grupos etários 
 

https://www.pordata.pt/Municipios/Popula%c3%a7%c3%a3o+residente+total+e+por+grandes+grupos+et%c3%a1rios-390-1926
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Hoje em dia, o idoso está associado a aspetos negativos, como uma pessoa dependente 

da ajuda dos cuidadores formais ou informais e que necessita de todo o apoio destes.   

Pode-se afirmar que o conceito de idoso tem sido alvo de grandes mudanças o que 

acaba por criar preocupações crescentes com estas pessoas. 

Assim como todas as pessoas, os idosos, independentemente da sua idade ou mesmo 

da situação de dependência, também têm direitos. Direitos esses, que auxiliam a pessoa 

idosa, para que esta possa defender todos os seus interesses e para eliminar todas as suas 

necessidades. 

De acordo com a APAV, o idoso dispõe de vários direitos, tais como: o Direito à 

Participação; Direito à Saúde; Direito à autorrealização; Direito à Dignidade; Direito à 

Informação; Direito à Alimentação; Direito à Justiça; Direitos Sociais. Têm também 

direito às condições de trabalho até à idade da reforma, assim como têm direito à 

prestação. 

3. Qualidade de vida no idoso 
A qualidade de vida é um conceito que é debatido cada vez mais pelo mundo todo 

pois afeta todas as pessoas. É um tema que abrange variáveis como as demográficas, 

económicas, subjetivas, etc. (Silva et al., 2009, cit. Fonseca, 2006).    

A longevidade do ser humano tem vindo a aumentar, no entanto, se existe por um 

lado o desejo de viver cada vez mais, por outro, existe o receio de viver dependente de 

alguém devido ao facto do aparecimento de algumas incapacidades. À medida que a 

pessoa envelhece, acresce o facto de se contrair mais facilmente doenças e 

consequentemente a funcionalidade física, psíquica e social diminui pois o individuo 

encontra-se mais frágil e debilitado. No entanto, se o individuo, tiver um envelhecimento 

ativo, em que consiga deter de alguma independência, autonomia e permanecer ativo na 

sociedade mantendo uma boa saúde física e mental, naturalmente, conseguirá ter uma boa 

qualidade de vida (Oliveira, 2011).  

Para Oliveira (2011), citando Paschoal (2002), a definição de qualidade de vida tem 

as mais diversas dimensões, quer sejam físicas, psicológicas e até mesmo sociais, fazendo 

com que a qualidade de vida do individuo seja afetado por estes fatores (Oliveira, 2011, 

cit. Paschoal, 2002). 
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O conceito de qualidade de vida, para Oliveira (2011), é, portanto, um conceito 

multidimensional, sendo que a qualidade de vida inclui pelo menos três dimensões, como, 

a física, a psicológica e a social. Assim, segundo a autora, citando Paschoal (2002), devido 

à definição ser multidimensional, subjetiva e bipolar, o conceito torna-se difícil e 

complexo de avaliar. Este possui dimensões quer positivas quer negativas, podendo estas, 

serem aplicadas às mais diversas condições como, a mobilidade, a autonomia, a dor, a 

fadiga e a dependência (Oliveira, 2011, cit. Paschoal, 2002).  

Envelhecer saudavelmente, tendo um bom envelhecimento, com uma boa qualidade 

de vida tem sido atualmente ideias permanentes do ser humano. A preocupação com a 

qualidade de vida na velhice ganhou relevância a partir do momento em que houve uma 

maior longevidade da vida do ser humano, passando a ser uma preocupação para a 

sociedade. Assim, levam-se a cabo questões que dizem respeito ao bem-estar físico, 

psicológico e social dos idosos (Oliveira, 2011, cit. Neri, 2000).  

Para Fernández-Ballesteros (1998) citado por Silva (2015), as condições necessárias, 

para os idosos para se ter uma boa qualidade e vida passa por: a pessoa conseguir ter uma 

boa saúde, ser capaz de cuidar de si mesmo, ter uma boa condição económica, conseguir 

manter relações tanto com a família como com os amigos, manter-se ativo na sociedade, 

ter bons serviços sociais e de saúde, uma boa habitação que esteja adequada às suas 

necessidades e principalmente sentir-se bem com a vida que tem e ter a oportunidades de 

continuar a aprender sempre algo novo que lhe traga motivação para o seu dia a dia (Silva, 

2015, cit., Fernández-Ballesteros, 1998). 

4. Saúde Mental dos Idosos  
Segundo o Serviço Nacional de Saúde a saúde mental “é a base do bem-estar geral. É 

este o sentido da expressão “mente sã em corpo são” ou, noutra formulação, que “não há 

saúde sem saúde mental” (Serviço Nacional de Saúde, 2022, n/d).  

Quando se fala em Saúde Mental deve-se considerar a capacidade que a pessoa tem 

de se adaptar a novas mudanças na sua vida; a forma como supera certas crises e gere 

conflitos emocionais; a capacidade de reconhecer sinais que demonstrem que não se sente 

bem psicologicamente;  o estabelecimento de relações que sejam positivas para a pessoa 

com outros indivíduos na sociedade; ter projetos e objetivos de vida, criatividade, humor, 

sentido crítico e de realidade, e a capacidade de sonhar (Serviço Nacional de Saúde, 

2022).  
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A saúde mental é então muito importante para o bem-estar do individuo e deve-se 

apelar à prevenção e promoção da mesma, para que os indivíduos possam participar de 

forma ativa na sociedade, valorizando as suas capacidades, pois sem uma boa saúde 

mental os indivíduos começam a entrar em stress com situações simples do seu dia-a-dia, 

podendo ao longo do tempo desenvolver algum tipo de doença mental. 

Para a OMS (2002), não existe uma definição oficial de saúde mental, pois existe 

grandes diferenças culturais e de diversidades de teorias, no entanto para esta 

Organização, a saúde mental é o resultado da interligação dos fatores biológicos, 

psicológicos e sociais da pessoa. Portanto, este conceito é entendido como um estado de 

bem-estar próprio.  

No que concerne ao revigorar a mente, um dos principais medos que estão 

relacionados ao envelhecimento da pessoa está associado com o funcionamento cognitivo 

e a diminuição da memória.  Entende-se por funcionamento cognitivo o desenvolvimento 

da capacidade de pensar e compreender. A capacidade cognitiva é como um estado de 

alerta para o cérebro, de maneira que otimiza a capacidade de raciocínio, de 

aprendizagem, de perceção, de memória, de atenção e de adaptação do indivíduo face a 

um determinado acontecimento. Tal como o corpo, assim também a mente deve ser 

exercitada para continuar a funcionar. Deve-se apostar na prevenção e na promoção de 

um envelhecimento ativo neste domínio de forma a manter a mente mais ativa das pessoas 

idosas.  

Segundo Fonseca (2006), para que o cérebro não apresente declínio cognitivo ou que 

esse declínio seja mais tardio, é necessário que seja estimulado, realizando treinos 

cognitivos, ou seja, através da resolução de exercícios adequados para o individuo e de 

atividades que melhorem o seu estado cognitivo. Alguns exercícios na área da 

inteligência, como é o caso da atenção, raciocínio, concentração, e o estímulo da 

memória, são alguns exemplos de atividades que podem ser executadas num plano de 

intervenção.  

A Saúde mental está presente deste o início de vida do individuo e vai-se refletindo 

ao longo da vida do mesmo, a partir do seu crescimento e da capacidade que este tem de 

resolver os obstáculos que lhe são impostos.  

São as condições de saúde mental, sejam elas boas ou más, em idosos com uma idade 

mais avançada, que vão determinar a sua saúde física, a sua vulnerabilidade a doenças e 
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a mortalidade do mesmo (Santos, 2015, cit. Friedman & Booth-Kewley, 2003; Mayne, 

1999).  

Para Margrett et al (2011), existem três indicadores de saúde mental e bem-estar que 

são bastante importantes em idosos com uma idade mais avançada e que podem 

apresentar efeitos simultâneos, tais como o afeto positivo, o afeto negativo e a solidão. 

Para esta, o afeto negativo está associado a distúrbios psicológicos e de depressão; já 

certas características de personalidade do individuo podem ter resultados positivos e 

negativos na saúde mental deste. A solidão é outro aspeto que também tem bastante 

influencia nos resultados da saúde mental do idoso (Santos, 2015, cit. Margrett et al., 

2011).  

As relações Sociais são outro fator de extrema importância no contexto do 

envelhecimento ativo, pois os idosos que têm uma rede de suporte social que lhes 

proporcionem qualquer tipo de ajuda, tendem a usufruir de uma melhor saúde, tanto física 

como mental. (Loureiro, 2019, cit. Neri e Vieira, 2013).  

Segundo Loureiro (2019) cit., Correia (2016) “a saúde mental constitui uma das 

prioridades das políticas de saúde e sociais (Loureiro, 2019, p.14, cit., Correia, 2016, n/d). 

5. Respostas Sociais destinadas a idosos  
A Resposta Social é definida como sendo “o conjunto de atividades, do âmbito do 

sistema de ação social, concretizados por uma entidade ou unidade orgânica, a partir de 

um serviço ou equipamento e que, autonomamente ou em articulação com outras áreas 

de intervenção, se estruturam de forma a atingir objetivos previamente definidos” 

(Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, s/d, cit. Lima, 2013, p.30).  

Segundo a Segurança Social, o acesso a este tipo de respostas sociais depende dos 

equipamentos e serviços que se encontram disponíveis na zona residencial ou perto desta, 

e das instituições do sector da segurança social terem capacidade para o receber. 

Estas respostas visam “assegurar a prevenção e reparação das situações de carência e 

dependência, assegurando especial proteção aos grupos mais vulneráveis, 

designadamente das pessoas idosas em situação de dependência ou de carência 

económica ou social e podem ser desenvolvidas pelo Estado, pelas autarquias e por 

instituições privadas sem fins lucrativos” (Direção Geral da Segurança Social, 2022, 

p.10). 
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Sendo assim, segundo a Segurança Social, existem sete tipos de respostas sociais 

destinadas para idosos, nomeadamente:  

➔ Serviço de Apoio Domiciliário: Resposta social que consiste na prestação de 

cuidados e serviços a famílias e ou pessoas que se encontrem no seu domicílio, 

em situação de dependência física e ou psíquica e que não possam assegurar, 

temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e 

ou a realização das atividades instrumentais da vida diária, nem disponham de 

apoio familiar para o efeito. 

➔ Centro de Convívio: Resposta Social de apoio a atividades sociais, recreativas 

e culturais, organizadas e dinamizadas com participação ativa das pessoas 

idosas, residentes numa determinada comunidade. 

➔ Centro de Dia: Resposta social que presta um conjunto de serviços que 

contribuem para a manutenção no seu meio social e familiar, das pessoas com 

65 e mais anos, que precisem dos serviços prestados pelo Centro de Dia. 

➔ Centro de Noite: Resposta social que funciona em equipamento de 

acolhimento noturno, dirigido a pessoas idosas com autonomia que, durante o 

dia permaneçam no seu domicílio e que por vivenciarem situações de solidão, 

isolamento e insegurança, necessitam de acompanhamento durante a noite. 

➔ Acolhimento Familiar: Resposta social que consiste em integrar, temporária 

ou permanentemente, pessoas idosas em famílias capazes de lhes proporcionar 

um ambiente estável e seguro. 

➔ Estruturas Residenciais: Resposta social destinada a alojamento coletivo, de 

utilização temporária ou permanente, para idosos. 

➔ Centro de Férias e Lazer: Destinado a todas as faixas etárias da população e à 

família na sua globalidade para satisfação de necessidades de lazer e de quebra 

da rotina, essencial ao equilíbrio físico, psicológico e social dos seus 

utilizadores. 

5.1. ERPI – Estrutura Residencial Para Idosos 
ERPI (Estrutura Residencial Para Idosos), é considerada uma Resposta Social, 

destinada ao alojamento coletivo de pessoas com idade instituída para a reforma ou em 

situações de perda de independência ou autonomia, podendo assim aceder a serviços de 

apoio biopsicossocial para que possam melhorar a sua qualidade de vida e para que 

consigam usufruir um envelhecimento ativo e autónomo. (Segurança Social, s/d, p.2). 
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Para um utente ser institucionalizado numa ERPI terá que passar pelo processo de 

candidatura, o que acaba por ser uma decisão difícil porque estes utentes vão ter que 

passar por uma grande mudança na sua vida. É depois da candidatura que vem a admissão 

em que o utente terá que refletir e tomar a decisão de aceitar ou não, a sua 

institucionalização na ERPI. E é na terceira fase que o utente passa pelo acolhimento, no 

qual será necessário acompanhar o mesmo, para que este se sinta integrado na estrutura 

residencial.  

A Estrutura Residencial também deve promover a “educação para a saúde e a 

prevenção para a doença e assegurar, de forma adequada, os cuidados médicos, de 

enfermagem e de reabilitação de os residentes necessitam” (Ederico, 2004, p.61). Esta 

também deve “estimular a participação dos residentes em atividades organizadas na 

comunidade e deve também ter iniciativa própria neste campo. Pode também fomentar 

parcerias com a autarquia ou com qualquer outra associação da comunidade em que se 

insere” (Ederico, 2004, p.64). 

Em caso de luto, esta estrutura deve apoiar a família do falecido nos procedimentos 

que devem ter em conta e informá-los sobre possíveis fontes de apoio (Ederico, 2004). 

Segundo a lei nº67/2012, artigo 3º (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, 

2012, p.1), a Estrutura Residencial tem como principais objetivos:  

• “Proporcionar serviços permanentes e adequados à problemática biopsicossocial 

das pessoas idosas de modo a promover a qualidade de vida destes utentes;  

• Contribuir para a estimulação de um processo de envelhecimento ativo;  

• Criar condições que permitam preservar e incentivar a relação intrafamiliar;  

• Potenciar a integração social, de maneira que estes nunca percam o contacto com 

a família e com a comunidade.”  

Já o artigo 5º da lei nº 67/2012 afirma que a ERPI destinasse a: 

• “Pessoas com 65 ou mais anos que, por razões familiares, dependência, 

isolamento, solidão ou insegurança, não podem permanecer na sua residência.  

• A estrutura residencial pode, também, destinar -se a pessoas adultas de idade 

inferior a 65 anos, em situações de exceção devidamente justificadas.  
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• A estrutura residencial destina -se, ainda, a proporcionar alojamento em situações 

pontuais, decorrentes da ausência, impedimento ou necessidade de descanso do 

cuidador” (Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, 2012, p.2). 

5.2. Institucionalização e Integração numa ERPI 

As pessoas idosas requerem uma especial atenção, no entanto, é indispensável que se 

tenha em consideração qual o tipo de apoio necessário para uma qualidade de vida digna 

do idoso. Assim, é importante solicitar ao idoso todas as hipóteses que podem estar na 

solução para o seu problema de dependência. 

Apesar dos indivíduos, à medida que envelhecem, preferirem continuar a viver nas 

suas casas, nem sempre isso é possível. São inúmeras as razões que condicionam as 

pessoas a continuarem nas suas habitações e que levam à decisão da institucionalização 

da pessoa.  

As causas que podem levar um idoso à institucionalização numa ERPI podem ser 

variadas, tal como a idade avançada do idoso, a existência de certas doenças que os 

condicionam a morarem sozinhos, limitações nas atividades básicas diárias e também a 

ausência do suporte social. É a conjunção destas causas, que originam a escolha de qual 

o tipo de apoio que o idoso necessita. Assim, conseguimos concluir que todas as causas, 

levam-nos de uma maneira geral a afirmar que são negativas. 

Assim como as causas da institucionalização de um idoso numa ERPI são de uma 

grande diversidade, o que a institucionalização representa para um idoso também assume 

perceções diversificadas.  

Para alguns dos idosos a institucionalização é encarada como uma forma de melhorar 

as suas condições de vida e a sua estabilidade emocional, no entanto para outros é 

encarada com sentimentos depressivos, de tristeza e de abandono, pois terão que se 

familiarizar com situações novas, como o espaço e as rotinas, levando a que estas pessoas, 

com a nova realidade, sintam angústia, medo, revolta e insegurança dentro da instituição. 

De acordo com Almeida, não se pode de modo algum, ignorar as histórias de vida da 

pessoa idosa, tal como as suas limitações, determinando que o ambiente influencia a vida 

dos idosos, onde o objetivo para estes, é assegurar-lhe a melhor qualidade de vida, neste 

caso, dentro da ERPI. Todas as pessoas idosas que escolhem serem acolhidas nestas 

instituições, têm como objetivo usufruir o máximo possível dos seus últimos anos de vida, 
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onde possam continuar a ser autónomos, sabendo sempre, que as ERPI poderão dar-lhe 

resposta a determinadas limitações. Atualmente, os idosos e as suas famílias, são 

exigentes quando procuram qualquer tipo de instituição, sendo que as que têm melhores 

condições e estão mais bem preparadas, são assim, as eleitas e mais procuradas (cf. 

Almeida, 2008, p.82).  

A mudança de um idoso para um lar é compreendida como uma ação mais negativa 

do que positiva, pois tudo o que iram lá viver será uma incógnita para estes. No entanto 

assim como para os idosos é difícil esta mudança, para os seus familiares também será.  

Cuidar dos mais velhos sempre foi visto como um dever familiar, no entanto nem 

todos os familiares o podem fazer, muitas vezes por falta de condições, o que os leva a 

institucionalizá-los, mesmo que seja contra a sua vontade, e aos olhos da sociedade esta 

ação é vista como uma manifestação de desinteresse ou mesmo como o abandono desse 

idoso pela sua família. 

Quando são institucionalizadas, estas pessoas terão que se adaptar a uma nova rotina, 

à flexibilidade de horários, à alimentação e hidratação, a novas pessoas e a terem que 

partilhar o seu espaço pessoal.  

É devido a estas questões, que esta mudança, só deveria acontecer com o seu livre 

consentimento, sem a interferência de outros, ou seja, ser ele próprio a tomar esta decisão. 

Este também terá todo o direito de ser informado sobre os seus direitos e deveres dentro 

da ERPI, assim como o contrato que irá assinar. 

As ERPI são consideradas instituições que desenvolvem atividades de apoio social a 

pessoas idosas, fornecem alimentação assim como cuidados de saúde, higiene e conforto 

e também fomentam o convívio entre os utentes.  

A instituição também possibilita que os utentes tragam os seus objetos pessoais ou 

mesmo decorativos para que se possam sentir mais em casa e num ambiente mais 

acolhedor de forma a ser mais fácil o processo de adaptação e integração a esta nova 

habitação. 

6. Pandemia Covid-19  
A palavra Pandemia, de origem grega, consiste na propagação de uma doença que se 

espalha por vários países e continentes e se transmite muito facilmente entre as pessoas, 
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alcançando toda a população mundial, causando assim proporções enormes. Ao longo do 

tempo muitas têm sido as Pandemias a aparecer no mundo, como é o caso da Peste Justina, 

da Peste Negra, A Gripe Espanhola, A Gripe A, entre outras. Atualmente, o mundo está 

a enfrentar uma nova Pandemia, denominada de coronavírus SARS-COV-2, mais 

conhecida por Covid-19.  

A Covid-19 é o termo utilizado pela Organização Nacional de Saúde à nova 

doença provocada pelo novo coronavírus SARS-COV-2 que significa “síndrome 

respiratória aguda grave-coronavírus 2”.  

Os primeiros casos da pandemia, tiveram origem na cidade de Wuhan, na China, no 

final de 2019. Desde essa altura, a pandemia já afetou mais de 200 milhões pessoas no 

mundo e já causou quase 5 milhões de mortes.  

Esta doença pode provocar infeções respiratórias graves assim como pneumonias 

(SNS, 2020). Os sinais e sintomas da doença são muito variados, podendo existir pessoas 

que não têm quaisquer sintomas, que são chamadas de assintomáticas, outras pessoas têm 

apenas sintomas ligeiros a moderados, e ainda pessoas que apresentam sintomas mais 

graves que podem mesmo levar à morte. No entanto, normalmente, as pessoas que 

apresentam sintomas ligeiros a moderados, acabam por recuperar das sequelas. 

Quanto à transmissão, o vírus é transmitido de pessoa para pessoa, em que a pessoa 

infetada pode transmitir a outra desde cerca de dois dias antes de a mesma apresentar 

sintomas. No entanto, o maior risco de contágio apresenta-se no período em que o 

individuo começa a ter sintomas, mesmo que sejam ligeiros.  

Esta doença, pode ser transmissível a partir de duas formas, através de contacto direto 

e indireto. 

“Contacto Direto: Através de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa 

infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou absorvidas pelas mucosas da 

boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas. Contacto Indireto: Através do 

contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARS-COV-2 e, em 

seguida, com a boca, nariz ou olhos” (Direção Geral de Saúde, 2020, p.8). 

Uma vez que o vírus começou a ficar cada vez mais ativo, e sendo que se transmite 

de pessoa para pessoa, o Governo em conjunto com a Direção Geral de Saúde, decretou 

algumas medidas de forma a atenuar a pandemia. As principais medidas que surgiram 
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que são importantes destacar, foram por exemplo: a utilização de equipamentos de 

proteção tanto dentro de edifícios fechados como na rua, o distanciamento social, a 

higiene ambiental (limpeza e desinfeção), a utilização de álcool gel nas lojas, 

supermercados, cafés, restaurantes, etc. 

 Apesar das medidas iniciais, a pandemia agravou-se imenso, e foi necessário decretar 

outras medidas para prevenir a expansão da pandemia, tais como: o teletrabalho; a 

suspensão das visitas em lares em todo o Território Nacional; a suspensão de todas as 

atividades letivas e não letivas presenciais em todos os níveis de ensino; limitações nos 

centros comerciais, supermercados e em todas as lojas, entre outras.  

No entanto, no dia 19 de Março de 2020, foi declarado o Estado de Emergência em 

Portugal, pois a OMS qualificou a situação como uma emergência de saúde pública. O 1º 

Estado de Emergência teve uma duração até dia 2 de Maio de 2020, no qual passou de 

estado de emergência para estado de calamidade em que era realizada uma reavaliação 

quinzenal. O estado de calamidade, segundo o SNS, é aplicado “quando, perante uma 

catástrofe ou acidente grave de previsível intensidade, o país de vê perante a necessidade 

de adotar medidas de caráter excecional destinadas a prevenir, reagir ou repor a 

normalidade das condições de vida (SNS, 2022, n/d). 

Foi no final de 2020, mais concretamente a 27 de Dezembro, que chegaram a Portugal 

as primeiras vacinas contra a Covid-19, que permitiria “prevenir o aparecimento de 

doenças, tornar possível a sua erradicação, eliminação ou controle e proteger as pessoas 

do sofrimento e da morte” (DGS, 2020, n/d).  

No entanto apesar da vacinação ter protegido mais as pessoas em que estas 

começaram a ter menos sintomas ou estes não eram considerados tão fortes, os números 

de infetados continuaram a aumentar e o governo decretou um 2º Estado de Emergência 

no dia 9 de Novembro de 2020 tendo sido anunciado a não renovação apenas a 30 de 

Abril de 2021. 

Atualmente, o número de infetados tem vindo a aumentar e o Governo, decretou 

novamente Estado de Calamidade até 20 de Março de 2022, com medidas como: 

confinamento obrigatório para doentes com Covid-19 e cidadãos a quem a autoridade de 

saúde ou outros profissionais de saúde tenham determinado vigilância ativa; a realização 

de temperatura corporal no local de trabalho, estabelecimentos de ensino, espaços 

comerciais, culturais ou desportivos, em meios de transporte, estabelecimentos de saúde, 
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etc., a realização de testes de covid-19 para utentes, trabalhadores e visitantes de 

estabelecimentos de saúde, de educação, de lares, de Rede Nacional de Cuidados 

Integrados, etc., o uso obrigatório de máscara em espaços de estabelecimentos 

comerciais, estabelecimentos de educação, de serviços de saúde, em estruturas 

residenciais, etc. a obrigatoriedade de adoção do regime de teletrabalho e o encerramento 

de bares até 14 de janeiro, a obrigatoriedade da apresentação de certificado digital de 

vacinação ou de recuperação em espaços turísticos, restaurantes, eventos, ginásios e em 

visitas a estruturas residenciais e a utentes internados (SNS, 2022, n/d).  

6.1. O impacto da Pandemia Covid-19 e as medidas de contenção 

utilizadas nas ERPI 
Quando surgiu a Pandemia Covid-19, o primeiro instinto foi proteger a população 

mais idosa, devido às suas condições de saúde e à sua idade avançada, pois este grupo 

etário são de maior vulnerabilidade e têm um maior risco de hospitalização e morte. 

Segundo a Direção Geral de Saúde, só durante o mês de Junho de 2020, cerca de 40% 

das mortes por Covid-19 surgiram em lares e estruturas residenciais, e os mais atingidos 

detinham de uma saúde frágil e situações de vulnerabilidade social (Sousa, 2020).  

As Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas são muito suscetíveis ao aparecimento 

de surtos por o SARS-COV2, pelo simples facto do distanciamento social entre os utentes 

nem sempre ser conseguido e por integrar idosos, o que se traduz em elevadas taxas de 

contágio, tanto nos residentes como nos funcionários (Henriques et al, 2021). 

Segundo um estudo realizado sobre o impacto da Pandemia Covid-19 nas Estruturas 

Residenciais para Idosos, cerca de 12% do total de infetados nos EUA equivale a uma 

parte da população institucionalizada em ERPI e nos primeiros três meses desde o início 

da pandemia 30% a 70% das ERPI enfrentaram situações de infeções pela Covid-19. Em 

9 países europeus a mortalidade por Covid-19 em ERPI variou entre os 13% e os 83% 

(Pimentel, Pereira & Teixeira, 2021).  

Neste estudo podemos verificar que a dimensão dos surtos em ERPI agravam-se de 

acordo com vários fatores, que estão relacionados com: 

− As estruturas residenciais: devido aos elevados números de camas e índices 

de aglomeração dentro das ERPIS; 
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− O estado de Saúde dos idosos: pelo facto de estes serem mais frágeis, terem 

uma idade mais avançada e de muitos sofrerem de doenças cardíacas e 

respiratórias;   

− A gestão de recursos humanos e materiais: a falta de auxiliares de ação direta 

e a falta de investimento em material de proteção contra a Covid-19; 

− A capacitação de Profissionais de Saúde: ou seja, a falta de preparação das 

equipas profissionais e de consciência dos mesmos para o problema existente; 

− A demografia e recursos de saúde: em que existe uma grande densidade 

populacional e, por conseguinte, a falta de número de camas hospitalares per 

capita na comunidade; 

− O Risco Social: para conter a propagação do vírus, estas pessoas são 

obrigadas e estarem mais isoladas agravando assim o isolamento social 

(Pimentel, Pereira & Teixeira, 2021). 

Em Portugal, para evitar que as taxas de contágio nas ERPI aumentassem foram 

adotadas algumas medidas recomendadas pela Direção Geral de Saúde, que incluíam a 

forma de funcionamento da Instituição, as dinâmicas de trabalho, as medidas de 

isolamento, como a quarentena e a privação de contacto físico entre utentes e 

principalmente com os seus familiares (Henriques et al, 2021). 

Já a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF) recomendou 

algumas medidas gerais de forma a prevenir o aparecimento de algum surto de covid em 

ERPI, tais como: 

− “A avaliação e o registo da temperatura corporal (duas vezes por dia) e o 

aparecimento, persistência ou agravamento de sintomas respiratórios a utentes e 

a profissionais das residências; 

− O uso universal de máscara cirúrgica pelos profissionais, mesmo na ausência de 

casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 na residência; 

− Manter a rotina e os hábitos diários dos residentes e reforçar os cuidados de 

conforto emocional e psíquico; 

− Assegurar o contato frequente com a família e entes queridos do idoso pelos meios 

digitais; 

− Identificar e articular com recursos locais parceiros na resposta integrada à 

pandemia; 
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− Assegurar a vigilância dos residentes para o eventual aparecimento de outras 

doenças que justifiquem o recorrer à Urgência hospitalar; 

− Promover a formação dos profissionais relativamente às boas práticas de 

prevenção da COVID-19, (…)” (Associação Portuguesa de Medicina Geral e 

Familiar, 2020, p.2).  

Esta Associação ainda aconselhou às ERPI outras medidas de forma a manter-se o 

distanciamento social entre esta e o mundo lá fora, facilitando assim a inexistência de 

possíveis contágios por parte da família dos utentes. Foi sugerido que se limita-se todas 

as visitas à exceção das situações de fim de vida; que o contato entre os residentes e as 

suas famílias fosse promovido através  de telefonemas ou videochamadas; os familiares 

dos utentes fossem informados acerca de todas as situações decorrentes em ERPI; foi 

promovido o distanciamento social entre os utentes, no qual teriam que manter uma 

distância de 2 metros evitando assim o toque entre estes; as atividades em grupo foram 

canceladas e as refeições deveriam ser feitas no respetivo setor residencial, garantido 

sempre a prévia higienização dos espaços e superfícies; e em relação aos novos residentes 

estes deveriam ser admitidos como um possível caso suspeito de Covid-19, tendo assim 

que realizar um teste laboratorial para SARS-COV-2 e permanecer em isolamento 

profilático durante pelo menos 14 dias (Associação Portuguesa de Medicina Geral e 

Familiar, 2020, p.3).  

Estas medidas, por serem de longa duração acarretaram várias implicações para o 

bem-estar dos utentes destas Instituições, tanto a nível físico como mental.    

Uma das repercussões que estas medidas trouxeram foi o isolamento social, que por 

consequência trouxe problemas a nível da saúde física e mental tanto dos idosos como da 

população em geral. Muitos das pessoas começaram a ter níveis elevados de ansiedade, 

depressão e stress e pelo contrário baixos níveis de saúde mental. A população mais idosa 

foi aquela que mais sofreu com estas medidas, além dos níveis elevados de ansiedade e 

depressão, também começaram a ter alterações na qualidade do sono, perda da qualidade 

de vida, sentimentos de solidão e baixos níveis de saúde física. Desta forma, o bem-estar 

da pessoa idosa ficou bastante afetado (Henriques et al, 2021). 
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Parte II – Estudo Empírico  

7. Problemática e sua Contextualização  
Segundo Quivy e Campenhoudt a problemática “constitui efetivamente o princípio de 

orientação teórica da investigação, dando assim à investigação a sua coerência e potencial 

de descoberta, permitindo estruturar as análises sem as encerrar num ponto de vista 

rígido”, é nesta fase que o Assistente Social desenvolve a sua investigação face à 

problemática que irá estudar (Quivy e Campenhoudt, 1998, p.100). 

A problemática estudada será as estratégias utilizadas por uma ERPI do distrito de 

Estremoz no enfrentamento da Pandemia Covid-19, no qual vai se tornar imprescindível 

compreender alguns conceitos relacionados com esta problemática, nomeadamente, o 

envelhecimento, os idosos, a ERPI, a Pandemia Covid-19, entre outros.  

7.1. Objetivos de Investigação 
Existem algumas questões e objetivos de investigação que se devem identificar, tais 

como a questão de partida e os objetivos específicos e gerais.  

O objeto de estudo pode ser determinado como “um desdobramento da pergunta 

básica do estudo, ou seja, os itens que serão pesquisados para solucionar o problema de 

pesquisa” (Pradanov & Freitas, 2013, p. 94).  

Segundo Prodanov & Freitas (2013) deve-se “definir com precisão o que pretendemos 

com o trabalho. O objetivo do estudo vincula-se diretamente à própria significação da 

tese proposta pelo pesquisador e à colocação de propósitos que estão diretamente 

relacionados com o problema de pesquisa” (Prodanov & Freitas, 2013, p.94).  

Tendo em conta o que foi apresentado, a pergunta básica do estudo, ou seja, a questão 

de partida, é contruída da seguinte forma:  

➔ Que estratégias foram utilizadas por uma ERPI do distrito de Estremoz para o 

enfrentamento da Pandemia Covid-19? 

Em relação aos Objetivos Gerais, estes “descrevem grandes orientações para as ações 

e são coerentes com as finalidades do projeto, descrevendo as grandes linhas de trabalho 

a seguir e não são, geralmente, expressos em termos operacionais, pelo que não há 

possibilidade de saber se foram ou não atingidos” (Guerra, 2002, pp.163-164). 
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 Desta forma, o objetivo geral do projeto de investigação passa por compreender quais 

foram as estratégias utilizadas por uma ERPI do distrito de Estremoz para combater a 

Pandemia Covid-19.   

No que concerne aos objetivos específicos, pode-se verificar que são objetivos que 

exprimem os resultados que se espera atingir e que detalham os objetivos gerais, 

funcionando como a sua operacionalização. (….) Distinguem-se dos objetivos gerais 

porque não indicam direções a seguir, mas estádios a alcançar, e assim, são, geralmente, 

expressos em termos mais descritivos de situações a concretizar” (Guerra, 2002, p.164). 

Neste caso, os objetivos específicos do projeto de investigação são:  

➔ Identificar os serviços que foram criados, fruto da situação pandémica numa ERPI 

do concelho de Estremoz.  

➔ Analisar de que forma a pandemia Covid-19 alterou, as dinâmicas de 

funcionamento interno e externo de uma ERPI do concelho de Estremoz.  

➔ Perceber que estratégias foram adotadas por uma ERPI do concelho de Estremoz 

para o enfrentamento da situação pandémica.   

➔ Identificar as maiores dificuldades e os maiores desafios sentidos por uma ERPI 

do concelho de Estremoz fruto da situação pandémica.  

➔ Identificar as oportunidades/novas soluções implementadas por uma ERPI do 

concelho de Estremoz para dar resposta aos desafios resultantes da situação 

pandémica. 

8. Metodologia de Investigação  

8.1. Metodologia de Investigação  
A Metodologia segundo Robertis “é a parte de uma ciência que estuda os métodos os 

quais se recorre, e é nesta aceção do termo que empregaremos a palavra metodologias. A 

metodologia permite-nos assim precisar e estudar a ou as “maneiras de fazer” em trabalho 

social, a forma de proceder segundo uma cerda ordem e seguindo princípios, isto é, os 

métodos” (Robertis, 2011, p.64).  

A metodologia de Investigação utilizada foi uma abordagem mista, qualitativa e 

quantitativa e a estratégia metodológica utilizada denominou-se de estudo exploratório, 

indutivo por amostragem por conveniência intencional.   



 

32 
 

Estudo Exploratório porque a pesquisa encontra-se numa fase introdutória e tem como 

finalidade proporcionar mais conhecimentos acerca do tema que se vai investigar, 

possibilitando assim o seu delineamento e a sua definição; “facilitar a delimitação do tema 

da pesquisa; orientar a fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses” (Prodanov & 

Freitas, 2013, pp.51-52). Deste modo, faz todo o sentido, ser realizado um estudo 

exploratório pois vão ser realizadas entrevistas e inquéritos com determinadas pessoas 

que obtiveram experiências práticas com o problema em estudo.  

O método indutivo está ligado à generalização, ou seja, isto quer dizer que se parte de 

algo mais particular para algo mais abrangente, mais geral. Para Prodanov & Freitas 

(2013) neste método “partimos da observação de fatos ou fenómenos cujas causas 

desejamos conhecer. A seguir, procuramos compará-los com a finalidade de descobrir as 

relações existentes entre eles. Por fim, procedemos à generalização, com base na relação 

verificada entre os fatos ou fenómenos” (Prodanov & Freitas, 2013, p.29).  

Neste caso deste projeto de investigação, o foque essencial é realizar um diagnóstico 

para identificar as estratégias que foram utilizadas para enfrentar a pandemia Covid-19 

numa ERPI do concelho de Estremoz, que poderá ter sido a realidade de outras ERPI do 

país.  

Recorreu-se também a uma amostra por conveniência intencional, ou seja, trabalhou-

se com uma pequena parte dos elementos que compõem o universo, ou seja, foi 

selecionado uma pequena parte de uma população, em que se espera que esta seja 

representativa dessa população que se pretende investigar (Prodanov & Freitas, 2013).  

A amostra por conveniência intencional é um tipo de amostra em que se seleciona os 

elementos a que se tem acesso, mais concretamente selecionar um subgrupo de uma 

população, constituindo assim um tipo de amostragem não probabilística, que possa vir a 

ser considerado representativo de toda essa população (Prodanov & Freitas, 2013, pp.98-

99). Neste estudo, de todas as ERPI de Estremoz foi escolhida apenas uma, no qual foi 

realizada uma entrevista à Diretora Técnica da ERPI do concelho de Estremoz e da 

Câmara apenas foi recolhida informação através da Assistente Social.  

8.2. Participantes  
De acordo com Pradanov & Freitas (2013) os participantes ou a “população (ou 

universo da pesquisa) é a totalidade de indivíduos que possuem as mesmas características 
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definidas para um determinado estudo. A definição da população-alvo tem uma influência 

direta sobre a generalização dos resultados” (Prodanov & Freitas, 2013, p. 98).  

A unidade de análise, a quem foi implementado os instrumentos de recolha de 

informação, foram a Diretora Técnica da ERPI Lar de Santa Cruz, e à responsável pela 

ação social da Câmara Municipal de Estremoz em que foram realizadas entrevistas semi-

diretivas. 

Por outro lado, também foi aplicado a Escala de Qualidade de Vida e inquéritos a dez 

utentes da ERPI em estudo, nomeadamente aqueles que manifestaram o interesse e deram 

o seu conhecimento e que apresentavam boas condições cognitivas para serem inquiridos.  

Tabela 1-Caracterização Sociodemográfica dos Utentes 

Variável N=10 

Género 

Feminino 10 

Masculino 0 

Idade 

Entre 71 e 80 anos 3 

Entre 81 e 90 anos 5 

Mais de 90 anos 2 

Estado Civil 

Solteiro(a) 0 

Casado (a) 0 

Separado(a) 0 

Divorciado(a) 0 

Viúvo(a) 10 

Tempo de Residência na ERPI 

Menos de 1 ano 3 

Entre 1 ano e 2 anos 1 

Entre 2 e 3 anos 1 

Entre 3 anos e 4 anos 2 

Mais de 5 anos 3 

Fonte: Elaboração Própria  
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8.3. Caracterização do Meio Envolvente  
Atendendo que a investigação decorreu no concelho de Estremoz é fundamental 

caracterizar o meio envolvente deste, para uma melhor compreensão dos aspetos sociais 

e demográficos da região.  

8.3.1. Caracterização Geográfica 
Relativamente à Caracterização Geográfica de Estremoz, esta situa-se em Portugal 

Continental (NUT I) do distrito de Évora e fica situada na região do Alentejo (NUT II), 

sub-região do Alentejo Central (Figura 1)2.  

 

Segundo o INE, o concelho de Estremoz, possui cerca de 513,80 km² e tem 12 683 

habitantes3. O município de Estremoz localiza-se no Centro de Portugal Continental. Está 

delimitado a Noroeste pelo concelho de Sousel (distrito de Portalegre), a Oeste pelo 

concelho de Arraiolos, a Sul pelo concelho de Évora e a Este pelo concelho de Borba 

(Visitar Portugal, s/d).  

Relativamente às freguesias de Estremoz, a cidade estava dividida por treze, no 

entanto, no ano de 2013 ocorreu uma reorganização administrativa autárquica e o 

concelho passou a ser constituído por nove freguesias, sendo elas a Freguesia de Arcos, 

Évora Monte (Santa Maria), Glória, São Domingos de Ana Loura, Veiros, União das 

 
2 Fonte: https://www.pordata.pt/O+que+sao+NUTS 
 
3Fonte:  https://www.ine.pt/scripts/db_censos_2021.html  

Figura 1- Sistema Hierárquico de Divisão do Território em Regiões 

https://www.pordata.pt/O+que+sao+NUTS
https://www.ine.pt/scripts/db_censos_2021.html
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Freguesias de Estremoz (Santa Maria e Santo André), União de Freguesias do Ameixial 

(Santa Vitória e São Bento), União das Freguesias de São Loureço de Mamporcão e São 

Bento de Ana Loura, e a União das Freguesias de São Bento do Cortiço e Santo Estêvão  

(Câmara Municipal de Estremoz, s/d) (Figura 2)4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2. Caracterização Demográfica  
De modo a ter-se um conhecimento mais amplo sobre o meio envolvente de Estremoz 

é necessária uma avaliação mais aprofundada sobre a Densidade Populacional, a 

População Residente, a Taxa Bruta de Natalidade e Mortalidade, e o Índice de 

Envelhecimento e de Dependência de Idosos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Fonte: https://geneall.net/pt/mapa/110/estremoz/ 
 

Figura 2- Freguesias da cidade de Estremoz 

https://geneall.net/pt/mapa/110/estremoz/
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Fonte: INE, 2022 

Na tabela 2, podemos observar que a densidade populacional no concelho de 

Estremoz, em 2020, era de 24.5 habitantes por km², Ou seja, o total de indivíduos 

residentes em 2020, no concelho de Estremoz, era de 12.601. Ao fazer uma análise mais 

abrangente comparando a densidade populacional de 2020 com a de 2015 podemos 

constatar que houve uma descida de 1.4 habitantes por km².5 

Fonte: INE, 2022 

Como se pode verificar na Tabela 3, e como já foi referido, em Estremoz, no ano de 

2020 residiam 12.601 habitantes, no qual, segundo o INE, predominava o sexo feminino 

com um total de 6626 mulheres. Comparando os dados com o ano de 2015, podemos 

 
5 
Fonte:https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008337&co
ntexto=pi&selTab=tab0 
 

Tabela 2- Densidade Populacional 

Tabela 3- População Residente 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008337&contexto=pi&selTab=tab0
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008337&contexto=pi&selTab=tab0
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aferir que em 2020 residiam menos pessoas do que há 5 anos atrás, residindo nessa altura 

13.306 habitantes, sendo que novamente o género que mais predominava era o feminino, 

com um total de 6.998 mulheres6. 

Fonte: INE, 2022 

Segundo o INE (2022), a população mais envelhecida encontra-se no Alentejo7.  

Ao observar a Tabela 4, podemos compreender que há uma maior discrepância entre 

a população jovem e a população idosa no Alentejo, onde apresenta uma percentagem de 

208.9%, ou seja por cada 100 jovens existem 208.9 idosos. Tanto o Alentejo como o 

Alentejo Central apresentam valores mais altos comparativamente a Portugal Continental.  

No entanto, o concelho de Estremoz, comparado com os restantes valores, apresenta 

266.5%, o valor mais alto que todos os outros. Quando comparado 2020 com 2015, 

averiguamos que o índice de envelhecimento aumentou, isto quer dizer, que passados 

cinco anos o país passou a ser cada vez mais envelhecido, principalmente no Alentejo 

Central, no entanto, na cidade de Estremoz o índice de envelhecimento desceu 4%. 

 

 

 

 

 
6 Fonte: 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008337&contexto
=pi&selTab=tab0 
 
7 
Fonte:https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008337&co
ntexto=pi&selTab=tab0 

Tabela 4- Índice de Envelhecimento 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008337&contexto=pi&selTab=tab0
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008337&contexto=pi&selTab=tab0
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008337&contexto=pi&selTab=tab0
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008337&contexto=pi&selTab=tab0
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Fonte: Elaboração Própria 

Segundo a Tabela 5, percebemos que o Índice de Dependência de Idosos apresenta 

valores acima dos 30%, no entanto os valores mais elevados encontram-se no Alentejo 

Central com 42.7% e no concelho de Estremoz com 49.2%, já a NUT II é aquela que 

apresenta menos valor, com apenas 41.4%.  

Isto significa que em Estremoz por 100 pessoas em idade ativa existem 46.2 idosos, 

no entanto em Portugal Continental por 100 pessoas em idade ativa existem 35 idosos. 

8.3.3. Centro de Bem-Estar Social de Estremoz  
O Centro de Bem-Estar Social de Estremoz é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social, fundada a 1897 com a designação inicial de “Associação de 

Beneficência de Estremoz” 

Em 1899 foi inaugurado o Asilo de Santa Cruz, que tinha como objetivo o 

institucionalização de idosas e crianças desprotegidas, no qual as primeiras instalações se 

encontravam no Largo do Castelo, tendo sido mais tarde transferido para o antigo 

Convento dos Agostinhos.  

A finalidade desta Instituição, passa pelo bem-estar e o conforto dos seus utentes, no 

sentido em que 1968 houve a necessidade de criar uma das valências ligadas à Infância e 

surgiu assim o Jardim de Infância Rainha Isabel.  

Depois das remodelações dos Estatutos, a Instituição foi registada na Direção Geral 

da Segurança Social em 1985 como Centro de Bem-Estar Social de Estremoz. Já em 1996, 

foi criado a valência de Creche, uma vez que, que começou a existir uma elevada procura 

por esta valência na cidade.  

Tabela 5- Índice de Dependência de Idosos 
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Neste momento, o Centro de Bem-Estar Social de Estremoz “é uma IPSS de Estremoz 

(…), tem acordo de cooperação com o Centro Distrital de Solidariedade e Segurança 

Social de Évora, para as três valências: ERPI - Lar de Santa Cruz, Creche e Pré-Escolar 

Rainha Santa Isabel” (Centro de Bem-Estar Social de Estremoz, 2020, n/d).  

Como já foi referido, outra das valências existentes no Centro de Bem-Estar Social é 

a ERPI - Lar de Santa Cruz, esta “é uma resposta social, destinada a pessoas idosas que 

se encontrem em situação de risco social ou perda da sua autonomia” (Centro de Bem-

Estar Social de Estremoz, 2020, n/d). 

Nesta Instituição, os utentes têm todas as condições básicas e fundamentais, adaptadas 

às suas necessidades. Podem usufruir de alojamento permanente, alimentação, serviços 

médicos e de enfermagem, tratamento de roupas, cuidados de higiene pessoal e atividades 

lúdicas e ocupacionais.  

O principal objetivo da ERPI passa por “proporcionar o bem-estar físico, moral, 

social, conforto e uma boa qualidade de vida, atendendo a cada situação pessoal 

proporcionando um processo de envelhecimento ativo e saudável” (Centro de Bem-Estar 

Social de Estremoz, 2020, n/d).  

Já os valores do Lar de Santa Cruz são direcionados para o afeto, solidariedade, 

privacidade, o respeito pelo próprio utente e pelo outro independentemente da sua 

religião, convicção política e extrato social.  

A ERPI localiza-se na zona de acesso à parte histórica de Estremoz, sendo que o 

edifício onde esta se situa faz parte de um antigo e histórico convento, que ao longo do 

tempo tem sido alvo de algumas adaptações e alterações de forma e melhorar as condições 

para os utentes e colaboradores.  

8.4. Instrumentos de Recolha de Dados 
Segundo Prodanov & Freitas, deve-se fazer uma “pesquisa bibliográfica prévia de 

acordo com a natureza da pesquisa, passando, em seguida, aos detalhes desta, 

determinando as técnicas a serem utilizadas na coleta de dados, a fonte da amostragem, 

que deverá ser significativa, isto é, representativa e suficiente para apoiar conclusões, 

além das técnicas de registo desses dados e as de análise posterior” (Prodanov & Freitas, 

2013, p.102). 
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As técnicas de recolha de informação que serão utilizadas para o pré-projecto de 

Investigação passam pela observação documental e a observação direta através de 

entrevistas, questionários e a escala de qualidade de vida. 

Neste caso a observação direta foi realizada através de dois tipos de observação, 

nomeadamente a observação direta intensiva e extensiva. A observação direta intensiva é 

feita através de observação e das entrevistas, já a observação direta extensiva é realizada 

através de questionários, análise de conteúdo, escalas, etc. (Prodanov & Freitas, 2013).  

Tanto os questionários como as entrevistas “Ambos constituem técnicas de 

levantamento de dados primários e dão grande importância à descrição verbal dos 

informantes. Os dois apresentam vantagens e desvantagens que o pesquisador deve levar 

em conta no momento em que estiver escolhendo a técnica a ser aplicada no seu projeto 

em particular” (Prodanov & Freitas, 2013, p.105-106). 

A diferença entre uma entrevista e um questionário tem a ver com o facto da entrevista 

ser realizada face a face e que pode, ou não, ser guiada por um roteiro de perguntas 

predeterminadas e até mesmo impressas, já o questionário “tem como pré-requisito a 

elaboração de um impresso próprio com questões a serem formuladas na mesma 

sequência para todos os informantes” (Prodanov & Freitas, 2013, p.106).  

Na entrevista o objetivo tem como base a obtenção de informações através do 

entrevistado sobre um determinado assunto que está assente num estudo. É indispensável 

ter um guião de entrevista, “visto que, no momento em que ela está sendo realizada, as 

informações necessárias não deixam de ser colhidas” (Prodanov & Freitas, 2013, p.106). 

Este instrumento de recolha de dados tanto pode ser de caracter exploratório e ser 

relativamente estruturado, como ser de recolha de informações e excessivamente 

estruturado.  

O questionário ou inquérito é feito através de “uma série ordenada de perguntas que 

devem ser respondidas por escrito pelo informante (…) a linguagem utilizada deve ser 

simples e direta, para que o respondente compreenda com clareza o que está sendo 

perguntado” (Prodanov & Freitas, 2013, p. 108). Este ainda tem que ser objetivo e a sua 

extensão deve ser limitada, apresentando instruções de forma a ser explicado o objetivo 

do estudo. Também pode ser um instrumento ou um programa de recolha de dados.  
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A Escala de Qualidade de Vida WHOQOL-BREF (World Health Organization 

Quality of Life – Bref) é “uma medida genérica, multidimensional e multicultural, para 

uma avaliação subjetiva da qualidade de vida, podendo ser utilizada num largo espectro 

de distúrbios psicológicos e físicos, bem como com indivíduos saudáveis” (Relações, 

Desenvolvimento & Saúde, n/d, 2006). Esta escala é constituída por 26 itens, no qual cada 

resposta é pontuada numa escala de Likert de cinco pontos, em que todas as perguntas 

estão organizadas numa variação entre 1 e 5 pontos. A escala apresenta também quatro 

domínios de qualidade de vida, nomeadamente: o Físico, que avalia a capacidade física 

da pessoa, o Psicológico, que avalia o estado psicológico em que o individuo se encontra, 

as Relações Sociais que avalia as relações que os indivíduos têm com o seu meio familiar, 

amigos, etc, e o Ambiente que avalia o meio ambiente em que esta está inserida. Cada 

domínio é composto pelas faces da qualidade de vida, que juntas criam o domínio 

particular da qualidade de vida em que estão inseridas.  

Existem ainda três perguntas que estão formuladas de forma negativa (Q3, Q4, Q26), 

que devem então ser invertidas, isto implica para o cálculo, a subtração do seu valor a 

seis unidades.  

As entrevistas realizadas à Diretora Técnica da ERPI e à responsável pela área social 

da Câmara de Estremoz, foram obtidas dia 24 e 25 de Fevereiro de 2022, respetivamente. 

Foram também efetuados questionários aos utentes da mesma ERPI para a recolha de 

informação sobre a forma como estes lidaram com a pandemia, tendo sido realizados no 

dia 3 de Março. Já a escala de qualidade de vida, foi aplicada a esses mesmos utentes, no 

dia 5 de Abril, com o intuito de perceber se a qualidade de vida destes era boa.  

8.5. Análise e Tratamento dos Dados 
Para Prodanov & Freitas esta fase da investigação “prevê a interpretação e a análise 

dos dados tabulados, os quais foram organizados na etapa anterior. A análise deve ser 

feita a fim de atender aos objetivos da pesquisa e para comparar e confrontar dados e 

provas com o objetivo de confirmar ou rejeitar a(s) hipótese(s) ou os pressupostos da 

pesquisa” (Prodanov & Freitas, 2013, p.112). 

No presente capítulo será realizada a análise qualitativa e quantitativa dos resultados 

das entrevistas, dos inquéritos e da escala de qualidade de vida, aplicados à equipa técnica 

e utentes duma ERPI do concelho de Estremoz e à responsável pela área social da Câmara 

Municipal de Estremoz. 



 

42 
 

Esta análise tem como objetivos compreender quais as medidas ou estratégias 

utilizadas pelas ERPI para o enfrentamento da pandemia.  

Com estas técnicas de recolha de informação, pretendeu-se mostrar a opinião da 

direção técnica e da Câmara Municipal de Estremoz, relativamente às medidas que foram 

implementadas nas ERPIS e os constrangimentos que as mesmas encontraram ao longo 

deste processo. Após serem realizadas todas as entrevistas, inquéritos e a escala aos 

respetivos entrevistados, foi necessário analisar o conteúdo, tratando assim toda a 

informação recolhida através desta recolha de dados, acrescentando ainda que também 

foi utilizada uma revisão bibliográfica para dar um fundamento maior ao estudo.  

Relativamente ao tratamento dos dados, numa primeira fase, foi feita uma análise de 

conteúdo das entrevistas realizadas, que foi composta por algumas fases, nomeadamente, 

a fase da gravação e da leitura da mesma, da transição para papel, da construção de um 

resumo da entrevista, de forma a ser mais explicito e também para minimizar o material 

disponível, da análise descritiva e interpretativa.  

No que respeita aos dados adquiridos pelos inquéritos, numa segunda fase, os mesmos 

foram analisados com recurso ao software IBM-SPSS Statistics versão 28, de forma a 

organizar, interpretar e compreender com precisão os dados recolhidos, com recurso às 

medidas de estatística descritiva.  

Em relação à escala WHOQOL-BREF, esta era constituída por 26 perguntas e todas 

as questões tinham como base a escala de Likert, ou seja, foi apresentada uma tabela de 

classificações em que as respostas apresentadas teriam que ser dadas entre os valores de 

1 a 5, no qual o 1 correspondia a “muito má” e o 5 correspondia a “muito boa”, 

posteriormente foi feita a soma de cada pergunta respondente a cada domínio e dividido 

pelo número de questões desse mesmo domínio.  

Todos os dados foram recolhidos e tratados tendo como base o princípio do anonimato 

e da confidencialidade da pessoa.   

8.6. Procedimentos  
Segundo Quivy & Campenhoudt (1992) o procedimento é uma maneira de progredir 

em direção a um determinado objetivo. Para que um projeto seja viável e possível é 

necessário percorrer uma série de etapas (Quivy & Campenhoudt, 1992, p.25).  
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Desta forma, numa primeira instância foi escolhido e formulado um tema para se 

investigar assim como um projeto de Investigação, que ao logo de todas as etapas tem 

vindo a sofrer alterações necessárias para o sucesso de todo o projeto. Posteriormente 

procedeu-se a uma pesquisa bibliográfica e à análise documental acerca das temáticas 

identificadas do tema escolhido. Seguidamente, foi definido a metodologia de 

investigação e todo o estudo empírico, no qual foram aplicados os inquéritos e as 

entrevistas aos inquiridos, recorrendo a um guião previamente elaborado pela 

investigadora e também se aplicou a Escala de Qualidade de Vida. Procedeu-se ainda à 

análise dos elementos recolhidos através dos inquéritos, entrevistas e da escala. Por fim, 

procedeu-se à realização de uma proposta de Projeto de Intervenção, para a criação de um 

Guião com medidas para serem implementas em ERPI numa situação de pandemia.  

9. Apresentação e Análise dos Resultados 
Neste Tópico serão apresentados e discutidos todos os resultados desta investigação. 

Tendo presente a revisão bibliográfica e com base nos dados recolhidos através dos 

inquéritos, entrevistas e da Escala de Qualidade de Vida procurou-se analisar e refletir 

acerca das medidas impostas pela ERPI do distrito do concelho de Estremoz para o 

enfrentamento da pandemia Covid-19. 

Na primeira parte deste capítulo serão apresentadas as entrevistas semi-diretivas 

realizadas à Diretora Técnica da ERPI em questão, e à Assistente Social da Câmara 

Municipal de Estremoz, para perceber e compreender as suas opiniões acerca das 

estratégias utilizadas pelas ERPI no enfrentamento da pandemia Covid-19.  

De seguida serão apresentados os resultados do inquérito aplicado aos dez idosos 

institucionalizados na ERPI do concelho de Estremoz, com idades compreendidas entre 

os 71 e mais de 90 anos. Tendo também como principal enfoque a opinião destes acerca 

das estratégias da ERPI para enfrentar a pandemia. 

E por fim é apresentada a avaliação da escala de qualidade de vida aos mesmos utentes 

institucionalizados na ERPI do concelho de Estremoz com o objetivo de perceber como 

estes descrevem a sua qualidade de vida nos diferentes domínios (Físico, Psicológico, 

Relações Sociais e Ambiente).  
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9.1. Análise das Entrevistas  

9.1.1. Análise da Entrevista à Diretora Técnica da ERPI Lar de Santa Cruz  
 Tabela 6- Análise da Entrevista à Diretora Técnica 

Fonte: Elaboração Própria 

Objetivo Geral Objetivo Específico Dimensão Perguntas 

Compreender que 

tipo de Estratégias 

foram utilizadas 

para combater a 

Pandemia pela 

ERPI Lar de Santa 

Cruz, assim como 

o impacto que a 

Covid-19 teve para 

estes. 

Conhecer a ERPI Lar de 

Santa Cruz e os serviços que 

a mesma tem para oferecer 

Caracterização 

da ERPI Lar de 

Santa Cruz 

Em que ano surgiu a ERPI Lar de Santa Cruz? 

Qual é o objetivo desta Instituição? 

Que apoios oferecem aos idosos? 

Quantos idosos a Instituição detém? 

Conhecer o Perfil Pessoal e 

Profissional do Entrevistado 

Caracterização 

do 

Entrevistado 

Há quantos anos trabalha na Instituição? 

Que funções desempenha nesta ERPI? 

O que a levou a exercer esta profissão na ERPI Lar de Santa Cruz? 

Que dificuldades encontra no seu trabalho com os idosos no seu dia-a-dia? 

Que qualidades são necessárias para se trabalhar com idosos? 

Conhecer as Estratégias 

utilizadas pela ERPI Lar de 

Santa Cruz 

Caracterização 

das Estratégias 

utilizadas pela 

ERPI no 

enfrentamento 

da Pandemia 

A ERPI Lar de Santa Cruz, enfrentou algum surto de Covid-19? Se não, estas medidas foram uma mais-

valia para que não houvesse algum surto de Covid-29? 

Que estratégias foram utilizadas pela ERPI para enfrentar a pandemia Covid-19? 

Compreender o impacto que 

as medidas trouxeram para os 

utentes e para a Equipa 

Técnica 

Como é que os utentes reagiram a este tipo de estratégias? 

Como é que a equipa Técnica reagiu a estas medidas? 

Que impacto/transformações, trouxeram as medidas, tanto para os utentes como para a equipa técnica? 

O que foi feito para que os utentes continuassem a ter um envelhecimento ativo? 
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Antes de começar a análise das questões acerca da caracterização das medidas de 

enfrentamento da Pandemia, foi importante colocar questões à Diretora 

Técnica/Assistente Social acerca da sua caracterização e da ERPI Lar de Santa Cruz. 

9.1.1.1. Caracterização da ERPI Lar de Santa Cruz  
Relativamente à caracterização da ERPI Lar de Santa Cruz, a investigadora pode 

aferir, que esta ERPI antigamente era um antigo asilo, gerido por uma comunidade 

religiosa, e só em 1885 foi considerada ERPI quando foi registada na Segurança Social 

como IPSS. Tem capacidade para adquirir 35 utentes, todos do género feminino, estando 

neste momento todas as vagas ocupadas e tem como objetivos “contribuir para a 

promoção do concelho e sua população, coadjuvando os serviços públicos competentes 

e outras instituições ou entidades num espírito de interajuda, solidariedade e 

colaboração, contribuindo para a efetivação dos direitos sociais dos cidadãos” 

(entrevistada pela Diretora Técnica). Além disso, ainda oferece um vasto número de 

serviços e apoios, como é o caso de apoios que respondam as necessidades básicas dos 

utentes (alimentação, tratamento de roupa, higiene pessoal, alojamento, acompanhamento 

ao exterior, cuidados de saúde, administração de medicamentos, fraldas, etc.), ainda têm 

um médico de serviço que faz as consultas de rotina aos utentes para que estes não 

necessitem de se descolar aos centros de saúde; têm serviço de enfermagem; uma 

animadora sociocultural que pratica várias atividades com os utentes, através de material 

didático para o desenvolvimento das capacidades motoras e cognitivas dos idosos, de 

equipamento para atividades físicas (passadeiras, bicicletas, elásticos, bolas, etc), de 

tablets para que os idosos possam também fazer alguns jogos a nível cognitivo, um 

retroprojetor para que possam ter sessões de cinema e têm também aparelhagem de som. 

A ERPI também oferece um conjunto de atividades lúdicas onde estão inseridos trabalhos 

manuais, passeios e visitas a vários museus e feiras.  

9.1.1.2. Caracterização da Entrevistada 
Quanto à Caracterização do Entrevistado, esta já trabalha na Instituição há quatro anos 

e exerce funções de Assistente Social e Diretora Técnica, tendo escolhido esta área pois 

segundo a mesma sente que “tem vocação para ser Assistente Social e preocupa-se muito 

com as pessoas” (entrevista à Diretora Técnica). Para esta, para se ser Assistente Social 

é necessário “além de se ter vocação, também tem que se ter um enorme espírito de 

missão, deve-se saber ouvir o outro, proporcionar condições para todos os públicos-alvo 

com quem se trabalha e apoiar os indivíduos que necessitam de auxílio” (entrevista à 
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Diretora Técnica). No seu trabalho no dia-a-dia, encontra algumas dificuldades a 

trabalhar com idosos, nomeadamente o facto de serem idosos e as limitações que este 

detém e também as demências que são muito difíceis tanto para o idoso porque não se 

apercebe que tem a doença e também para o cuidador que acaba por ter um desgaste 

devido ao facto de não ter formação nesta área e ter alguma dificuldade a lidar com estas 

situações.  

9.1.1.3. Caracterização das Estratégias utilizadas pela ERPI no 

enfrentamento da Pandemia 
Em relação à Caracterização das Estratégias utilizadas pela ERPI no enfrentamento 

da Pandemia, foi necessário identificar dois objetivos específicos para melhor entender 

esta caracterização. Quando à primeira pergunta desta Caracterização, a entrevistada 

respondeu que a ERPI Lar de Santa Cruz já tinha enfrentado um surto de Covid-19 no 

ano 2021 durante o Verão.  

A segunda pergunta remete para as estratégias que foram utilizadas para enfrentar a 

pandemia Covid-19 e também o surto que ocorreu na ERPI, pelo que a Assistente Social 

respondeu que toda a equipa técnica muniu-se de equipamentos de higiene e de proteção 

individual, desde os fatos completos, máscaras, óculos, viseiras, luvas, etc.; investiram 

no isolamento dos utentes nos quartos para tentar evitar o contágio do vírus; foram criados 

circuitos em que umas auxiliares de ação direta ficavam afetas só à ala covid, ou seja, 

estavam duas equipas a trabalhar em simultâneo mas em espaços diferentes e faziam 24 

horas por dia de trabalho por não haver capacidade para trabalhar em espelho. “Todas as 

auxiliares de ação direta tiveram formações para aprenderem a utilizar os equipamentos 

e tiveram sempre o apoio da enfermeira para fazer o acompanhamento dos idosos. Tem 

sido feito dois turnos de refeição e quando a situação se encontra mais grave as saídas 

ao exterior e as visitas dos familiares são suspensas e por vezes as duas em simultâneo” 

(entrevista à Diretora Técnica). Todos os utentes usam máscara e não podem estar todos 

na mesma sala pois é necessário cumprir o distanciamento entre as pessoas. A 

desinfestação da ERPI é constante, existem desinfetantes em todos os quartos e casas de 

banho, para além das limpezas normais também são feitas limpezas a fundo todas as 

semanas, são utilizados tapetes com desinfetante para quem entra dentro do Lar e as 

auxiliares não entram dentro da ERPI sem previamente se fardarem, nem utilizam a farda 

fora da Instituição, e essas fardas são lavadas no lar. Segundo a Dr.ª foi também pedido 

aos funcionários “para eles terem contenção nas suas vidas e se limitarem nas suas 
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saídas, pois se os utentes não saíam do lar e não tinham visitas, só poderíamos ser nós a 

trazer o vírus cá para dentro” (Entrevista à Diretora Técnica). É medida sempre a 

temperatura dos idosos assim como eles são hidratados, havendo registo destas 

informações todas. Durante o surto foram utilizadas outras medidas tais como, “a loiça 

que saia dos quartos antes de passar para a zona limpa passava por um alguidar com 

lixivia, e também utilizámos toalhas com lixivia no chão, duma passagem para outra para 

desinfetar os pés, além de que desinfetávamos sempre mercadorias, encomendas, 

espaços, etc. Depois no final do surto desinfetamos tudo, desde paredes, lavámos roupa, 

etc., fizemos tudo para deixar tudo em ordem” (Entrevista à Diretora Técnica).   

 Além destas medidas todas, também tem sido cumprido todas medidas recomendadas 

pela Direção Geral de Saúde.  

No que concerne à terceira pergunta, em relação à forma como os utentes reagiram às 

novas medidas e também à nova realidade que estavam a viver, a Assistente Social 

respondeu que no início muitos utentes resistiram às novas mudanças, no entanto 

acabaram por entender que não era uma situação passageira e que era preciso aceitarem 

estas medidas para que se pudessem proteger do vírus. Tendo em conta a quarta pergunta, 

em relação à reação da equipa técnica acerca das novas medidas, segundo a Dr.ª, foi a 

equipa técnica a fomentar essas medidas e a insistir para que elas fossem cumpridas dando 

sempre o exemplo, pois para a Assistente Social “não podemos mandar efetivamente na 

vida das pessoas, mas se nós conseguirmos fazer aquilo que pedimos aos outros os outros 

também aceitam mais”, têm obrigação de cumprir as regras e de dar conhecimento às 

pessoas da situação que está a decorrer (Entrevista à Diretora Técnica).  

Na quinta pergunta, foi questionado quais as transformações e o impacto que as 

medidas tiveram tanto para os utentes como para a Equipa Técnica, sendo que a 

entrevistada respondeu que em relação à equipa foi o facto de o nível de custos para a 

Instituição ter sido bastante elevado, já para os idosos o maior impacto foi a limitação da 

sua liberdade, pois estes sentiram-se isolados, e a nível da sua saúde mental em que as 

demências se agravaram com a pandemia. A entrevistada ainda afirma que tanto a equipa 

técnica como os utentes estão bastante cansados, pois tem sido bastante difícil ultrapassar 

esta situação pandémica.  

No que respeita à última pergunta desta entrevista, foi necessário saber o que tinha 

sido executado para os utentes não deixarem de ter um envelhecimento ativo, ao que foi 
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respondido que a animadora investiu mais na prática individualizada, realizando jogos 

em que as pessoas se mantivessem ativas a nível cognitivo, realizaram sessões de dança, 

ginástica, canto e também de entretenimento. Também têm sido feitas videochamadas 

com os familiares dos utentes no sentido de haver uma maior proximidade possível entre 

os idosos e a sua família.  
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9.1.2. Análise da Entrevista à Assistente Social da Câmara Municipal de Estremoz   
Tabela 7- Análise da Entrevista à Assistente Social 

Fonte: Elaboração Própria 

Objetivo Geral Objetivo Específico Dimensões Perguntas 

Compreender que 
Tipo de Estratégias 

foram utilizadas para 
combater a Pandemia 

pelas ERPI do 
Concelho de 

Estremoz 

Conhecer a ERPI Lar de Santa 
Cruz e os serviços que a 

mesma tem para oferecer. 

Caracterização da 
Câmara Municipal 

de Estremoz 

Em que ano surgiu a Câmara Municipal de Estremoz? 

Qual o objetivo da Câmara Municipal de Estremoz? 

Que apoios oferece aos idosos? 

Conhecer o Perfil Pessoal e 
Profissional do Entrevistado 

Caracterização do 
Entrevistado 

Há quantos anos trabalha na Câmara? 

Que funções desempenha? 

O que a levou a exercer esta profissão? 

Que dificuldades encontra no seu trabalho com a população em geral? 

Que dificuldades encontrou a trabalhar em altura de pandemia? 

Conhecer as Estratégias 
utilizadas pela ERPI Lar de 

Santa Cruz 

Caracterização das 

Estratégias 

utilizadas pelas 

ERPI no 

enfrentamento da 

Pandemia 

As ERPI do concelho de Estremoz enfrentaram algum surto de covid-19? Se não, considera 

que as medidas utilizadas foram uma mais-valia para que não houvesse algum surto de covid-

19?  

Que estratégias conhece que foram utilizadas pelas ERPI para enfrentar a pandemia covid-19? 

A Câmara detém de algum apoio para apoiar as ERPI do concelho? Se sim, qual? 

Considera que este apoio às ERPI foi uma mais-valia para as mesmas? 

Compreender que 
transformações a pandemia 

trouxe para a população 
Estremocense 

Como vê que a população Estremocense reagiu a estas medidas? 

Na sua opinião, que transformações a pandemia trouxe tanto para a população em geral como 

para as ERPI?  
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Antes de começar a análise das questões acerca da caracterização das medidas de 

enfrentamento da Pandemia, foi importante colocar questões à Assistente Social Luísa 

Antunes acerca da sua caracterização e da Câmara Municipal de Estremoz. 

9.1.2.1. Caracterização da Câmara Municipal de Estremoz 
Quanto à Caracterização da Câmara Municipal de Estremoz, existem dois marcos 

diferentes para a criação da mesma, o antes e o após 25 de Abril, ou seja, existiu uma 

Câmara antes do 25 de Abril e neste momento existe uma Câmara com outra dimensão, 

outra reportagem, mas sempre ligadas às políticas sociais e às políticas de 

desenvolvimento social. Segundo a Dr.ª os objetivos da Câmara passam por “visar o 

desenvolvimento social, a coesão dos territórios numa perspetiva de igualdade e de 

subsidiariedade atenta a todos os cidadãos” (Entrevista à Assistente Social). Esta 

Instituição ainda oferece alguns apoios/atividades aos idosos do município, 

nomeadamente a academia sénior com vários ateliers que vão desde o canto, teatro, 

pintura, artes decorativas, passeios temáticos e culturais, até à educação física, o que vai 

“permitir um melhor bem-estar e uma melhor qualidade de vida para os idosos, 

mantendo-os ativos na sociedade” (Entrevista à Assistente Social).  

9.1.2.2. Caracterização da Entrevistada 
Em relação à caracterização da Entrevistada, a Dr.ª já trabalha na Câmara desde 1991, 

ou seja, há 31 anos e desempenha a função de Assistente Social. Decidiu exercer esta 

profissão pois na altura da sua geração era o curso que mais correspondia às suas 

expectativas, enquanto projeto pessoal e profissional, para ela deixa-a muito feliz “dar 

voz às pessoas que mais necessitam e que não se conseguem ouvir.” Ao longo do seu dia-

a-dia esta Assistente Social tem algumas dificuldades no seu trabalho com a população 

estremocense, principalmente no que diz respeito à comunidade aceitar novas medidas 

para o município, a mesma explica que as pessoas têm muita dificuldade em aceitarem 

algo que seja inovador o que acaba por dificultar o seu trabalho. Durante a pandemia a 

maior dificuldade que a mesma teve foi em relação à precaridade dos rendimentos dos 

Estremocenses, pois muitos ficaram sem emprego devido a contratos que terminaram ou 

há não renovação de contratos, e apesar da Segurança Social deter de alguns apoios para 

satisfazer as necessidades dos indivíduos, esses apoios não chegaram para todos, tento 

assim a Câmara assumido numa primeira linha uma resposta emergente dando bens 

alimentares de primeira ordem em forma de cabazes à população que ficou sem 

rendimentos de forma que estes não ficassem com essa necessidade de alimentos.  
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9.1.2.3. Caracterização das estratégias utilizadas pelas ERPI no 

enfrentamento da Pandemia 
Relativamente à caracterização das estratégias utilizadas pelas ERPI no 

enfrentamento da Pandemia, numa primeira instância foi perguntado à Assistente Social 

se as ERPI do concelho de Estremoz teriam enfrentado algum surto de Covid, ao que esta 

respondeu que sim, que algumas ERPI tinham enfrentado surtos e que foi uma situação 

bastante complicada e stressante tanto para os utentes como para a equipa Técnica desses 

lares. 

Quanto à segunda pergunta, foi questionado à Dr.ª se conheceria as medidas que as 

ERPI utilizaram para combater esses surtos, pelo que a entrevistada respondeu que sim, 

aliás a Câmara teve sempre em contacto com a proteção civil e com o Gabinete de Ação 

Social para ter visitas de acompanhamento de forma a ajudar e a reforçar os planos de 

contingência implementador por todas as ERPI. A mesma, ainda reforçou que cada ERPI 

adotou os espaços que tinha de acordo com as suas possibilidades, agilizaram os planos 

de contingência muito adequados e muito assertivos que evitaram e mitigaram o 

desenvolvimento dos surtos e ainda “conseguiram isolar os idosos que estavam infetados, 

arranjaram formas para não juntar todos os idosos ao mesmo tempo nas salas de 

refeição, e todas as auxiliares fizeram um esforço em termos de turnos, pois as pessoas 

ficaram com turnos a dobrar e foi um esforço de louvar. Exigiu muito aos colaboradores, 

equipas, utentes, etc.” (Entrevista à Assistente Social).  

Na terceira pergunta foi questionado como a população Estremocense reagiu às novas 

medidas implementadas no concelho, tendo sido respondido que no início a população 

resistiu bastante pois havia pessoas que não queriam utilizar a máscara, desinfetar as 

mãos, no fundo, fazer todos os procedimentos para se protegerem, mas posteriormente as 

pessoas começaram a tomar consciência e começaram a realizar todas os condutas de 

responsabilidade social necessárias para se protegerem a si e à sua comunidade. Para a 

Assistente Social “houve uma evolução positiva nesses comportamentos” (Entrevista à 

Assistente Social). 

Em relação à quarta questão, foi perguntado à Assistente Social se a Câmara 

Municipal de Estremoz detinha de algum apoio para apoiar as ERPI do concelho, pelo 

que respondeu que não, no entanto se houvesse uma extrema necessidade, a Câmara 

também envergaria por esse caminho, afirmando ainda que “a segurança social também 
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criou equipas e a Câmara nunca chegou a vias de facto com a disponibilização de 

verbas” (Entrevista à Assistente Social). 

Na quinta questão, foi perguntado à Dr.ª se esta considerava que os apoios prestados 

às ERPI seriam uma mais-valia para as mesmas, sendo que a mesma respondeu que existe 

uma diferenciação entre as ERPI com um vetor mais lucrativo e as ERPI associadas à 

componente social. Para esta, as ERPI do setor lucrativo devem pensar nas suas 

estratégias de sobrevivência, ou seja, como são do setor lucrativo têm que fazer uma 

melhor gestão de forma “a que chegue para todas as situações necessárias”. Já as ERPI 

de componente social, são aquelas que têm utentes com pensões sociais muito baixas “e 

todo o apoio é bem-vindo porque será algo mais que se pode oferecer, é uma etapa da 

vida que merece ser vivida com a mesma ou mais dignidade que qualquer outra. E todos 

os apoios são poucos” (entrevista à A.S). A Dr.ª ainda explicou que nas ERPI do concelho 

ainda têm falta de muitos apoios, no sentido de profissionais de saúde, como é o caso de 

nutricionistas. Na opinião desta “todas as grandes estruturas também deviam ser 

dissolvidas para pequenas estruturas, em que pudesse existir em cada estrutura uma sala 

onde o utente pudesse conviver com a sua família sozinhos, tornar os lares mais 

familiares (…) Se a população está a envelhecer, tem que nascer respostas emergentes” 

(Entrevista à A.S).  

Na última pergunta, quando questionado à Assistente Social acerca das 

transformações que a pandemia trouxe tanto para a população em geral como para as 

ERPI, esta, respondeu que de um modo geral as pessoas começaram a ter mais hábitos de 

higiene. Nas ERPI a pandemia trouxe transformações que “melhoraram algumas arestas 

que estavam menos desbastadas, a nível de funcionamento, de cuidados e de higiene. Não 

quer dizer que as coisas tivessem mal, mas vai reforçar e potenciar todos os mecanismos 

de defesa dos idosos e a nível da limpeza dos espaços e deles próprios. Veio melhorar” 

(Entrevista à A.S). Para a população Estremocense também a pandemia veio melhorar 

hábitos, “pessoas que não tinham hábitos de lavar com frequência as mãos, de ter 

etiquetas respiratórias, vai melhorar comportamentos, consciencializou muito o que é 

comunitário e o que é social (…). É uma tomada de consciência de cidadania, melhorar 

o individuo e torná-lo melhor cidadão” (Entrevista à A.S).  
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9.2. Análise dos inquéritos 
De seguida é apresentado os dados recolhidos que possibilitaram a caraterização dos 

participantes, os resultados obtidos para a perceber que tipo de medidas foram utilizadas 

nas ERPI no enfrentamento da pandemia.  

A ERPI Lar de Santa Cruz de Estremoz conta com um total de 35 utentes, com idades 

compreendidas entre os 71 e mais que 90 anos, sendo todas do género feminino.  

Para realizar a caracterização foram definidos os seguintes indicadores: o género e a 

idade do respondente, o tempo de residência do utente no lar, a satisfação em relação aos 

equipamentos fornecidos pelo lar, a importância das atividades lúdicas para o utente, a 

pandemia covid-19 e as medidas impostas pela ERPI para o combate da mesma, o 

sentimento sentido pelo utente acerca da pandemia, o impacto da pandemia na saúde 

psicológica, no isolamento e na qualidade de vida do utente.  

9.2.1. Caracterização Pessoal dos Utentes  
A caracterização do Público-alvo foi realizada através da análise aos inquéritos 

realizados a 10 dos 35 utentes da ERPI Lar de Santa Cruz. É essencial mencionar que 

estes dados foram recolhidos a 24 de Fevereiro de 2022.  

Fonte: Elaboração Própria 

Como se pode verificar no gráfico 1 a faixa etária que predomina é o grupo entre os 

81 e os 90 anos de idade, com um total de 5 utentes, sendo todos do género feminino. Ao 

contrário do que acontece com esta faixa etária, as faixas entre os 51 e 60 anos de idade, 

e os 61 e 70 anos de idade são as menos predominantes em que não existe nenhum utente 

com essas idades.  

0 1 2 3 4 5 6

Entre 51 a 60 anos

Entre 61 a 70 anos

Entre 71 a 80 anos

Entre 81 a 90 anos

Mais de 90 anos

Masculino Feminino

Gráfico 1- Distribuição da população utente por género e grupo etário 
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Esta grande discrepância acontece porque cada vez o país está mais envelhecido. Este 

aumento ocorre devido à diminuição das taxas de natalidade, de fecundidade e de 

mortalidade, nomeadamente a taxa de mortalidade infantil, do uso dos métodos 

contracetivos e da entrada da mulher no mercado de trabalho, do avanço da medicina que 

leva a que os indivíduos cada vez mais cuidem da sua saúde e o aumento da esperança 

média de vida, que, está muito ligado às mudanças socioeconómicas e à melhoria das 

condições de vida da população (Monteiro, 2012, p.19). Segundo Carvalho (2013), outros 

dos determinantes para o envelhecimento demográfico é os fluxos migratórios, pois cada 

vez saem mais jovens para fora do país à procura de melhores condições de vida, ficando 

assim os mais velhos para trás e, por outro lado, a população idosa emigrada regressa para 

o seu país de origem. 

Tabela 8- Estado Civil dos Utentes 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Na tabela 8 podemos observar que todas as utentes são viúvas, correspondendo assim 

a 100% dos utentes institucionalizados na ERPI Lar de Santa Cruz que foram inquiridos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                

Fonte: Elaboração Própria 

Solteiro(a) 0 
Casado(a) 0 

Separado(a) 0 
Divorciado(a) 0 

Viúvo(a) 10 

30%

10%

10%

20%

30%
Menos de 1 ano

Entre 1 ano e 2 anos

Entre 2 anos e 3 anos

Ente 3 anos e 4 anos

Mais de 5 anos

Gráfico 2- Caracterização do Tempo de Residência na ERPI 
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A ERPI Lar de Santa Cruz é uma das respostas sociais do Centro de Bem Estar Social 

de Estremoz, tendo sido fundada em 1897 com a designação social de “Associação de 

Beneficência de Estremoz”. Em 1985 foi registada na Direção Geral da Segurança Social 

como uma Instituição Particular de Solidariedade Social - IPSS. Esta valência é destinada 

“a pessoas idosas que se encontrem em situação de risco social ou perda da sua 

autonomia”, visando sempre o bem-estar e o conforto dos seus utentes (Centro de Bem 

Estar Social, 2020, n/d).  

No gráfico 2 é possível aferir o tempo que os inquiridos estão institucionalizados na 

ERPI Lar de Santa Cruz de Estremoz. Verifica-se que dos 10 inquiridos que estão 

institucionalizados nesta ERPI, 3 foram inseridos na mesma há pelo menos um ano. 

Relativamente ao grupo entre 1 e 2 anos e 2 e 3 anos, verificamos que apenas uma pessoa 

foi institucionalizada em cada um desses grupos, o que corresponde a 10% de cada um, 

do total. Averigua-se também que dos inquiridos que já estão na ERPI há três ou quatro 

anos, apenas dois fazem parte deste grupo, o que corresponde a 20% do total. Por fim, é 

possível constatar, com base no gráfico, que existe outra predominação que se encontra 

no patamar há mais de 5 anos, com um número correspondente de 3 utentes, ou seja 30% 

do total.  

Tabela 9- Satisfação dos utentes em relação aos Equipamentos e as atividades Lúdicas 
da ERPI 

Fonte: Elaboração Própria 

 
Tanto as atividades lúdicas como os equipamentos fornecidos pelas ERPI são deveras 

importantes para a saúde mental dos utentes e para conseguirem ter uma boa 

institucionalização de forma a se sentirem mais confortáveis na sua nova “casa”. As 

atividades lúdicas permitem à pessoa idosa estimular as suas funções cognitivas 

(memória, criatividade, etc.) e motoras, além de criar momentos de distração para o 

utente. Já os equipamentos fornecidos pela ERPI, como é o caso dos apoios médicos, de 

 Satisfação dos utentes em relação aos equipamentos fornecidos 
pela ERPI 

Muito 
Satisfeito 

Satisfeito Indiferente Insatisfeito 
Muito 

Insatisfeito 
Atividades 

Lúdicas benéficas 
e ao gosto dos 

utentes 

Sim 7 2 - - 1 

Não - - - - - 
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higiene básica, de alimentação, etc., devem responder às necessidades básicas de cada 

utente para que este se sinta digo e respeitado dentro da Instituição.  

Na tabela 9 verifica-se que a maior parte dos respondentes estão muito satisfeitos com 

os equipamentos que a ERPI lhes oferece, correspondendo a 7 utentes, do total. No 

entanto, também se averigua que dois idosos se sentem apenas satisfeitos e um utente 

sente-se muito insatisfeito com os serviços da ERPI. Quando inquiridos por outro tipo de 

serviço no lar, nomeadamente as atividades lúdicas, todos os utentes responderam que as 

atividades são benéficas e a gosto dos mesmos.  

9.2.2. Caracterização do nível de Satisfação do utente em relação às 

medidas na ERPI acerca da Pandemia  
Neste momento do inquérito foi fundamental questionar os utentes em relação às 

medidas utilizadas pela ERPI para enfrentar a Pandemia, assim como o impacto que a 

pandemia teve nas suas vidas dentro do Lar.  

 Tabela 10- Caracterização da Relação entre as Medidas Impostas e o Conhecimento 
sobre a Pandemia 

Fonte: Elaboração Própria 

Como foi referido na entrevista feita à Assistente Social da ERPI Lar de Santa Cruz, 

foi imposto várias medidas tanto aos utentes como à equipa técnica, no entanto foi mais 

a parte dos idosos que resistiram a essas mudanças no lar e apesar de ter existido alguma 

resistência, no fim acabaram por aceitá-las e perceber que tudo o que tem estado a ser 

feito é para o bem da sua saúde e também para os proteger.  

Como podemos verificar na tabela 10, todos os utentes inquiridos dizem ter 

conhecimento acerca da Pandemia Covid-19. Quando lhes foi questionado se 

concordavam com as medidas impostas na ERPI para o enfrentamento da pandemia, 

apenas um utente respondeu diferente dos outros, tendo respondido “mais ou menos”, isto 

porque apesar de entender que as medidas são essenciais, também acaba por se sentir 

 
Concordância com as Medidas impostas 

Sim Mais ou 
Menos Talvez Não Total 

Conhecimento 
sobre a 

Pandemia 
Covid-19 

Sim 9 1 - - 10 
Mais ou 
Menos - - - - - 

Não - - - - - 
Total 9 1 - - 10 
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isolado do resto da população, no entanto, todos os outros utentes responderam que sim, 

que concordam com estas medidas, correspondendo a 9 utentes do total.  

 

 
 

 
 

 

 

              

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Como se sabe e já foi referido na investigação, com a Pandemia surgiram imensas 

restrições nas ERPI que fez com os idosos se sentissem isolados, e que se agravou mais 

com o facto destes não puderem ter visitas de familiares, ou mesmo de puderem sair do 

Lar. Esse isolamento, trouxe consequências para estas pessoas, como foi o caso de 

sentimentos de tristeza, depressão, ansiedade, stress, etc.   

No gráfico 3, pode-se apurar que o sentimento mais sentido pelos idosos com o 

isolamento, foi o sentimento de tristeza, correspondendo a 4 inquiridos, do total. De 

seguida o sentimento que mais predominou foi a ansiedade, em que três dos dez utentes 

responderam se terem sentido ansiosos, que se deveu ao facto dos utentes se encontrarem 

numa situação completamente diferente do que alguma vez ultrapassaram e não saberem 

como lidar com isso. Já os sentimentos menos sentidos pelos utentes foram o sentimento 

de depressão e stress, em que apenas uma pessoa se sentiu depressiva, e outra com stress. 

Ainda ao analisarmos o gráfico, pode-se verificar que houve um inquirido que respondeu 

ter tido outro tipo de sentimento, no caso desta utente, a mesma sentiu-se tranquila.  

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Triste Depressivo Ansioso Com Stress Outra

Gráfico 3-Caracterização do Sentimento sentido devido ao Isolamento 
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Fonte: Elaboração Própria 

Quanto ao Gráfico 4 foi caracterizado o que os utentes mais sentiram falta com o 

Isolamento que sentiram com as restrições impostas pela Direção Geral de Saúde. Nesta 

análise existe uma variável que se destaca mais que todas as outras, neste caso foi o 

contacto com a família, no qual 70% das utentes inquiridas, respondeu ter sentido falta 

desse contacto, apesar de puderem receber chamadas das suas famílias e de puderem fazer 

videochamadas com estas, o contacto físico não existiu durante algum tempo e foi algo 

que trouxe repercussões para estes. Outra das variáveis que se realça foi o facto destes 

não puderem sair da ERPI, em que 20% diz ter sentido falta dessa liberdade, pois apesar 

de existirem espaços verdes e de convívio dentro da ERPI, estes utentes sentiam-se 

“presos” pois não tinham acesso a outro tipo de espaços que têm fora da ERPI. Por último 

a variável que teve menos impacto na vida dos utentes, foi o convívio com os outros 

utentes, em que apenas 10%, ou seja, uma pessoa respondeu ter sentido falta desse 

convívio, pois durante as restrições os utentes tinham que estar a 1.5m de distância um 

dos outros, não poderiam fazer as refeições todos no mesmo espaço, e também as 

atividades lúdicas em grupo deixaram de existir, o que contribuiu para a falta de convívio 

entre eles.  
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Gráfico 4- Caracterização do que os utentes sentiram falta com o 
Isolamento 
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Gráfico 5- Caracterização do impacto da Pandemia na Saúde Psicológica do utente 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Nesta caracterização foi essencial perceber a opinião dos utentes em relação ao 

impacto da pandemia na sua saúde psicológica. A ausência do contacto com as famílias 

e a falta de liberdade podem ser um dos fatores que pode levar a uma instabilidade 

psicológica.  

Como se pode verificar no gráfico 5, metade dos utentes inquiridos não têm a certeza 

se a pandemia teve impacto na sua saúde mental, tendo respondido “talvez”, esta resposta 

pode ter a ver com o facto dos utentes não terem perceção do seu nível cognitivo antes e 

durante a pandemia. Quanto aos utentes que responderam que não, pode-se verificar que 

foram apenas quatro, o que quer dizer que estes, não sentiram alterações na sua saúde 

mental. Apurou-se também que ainda houve uma pessoa que respondeu que sentiu que a 

pandemia tivesse impactado a sua saúde mental.   

Gráfico 6- Caracterização do impacto da Pandemia na Qualidade de Vida do utente 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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A pandemia Covid-19 tem bastantes implicações futuras na qualidade de vida dos 

indivíduos, que estão associadas sobretudo a sintomas como dor, fadiga, falta de 

capacidade para participar na sociedade, aumento da ansiedade e depressão, etc. (Santos 

et.al, s/d, cit. Bryson, 2021). No entanto, nos idosos, se for continuada a estimulação tanto 

física como psicológica a pessoa idosa, consegue ter uma qualidade de vida ativa.  

No gráfico 6 consegue-se ver que mais de metade dos utentes responderam que a 

pandemia não teve impacto algo na sua qualidade de vida, tendo respondido que não, sete 

do total de utentes inquiridos. Este resultado pode ter a ver com o facto destas pessoas 

terem continuado a realizar atividades a nível motor e cognitivo, o que as ajudou a 

continuarem a ter uma boa qualidade de vida. No entanto três pessoas do total, 

responderam que sim, que a pandemia teve impacto na sua qualidade de vida.  

9.3. Análise da Escala de Qualidade de Vida WHOQOL-BREF 
A escala de Qualidade de vida, como já foi referido anteriormente é constituída por 

26 itens, sendo estes itens compostos por quatro subdomínios (físico, psicológico, 

relações pessoais e meio ambiente) e ainda pelo domínio de qualidade de vida em geral. 

Como se pode apurar na tabela 11, para cada domínio foram obtidos vários valores de 

alfa de Cronbach, em que no domínio de qualidade de vida em geral foi obtido o valor de 

0,743; no domínio Físico o valor foi de 0,765; no domínio Psicológico 0,845; no domínio 

das Relações Sociais foi obtido um valor 0,657 e no domínio do meio ambiente obteve-

se um valor de 0,704.  

Para classificar os itens de resposta, esta escala utiliza como base, a escala de Likert, 

composta por 5 possibilidades de resposta, em que os valores mais baixos de cada resposta 

revelam uma pior qualidade de vida, e os valores mais altos revelam uma melhor 

qualidade de vida. Quanto à média de cada item, estes se forem superiores a 3 apresentam 

que os inquiridos estão satisfeitos em relação à sua qualidade de vida.  

Pode-se apurar que existe apenas uma pergunta que apresenta um valor mais baixo 

que 3, sendo esta do Domínio das Relações Sociais e tem como questão “Até que ponto 

está satisfeito(a) com a sua vida sexual?”, mostrando assim que as utentes estão 

insatisfeitas. No entanto os outros dois itens do mesmo domínio são aqueles que 

apresentam os valores mais elevados de todos, sendo as questões “Até que ponto está 

satisfeito(a) com as suas relações pessoais” e “até que ponto está satisfeito(a) com o 

apoio que recebe dos seus amigos?” mostrando assim que as utentes estão bastante 
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satisfeitas quanto às suas relações pessoais, no entanto e ao apoio que recebem dos seus 

amigos. No entanto, no domínio do Meio Ambiente, existem três questões que também têm 

valores elevados comparado às outras perguntas, sendo estas “Até que ponto está satisfeito(a) 

com as condições do lugar em que vive?”, “Até que ponto está satisfeito(a) com o acesso 

que tem aos serviços de saúde?”, “Em que medida tem oportunidade para realizar 

atividades de lazer?” o que significa que os idosos estão satisfeitas com a ERPI em que 

estão institucionalizadas, assim como os serviços de saúde que têm acesso e as atividades 

de lazer que realizam na Instituição.  

Em relação à pergunta “Até que ponto está satisfeito(a) com o seu sono?”, alguns dos 

utentes quando inquiridos, acrescentaram ainda que só conseguiam dormir com 

medicação e por isso conseguiam ter um bom sono sentindo-se satisfeitos, enquanto 

outros disseram não precisar de medicação para se sentirem satisfeitos com o seu sono.  

Quanto às perguntas relacionadas com a saúde dos utentes, estes ainda explicaram ter 

algumas doenças que lhes condicionava o seu estado de saúde, nomeadamente AVC´s, 

problemas cardiorrespiratórios, diabetes, enxaquecas, problemas de coração, hipertensão, 

falta de mobilidade, entre outros.  

Tabela 11- Análise da Escala de Qualidade de Vida - WHOQOL-BREF 

 
8 Α= Alfa de Cronbach se o item for excluído 

Qualidade de vida no Idoso - WHOQOL - BREF (n=10) Média  Desvio  
Padrão Correlação α 8 α 

Domínio Qualidade de Vida           
Como avalia a sua qualidade de vida? 3,2 1,16 0,592 - 0,743 Até que ponto está satisfeito(a) com a sua saúde? 3,7 1,229 0,592 - 

Subdomínios:           
Domínio 1 - Físico           

Em que medidas as suas dores (físicas) o(a) impedem de fazer o 
que precisa de fazer? (invertida) 3,2 1,398 0,477 0,742 

0,765 

Em que medida precisa de cuidados médicos para fazer a sua vida 
diária? (invertida) 3,1 1,449 0,55 0,724 

Tem energia suficiente para a sua vida diária? 3,4 0,966 0,745 0,689 

Como avaliaria a sua mobilidade (capacidade para se movimentar 
e deslocar por si próprio(a))? 3,6 1,506 0,48 0,746 

Até que ponto está satisfeito(a) com o seu sono? 4,1 0,568 0,066 0,791 

Até que ponto está satisfeito(a) com a sua capacidade para 
desempenhar as atividades do seu dia-a-dia? 4,1 0,738 0,577 0,731 

Até que ponto está satisfeito(a) com a sua capacidade de trabalho? 3,9 0,876 0,638 0,714 
Domínio 2 - Psicológico           
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Fonte: Elaboração Própria 

Posteriormente, tal como Serra e Canavarro descrevem (2006), procedeu-se à soma 

obtida em cada domínio e de seguida foi feita a transformação dos resultados para uma 

escala de 0 a 100, sendo que quanto maior fosse o valor obtido por cada domínio, maior 

seria a satisfação dos idosos quanto à sua qualidade de vida. O Cálculo dos domínios fez-

se com a seguinte forma geral: 

Resultado do Dominio =
Somatório de todos os itens − Número de itens 

4 ∗  Número de Itens
∗ 100 

 

Posto isto é apresentada a transformação dos resultados na escala de 0 a 100, no qual 

está descrito os valores mínimos, máximos, média e o desvio padrão, ou seja, a análise 

descritiva de cada domínio.  

 

 

 

Até que ponto gosta da sua vida? 3,4 1,43 0,823 0,775 

0,845 

Em que medida sente que a sua vida tem sentido? 3,4 1,43 0,823 0,775 
Até que ponto se consegue concentrar? 4,3 1,059 0,031 0,91 
É capaz de aceitar a sua aparência física? 3,5 1,08 0,676 0,812 
Até que ponto está satisfeito(a) consigo próprio(a)? 4,4 0,699 0,742 0,821 
Com que frequência tem sentimentos negativos, tais como 
tristeza, desespero, ansiedade ou depressão? (invertida) 3,1 1,449 0,831 0,773 

Domínio 3 - Relações Sociais           
Até que ponto está satisfeito(a) com as suas relações pessoais? 4,8 0,422 0,671 0,448 

0,657 Até que ponto está satisfeito(a) com a sua vida sexual? 2,7 0,949 0,389 1,000 
Até que ponto está satisfeito(a) com o apoio que recebe dos seus 
amigos? 4,8 0,422 0,671 0,448 

Domínio 4 - Meio Ambiente           
Em que medida se sente em segurança no seu dia-a-dia? 4,2 0,789 0,517 0,648 

0,704 

Em que medida é saudável o seu ambiente físico? 3,9 0,738 0,379 0,679 
Tem dinheiro suficiente para satisfazer as suas necessidades? 3,2 0,919 0,492 0,651 
Até que ponto tem fácil acesso às informações necessárias para 
organizar a sua vida diária? 3,9 0,738 0,53 0,648 

Em que medida tem oportunidade para realizar atividades de 
lazer? 4,3 0,823 0,038 0,749 

Até que ponto está satisfeito(a) com as condições do lugar em 
que vive? 4,5 0,707 0,755 0,602 

Até que ponto está satisfeito(a) com o acesso que tem aos 
serviços de saúde? 4,4 0,843 0,168 0,725 

Até que ponto está satisfeito(a) com os transportes que utiliza? 3,9 0,876 0,407 0,672 



 

63 
 

Tabela 12- Análise dos Domínios da Escala WHOQOL - BREF 

Fonte: Elaboração Própria 

Na tabela 12 podemos verificar os resultados da análise dos domínios, em que se pode 

constatar que todos os idosos inquiridos estão satisfeitos com a sua qualidade de vida em 

cada um dos domínios da escala WHOQOL-BREF, pois as médias encontram-se todas 

acima de 50.  

O domínio com média mais baixa é o da qualidade de vida em geral, o que demonstra 

uma menor satisfação quanto à sua qualidade de vida, no entanto é também o domínio 

que apresenta um máximo de 100 pontos, mas em contraste apresenta um mínimo de 12,5, 

sendo o valor mais baixo de todos os domínios.  

Quanto aos valores mais altos de média, podemos destacar o domínio das Relações 

Sociais e do Meio Ambiente com 77,5 e 75,93; respetivamente.  

Em relação ao valor máximo, como já foi referido é o domínio da qualidade de vida 

geral que tem o valor mais alto de 100 pontos, no entanto de seguida, aquele que apresenta 

também um maior valor é o domínio Psicológico com 95,83 pontos.    

 

 

 

 

 

 

 
Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Qualidade de Vida em Geral 12,5 100 61,25 26,64 
Domínio Físico 25 85,71 65,71 18,14 
Domínio Psicológico 25 95,83 65,83 23,95 
Domínio Relações Sociais 50 91,67 77,5 12,45 
Domínio Meio Ambiente 50 90,63 75,93 11,51 
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Discussão de Resultados 
A discussão dos resultados é uma das etapas mais importantes no estudo de 

investigação, pois esta permite salientar os resultados obtidos mais consideráveis, assim 

como confrontá-los com a opinião de autores que deram suporte à revisão de literatura 

realizada para o efeito de uma melhor investigação, posto isto será apresentada de seguida 

as reflecções críticas acerca dos resultados obtidos com a investigação.   

O objetivo desta investigação teve como compreensão as medidas que foram impostas 

pelas ERPI para combater a pandemia Covid-19, assim como perceber se a pandemia 

influenciou a qualidade de vida dos idosos institucionalizados na mesma ERPI, uma vez 

que a população idosa foi uma das mais prejudicadas com a pandemia, no sentido em que 

deixou de ser permitido as visitas ao lares e as saídas, nesse sentido os idosos ficaram 

mais isolados do resto da sociedade tendo posto em risco o seu desempenho cognitivo, 

físico e consequentemente diminuindo a sua qualidade de vida.  

Conforme já foi referido, a população desta investigação é constituída por 10 

inquiridos todas do sexo feminino, em que as suas idades variam entre os 70 e mais de 

100 anos, tendo uma idade média de 85,50 anos e o desvio padrão de 6,5 anos. Estes 

resultados vão de encontro ao que é apresentado pelo Instituto Nacional de Estatística 

aquando dos resultados obtidos em 2020, em que se pode verificar comparando com os 

resultados dos censos de 2015, que o índice de envelhecimento aumentou bastante nestes 

últimos cinco anos, passando de 146,5%, para 167%9. Quanto ao estado civil dos 

inquiridos, podemos constatar que todas são viúvas. Estes resultados vão de encontro ao 

que é apresentado pelo Instituto Nacional de Estatística, no qual podemos verificar pelos 

dados recolhidos entre 2013 e 2008 que a taxa bruta de viuvez em Portugal era de 4,4% 

tanto em 2013 como em 2008, no entanto quando se faz uma pesquisa mais especifica, 

em relação à taxa bruta de viuvez nas mulheres, averigua-se que esta é mais alta nas 

mulheres que nos homens, sendo que em 2013 a taxa foi de 5,9% para as mulheres e 2,6% 

para os homens, já em 2008 a mesma foi de 6% para as mulheres e de 2,7% para os 

homens, verificando que existem mais mulheres viúvas do que homens.  

 
9Fonte: 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&contecto=pi&indOcorrCod=00082
58&selTab=tab0 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&contecto=pi&indOcorrCod=0008258&selTab=tab0
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&contecto=pi&indOcorrCod=0008258&selTab=tab0
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Relativamente à institucionalização dos idosos, podemos verificar que a maior parte 

destes estão institucionalizados na ERPI há mais de um ano, sendo que todos os idosos 

inquiridos tinham residência nos concelhos de Estremoz e sendo que a ERPI se situa em 

Estremoz, isto pode ser um facto para que todos sintam que têm uma boa qualidade de 

vida, pois os inquiridos têm a possibilidade de continuarem a visitar as suas casas e 

viveram perto ou no mesmo espaço geográfico em que viveram até às suas 

institucionalizações no lar, trazendo-lhes assim um sentimento confortável e de bem-

estar. Também deve ser salientado que algumas das idosas ainda realçaram ter alguns 

problemas de saúde, muitos deles estão associados à velhice, como é o caso de ter dores 

de costas, dificuldade em andar, falta de audição, etc., no entanto existem outros 

problemas como é o caso de AVC, enxaquecas, Parkinson, problemas de estômago, 

hipertensão, diabetes, etc.  De um ponto de vista geral, segundo Praça (2012), quando se 

fala de qualidade de vida e saúde em conjunto, refere-se a uma determinada doença que 

pode afetar e limitar a qualidade de vida de uma pessoa. Este relacionamento entre a saúde 

e q qualidade de vida pode ser “considerada como o valor atribuído à vida, ponderado 

pelos danos funcionais, as perceções e condições sociais que são induzidas pela doença, 

tratamentos e a organização política e económica do sistema assistencial” (Praça, 2012, 

p.17, cit. Campos & Neto, 2008). É por isso que em qualquer atividade que seja feita com 

os idosos, é necessário promover a qualidade de vida e a saúde deste, para que o idoso 

consiga lidar com as suas transformações, tanto em relação ao seu corpo, como ao seu 

novo estilo de vida, etc. Os idosos devem continuar-se a manter ativos seja dentro do lar 

ou na sociedade, realizando atividades físicas, cognitivas, etc., o que de facto acontece na 

ERPI Lar de Santa Cruz em que são realizadas atividades lúdicas e físicas orientadas pela 

animadora sociocultural.  

Quanto às questões realizadas acerca da Pandemia Covid-19, podemos verificar que 

todos os inquiridos sabem o que é a pandemia, mas nem todos concordam com as medidas 

impostas pela ERPI em questão, sendo que 9 responderam que “sim” e apenas uma 

respondeu “mais ou menos”, dando a perceber que concordava com algumas medidas, 

mas não com outras. Com a pandemia, esta população também se isolou mais do resto da 

sociedade, tendo conduzido vários efeitos psicológicos para estas pessoas, tais como a 

ansiedade, tristeza, stress, etc. Estas respostas vão de encontro ao que Novais et al. (2021) 

refere, que os efeitos psicológicos foram agravados pelos confinamentos, como a 

depressão, ansiedade, irritabilidade, sintomas de pós-stress traumático, etc., cujo aumento 
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das taxas de ansiedade e depressão são associadas ao período COVID. Já Simões (2021) 

afirma que o isolamento sentido nas ERPI “provocou um afastamento da vida familiar e 

social com um enorme impacto no bem-estar dos residentes, “… o isolamento social gera 

os subprodutos letais da solidão: depressão, distúrbios alimentares e do sono, ansiedade, 

abuso de substâncias, automutilação”” (Simões, 2021, p.4, cit. Gubar, 2020, n/d). Para 

este autor, não foi apenas o afastamento da família que fragilizou os residentes, a falta 

das atividades sociais e de grupo e a permanência dos utentes nos seus quartos foram 

outros fatores que condicionaram a sua saúde mental (Simões, 2021). 

Durante a pandemia os idosos também sentiram falta da sua rede social e da sua vida 

quotidiana, pois como já foi referido, uma das restrições aos lares era a ausência de visitas 

tanto de familiares como de amigos, assim como as saídas fora do lar, passeios lúdicos e 

atividades lúdicas em grupo. Quanto às respostas dadas pelos inquiridos estes reponderam 

ter tido falta do contacto com a família (apesar das famílias fazerem vídeo chamadas e 

ligações telefónicas com os mesmos), do convívio com outros utentes e das saídas da 

ERPI. O resultado obtido neste estudo está relacionado com o que Novais et al. (2021) 

mencionou, o facto de ser imprescindível preservar a saúde mental dos idosos através da 

continuação do contacto com a sua família e amigos e na realização de atividades que 

façam com que o idoso se mantenha relaxado e ocupado dentro da ERPI.  

Além da pandemia ter trazido mudanças e consequências para os idosos, as 

Instituições também se depararam com certas fragilidades, tendo estas, adotado várias 

estratégias para conseguir ultrapassar qualquer surto de Covid-19 o que levou a um grande 

investimento por parte das mesmas, estes resultados conduzem ao que Luísa (2021) 

reforça acerca das fraquezas, estas estão ligadas à “impotência associada a uma falta de 

preparação, quer em termos de infraestruturas que não permitem cumprir os 

distanciamentos obrigatórios, quer em termos de recursos humanos, pois não possuem 

preparação necessária para fazerem face aos desafios que a pandemia lhes colocou” 

(Luísa, 2021, p.4).  

Tal como também foi dito pela Assistente Social da ERPI associada à investigação 

em decurso, esta, adotou todas as medidas determinadas pela Organização Mundial de 

Saúde, tais como testar os funcionários e os utentes do lar, a desinfeção dos espaços, o 

uso de máscara e de luvas, a ausência das visitas dos familiares e das saídas fora da ERPI, 

o distanciamento físico entre os utentes, etc. Além das medidas impostas pela OMS, as 
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ERPI também adotaram algumas na sua individualidade, estes resultados vão de encontro 

ao que Guerra (2020), afirma que “não é acertado apostar apenas nas medidas restritivas 

dos direitos fundamentais para conter a epidemia, sendo necessário compaginar as 

mesmas com o rápido e efetivo reforço das medidas sanitárias adequadas, 

designadamente a disponibilização de testes de despistagem e de equipamento de 

proteção e desinfeção para estas estruturas residenciais para idosos” (Guerra, 2020, pp. 

3-4).  

Quanto à escala de qualidade de vida WHOQOL-BREF podemos averiguar que 

globalmente os idosos estão satisfeitos quanto à sua qualidade de vida em cada um dos 

domínios, principalmente, no domínio das Relações Sociais, no qual o valor médio obtido 

é de aproximadamente 76%. Os inquiridos quando questionados acerca deste domínio, 

referiram que gostavam muito das suas colegas, que tinham sempre apoio tanto das 

colegas como das auxiliares e também que “damo-nos todas bem”. As relações sociais 

significam imenso em qualquer época da vida da pessoa, mas é na terceira idade, que 

estas relações têm mais significado, pois influenciam de forma direta o estado mental e 

físico da pessoa idosa, evitando os efeitos negativos das capacidades cognitivas. Além 

disso a rede social do idoso é também um apoio para estes, principalmente na prestação 

ao nível das atividades do quotidiano. Para Afonso (2015), alguns autores, citam que “a 

integração social contribui para um envelhecimento com qualidade. (…) os idosos 

reconhecem a importância das redes sociais na gestão dos sentimentos de solidão e nas 

fases que envolvem mudanças significativas, tais como a viuvez e a reforma” (Afonso, 

2015, p.41).  

O domínio da qualidade de vida em geral é aquele que apresenta o valor mais baixo 

de todos os domínios. Estes resultados vão de encontro ao que Silva (2011), refere que a 

qualidade de vida é um conceito “eminentemente humano, que tem sido aproximada ao 

grau de satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, social e ambiental e à própria 

estética existencial” (CERCINA, 2011, p.3). A qualidade de vida abrange várias 

dimensões, tais como o desenvolvimento pessoal, inclusão social e o bem-estar da pessoa. 

Dentro do desenvolvimento pessoal deve-se considerar as relações interpessoais e a 

autodeterminação; na inclusão social observa-se os direitos da pessoa, a cidadania e a 

empregabilidade; por fim o bem-estar está relacionado com o estado emocional, físico e 

material. Relacionando com os valores de qualidade de vida em geral da escala 
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WHOQOL-BREF pode-se verificar que os inquiridos estão menos satisfeitos com 

algumas dimensões referentes à sua qualidade de vida.  

Parte III – Proposta de um Projeto de Intervenção 

10.  Projeto de Intervenção: Manual “No combate da Pandemia 

Covid-19” 
Segundo Serrano, o projeto é “um avanço antecipado das ações a realizar para 

conseguir determinados objetivos” e tem como missão “prever, orientar e preparar bem o 

caminho que se vai fazer, para o seu posterior desenvolvimento” (Serrano, 2008, p.16).  

Para Guerra, um projeto é “a expressão de um desejo, de uma vontade, de uma 

intenção, mas é também a expressão de uma necessidade, de uma situação a que se 

pretende responder” (Guerra, 2002, p.126), onde se procura a resolução de um 

determinado problema de forma a garantir o bem-estar máximo do individuo. 

Tendo em conta os resultados obtidos através dos instrumentos de recolha de dados, 

verificou-se que as medidas impostas pela ERPI em questão e pela Direção Geral de 

Saúde, foram essenciais para combater a pandemia Covid-19 e também para ultrapassar 

o surto que surgiu no Verão de 2020. Também de pôde observar que apesar dos utentes 

terem ficado isolados na ERPI durante algum tempo, a sua qualidade de vida não foi posta 

em causa, aliás quase todos os utentes expressaram que continuaram q ter uma boa 

qualidade de vida. 

No entanto, pode-se concluir que existe a necessidade de partilhar com outras ERPI 

tudo o que foi feito para combater esta pandemia, pois nem todas, têm conseguido ter 

sucesso nesta luta, tendo superado vários surtos, mas que têm levado a muitas mortes de 

utentes.  

O projeto abrange toda a população Estremocense, mas principalmente todas as 

Instituições de idosos deste concelho, não tendo nenhum tipo de custos para as mesmas.  

10.1. Fundamentação do Projeto 
A fundamentação do projeto é uma etapa de extrema importância, pois é nesta altura 

que são apresentados os critérios e as razões que vão justificar a realização de um projeto. 
Nesta fase do processo de investigação são referenciadas as situações que aparentam ser 

um problema, sendo assim identificadas as suas causas.  
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Face aos resultados obtidos no presente estudo, importa aferir que foram identificados 

problemas por parte da ERPI em relação ao combate da pandemia. Um dos problemas 

averiguados foi o facto dos utentes terem bastantes sentimentos negativos em relação às 

medidas implementadas, que apesar de tudo, os têm protegido da pandemia. Outro dos 

problemas que foi verificado na recolha dos dados documentais foi o facto da mortalidade 

nas Estruturas Residenciais para Idosos ser muito elevada assim como os surtos de Covid, 

ao contrário da ERPI da investigação que nestes dois últimos anos apenas teve um surto 

de Covid, e a mortalidade em relação à pandemia foi bastante baixa.  

Assim o projeto visa a criação de um Manual “No combate da pandemia” 

implementado no município de Estremoz. Este seria composto por boas práticas e 

medidas que podem vir a ser utilizadas para ultrapassar surtos de Covid-19, opiniões de 

toda uma equipa técnica (diretores técnicos, auxiliares de geriatria, médicos, enfermeiros, 

psicólogos, etc.) acerca dessas estratégias e também terá uma categoria para o público em 

geral, com todas as estratégias que se devem realizar no seu dia-a-dia de forma a existirem 

menos contágios. Outra categoria que irá ser apresentada nesse guião diz respeito aos 

sentimentos negativos que os utentes obtiveram com o seu isolamento na ERPI, no qual 

será apresentado algumas medidas para combater esses sentimentos.  

Relativamente à fundamentação do projeto de intervenção, deve-se ter em conta os 

objetivos gerais, os objetivos específicos e as finalidades. 

10.2. Objetivos do Projeto 
São as finalidades de um projeto “que indicam a razão de ser de um projeto e a 

contribuição que ele pode trazer aos problemas e às situações que se torna necessário 

transformar. Na maioria dos casos, as finalidades estão definidas antes do diagnóstico e 

estão incluídas em grandes domínios de intenção de políticas gerais das instituições 

públicas ou privadas” (Guerra, 2002, p.163). 

Neste caso, a finalidade do projeto de investigação tem como base partilhar as boas 

práticas e estratégias utilizadas numa ERPI para outras Instituições de idosos e assim 

contribuir para um menor contágio dentro das ERPI do concelho.   

Quanto aos objetivos gerais, como já foi referido anteriormente, “descrevem grandes 

orientações para as ações e são coerentes com as finalidades do projeto (…)” (Guerra, 

2002, pp.163 -164). 
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O objetivo geral do projeto de investigação passa por divulgar as boas práticas e 

estratégias no combate à Covid-19 em ERPI.  

Em relação aos objetivos específicos, e que já foi referido, indicam “estádios a 

alcançar, e assim, são, geralmente, expressos em termos mais descritivos de situações a 

concretizar” (Guerra, 2002, p. 164). 

Neste caso os objetivos específicos do trabalho de investigação são: 

➔ Promover as estratégias de combate à pandemia; 

➔ Promover ações de formação acerca do futuro da pandemia; 

➔ Perceber quais os procedimentos que mais ajudaram no combate da pandemia; 

➔ Perceber de que forma se pode minimizar os sentimentos negativos por parte 

dos utentes em relação às estratégias da pandemia.  

10.3. Plano de Ação do Projeto 
O plano de Ação, como refere Guerra, descreve “de forma detalhada e sistemática, o 

que se pretende fazer, quando se pretende fazer, quem será encarregue das diferentes 

tarefas e quais os recursos necessários para as concretizar. Estas atividades decorrem da 

relação entre objetivos, meios e estratégias, pretendo a concretização dos objetivos já 

definidos” (Guerra, 2002, p.170).  

De acordo com Guerra, deve-se ainda ter em conta a organização do plano de 

atividades. Este “decorre da relação entre objetivos, meios e estratégias e deve situar-se 

em torno das seguintes questões:  

• Porque é que isto deve ser feito? (relação com os objetivos);  

• O que se deve ser feito? Atividades e tarefas, pessoal e distribuição das 

responsabilidades, recursos necessários, etc.;  

• Onde deve ser feito?;  

• Quando deve ser feito?;  

• Como deve ser feito? (meios e métodos).” (Guerra, 2002, p 171) 

Em suma, é na organização do plano de atividade que se deve constar as principais 

componentes: fatores humanos, técnicos e financeiros utilizados para a concretização das 

atividades, a descrição das atividades realizadas e o período de tempo que as mesmas irão 

decorrer. De seguida, é apresentada a tabela do plano de ação, onde são apresentadas as 

atividades realizadas para o projeto de investigação.
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Tabela 13- Grelha de Planificação das atividades para o Projeto de Investigação 

Objetivo 

Geral 
Objetivos Específicos Atividades 

Recursos 
Cronograma Indicadores de avaliação 

Humanos Materiais 

Divulgar as 

boas 

práticas e 

estratégias 

no combate 

à Covid-19 

em ERPIS 

Promover as estratégias de 

combate à pandemia 

-Divulgar o Manual; 

-Seminário para o público 

de Estremoz 

Médicos, 

Enfermeiros, 

Diretores 

Técnicos, 

Psicólogos 

Folhas, 

Computador 

 -Análise dos Resultados da 

divulgação do Manual; 

-Análise dos resultados sobre o 

Seminário para o público 

Estremocense. 

Promover ações de formação 

acerca do futuro da pandemia 
Ação de formação sobre o 

futuro da pandemia e das 

ERPI 

Médicos 

Enfermeiros 

Computador 
Cadeiras 

Sala 
Mesas 

 
-Análise das ações de formação; 

-Análise do número de participantes. 

Perceber quais os procedimentos 

que mais ajudaram no combate da 

pandemia 

Focus Group 

Entidades 

Técnicas; 

Médicos 

Papel, 

Computador 

 
-Análise dos procedimentos no 

combate da pandemia. 

Perceber de que forma se pode 

minimizar os sentimentos 

negativos por parte dos utentes em 

relação às estratégias da pandemia 

Atividades Lúdicas com 

os utentes 

Animador 

sociocultural, 

Utentes 

Jogos, 

Mesas, 

Cadeiras 

 
-Análise dos sentimentos em relação 

à pandemia. 

-Análise do número de utentes. 

Fonte: Elaboração Própria 
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Tabela 14- Cronograma das Atividades para o Projeto de Investigação 

Atividades Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

Focus Group x   x  x  

Atividades Lúdicas com 

os utentes 
x x x x x x x 

Ação de formação sobre 

o futuro da pandemia e 

das ERPI 

x   x   x 

Seminário para o 

público de Estremoz 
 x   x   

Divulgar o Manual       x 

Fonte: Elaboração Própria 
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10.4. Avaliação do Projeto de Investigação  
Após a realização do projeto de investigação é imprescindível realizar-se uma 

avaliação do mesmo, de maneira a avaliar os impactos da execução e perceber se os 

objetivos anteriormente definidos terão sido ou não alcançados, assim como os pontos 

positivos e negativos do projeto.  

Segundo Guerra a avaliação “é uma componente do processo de planeamento. Todos 

os projetos contêm necessariamente um “plano de avaliação” que se estrutura em função 

do desenho do projeto e é acompanhado de mecanismo de autocontrolo” (Guerra, 2002, 

p.175). Esses mecanismos de autocontrolo vão permitir o alcance dos resultados para esse 

determinado problema e os efeitos que se obteve da intervenção do projeto. 

Para Guerra (2002) existem seis critérios que são utilizados para se realizar a 

avalização do projeto de intervenção, nomeadamente a adequação, a pertinência, a 

eficácia, a eficiência, a equidade e o impacte.  

➔ A Adequação vai verificar se o projeto é adequado para o contexto do 

problema a que se pretende intervir;  

➔ A Pertinência verifica, se, o projeto “é justificável ou não no contexto das 

políticas e estratégias do organismo e do serviço”;  

➔ A Eficácia pode ser medida em termos qualitativos e quantitativos e é aquela 

que avalia “em que medida os objetivos foram atingidos e as ações previstas 

foram realizadas”;  

➔ A Eficiência faz uma gestão dos recursos relacionando-os com os resultados 

obtidos;  

➔ A Equidade “apela à igualdade de oportunidades, não apenas ao nível do 

acesso a bens e serviços, mas também a nível da capacidade de cada um para 

gerir as suas próprias oportunidades” e ainda faz referência à noção de justiça 

social;  

➔ O Impacte “procura determinar em que medida se obteve uma melhoria da 

situação.” É ainda mais complexo que a eficácia. 

(Guerra, 2002, pp.198-200) 

No final do seminário, da ação de formação e das atividades lúdicas, será distribuído 

para todas as pessoas e utentes de ERPI um questionário de satisfação, que deverá ser 

realizado de forma anónima. Este tem como objetivo avaliar as condições logísticas em 
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que decorreu estas atividades e os benefícios que estas tiveram para toda a população, no 

sentido de perceber se a informação dada foi positiva para que o contágio seja 

minimizado. Quanto à divulgação do manual, irá ser criada uma página web, com 

sugestões de melhorias assim como os pontos positivos que este trouxe para a população 

estremocense, de forma a ser percetível o impacto deste manual para todos. Quanto à 

atividade de Focus Group a avaliação será feita através das conversas entre toda a equipa 

multidisciplinar com o objetivo de coletar todos os dados dos procedimentos que foram 

feitos e também para perceber os pontos negativos e positivos desses procedimentos.  
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Conclusão 
Nos dias que correm, o envelhecimento da população tem aumentado, assim como a 

esperança média de vida, sendo estes um dos fenómenos mais alarmantes na sociedade 

portuguesa, isto acontece devido ao facto da longevidade da população ter vindo a 

aumentar e a taxa de natalidade cada vez ser mais reduzida, o que se traduz num aumento 

da população idosa, existindo assim uma maior discrepância entre o número de jovens e 

de idosos.  

No mundo, toda a população com 60 ou mais anos, está a aumentar mais rápido do 

que todos os outros grupos etários mais jovens, sendo que, estimativamente esta faixa 

mais velha tem um crescimento cerce de 3% por ano. Só em 2017 estimava-se que 13% 

da população global tinha 60 anos ou mais. (OMS, s/d).  

O processo de envelhecimento, a um nível psicológico é possível “verificar um 

conjunto de adaptações e ajustamentos aos desafios e mudanças que surgem, de forma 

individual”, quando ao nível social, ou seja, a sua rede de contatos “vê-se diminuída ou 

modificada, pois, quando o idoso começa a envolver-se em outras atividades (lares, 

residências para idosos, etc. (…)) as redes tendem alterar-se” (Abreu, 2021, p.250).  

Em relação às mudanças e adaptações que estas pessoas passam, uma delas que ocorre 

cada vez mais é a institucionalização em lares de idosos, centros de dia, erpi, etc. Para 

Abreu (2021), o conceito de Lar de idosos ou ERPI está associado a “determinados 

preconceitos e estereótipos, quer pelo estado físico e mental “adoecido”, em que se 

acredita que os residentes estejam, quer pelos cuidados pouco personalizados e 

respeitadores da individualidade e vontades dos mesmos” (Abreu, 2021, p.250).  

Além de todo o processo de envelhecimento ser bastante delicado, hoje em dia existe 

mais uma agravante, a pandemia Covid-19, que interferiu negativamente na vida desta 

faixa etária, pelo facto de estes serem um grupo mais vulnerável e de risco, para que 

fossem mais protegidos foi necessário ter um menor contacto possível com todas pessoas 

que os rodeiam, o que levou ao seu isolamento. Além disso foram criadas várias medidas 

de forma a conter o vírus, e principalmente para proteger as pessoas mais vulneráveis.  

Essas medidas também foram impostas para as ERPI, delegadas tanto pelas direções 

destas instituições assim como pela Organização Mundial de Saúde, e que foram 

essenciais para controlar a pandemia dentro das mesmas.  
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 Segundo Abreu (2021), “Entre as várias medidas de prevenção adotadas, ao nível do 

funcionamento, onde se poderiam elencar inúmeros procedimentos de segurança, como a 

aquisição de equipamentos e produtos de desinfeção como também medidas de 

confinamento, que alteraram a dinâmica institucional e o dia a dia dos idosos” (Abreu, 

2021, p.251).  

A gestão das Instituições de idosos não foi fácil, tendo em conta que a pandemia era 

algo novo e que ninguém estava à espera nem preparados para tal, pois sobre esta nova 

realidade pouco se sabia. Foi necessário, a mobilização de estratégias e de recursos 

pessoais, sociais, financeiros e materiais para fazer face às necessidades de todas as 

Instituições.  

Os confinamentos impostos nas ERPI trouxeram para os idosos sentimentos de 

tristeza, ansiedade e por vezes até de depressão, além de não puderem sair das Instituições 

também não poderiam receber visitas e a distância física entre os utentes aumentou, o que 

levou a um estado emocional negativo para estes. Para que estes tivessem um suporte 

emocional melhor foi necessário a intervenção de profissionais na área da psicologia, em 

que o seu trabalho tivesse direcionado para responder às suas necessidades.  

Foram assim criadas alternativas pra diminuir os sentimentos negativos dos utentes, 

recorreu-se à realização de videochamadas, procedendo-se à aquisição de tablets, que 

permitiram realizar videochamadas com os familiares dos utentes para atenuar a ausência 

do contacto com a família, promovendo assim um maior estado de bem-estar tanto para 

o idoso como para a sua família que poderia também verificar o estado de saúde e bem-

estar do seu familiar (Abreu, 2021). 

Outras alternativas utilizadas para que os idosos continuassem a ter uma boa 

qualidade de vida, foi o facto de se adaptarem as atividades ocupacionais, com ligação 

afetiva com outros utentes, tendo-se diversificado e desenvolvido novos materiais de 

estimulação cognitiva, jogos lúdicos, etc., mas que fossem ao encontro com os gostos 

pessoais dos mesmos.  

As medidas ditadas, para colmatar os constrangimentos dos confinamentos, que os idosos 

estiveram expostos, foram sempre “gradualmente ajustadas às dificuldades e 

necessidades avaliadas, e de acordo com as diretrizes do Serviços de Saúde” (Abreu, 

2021, p. 257).  Procurou-se realizar videochamadas e promover a autonomia e qualidade 

de vida dos idosos através do uso de tablets, do recurso a jogos mais individuais e de 
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ferramentas de estimulação cognitiva (Abreu, 2021, cit. Almeida et al. 2019). Estes 

recursos no início causaram alguma estranheza, no entanto hoje em dia continua-se a usá-

los e têm-se revelado atrativos para os idosos.  

A adaptação de algumas atividades e a manutenção das rotinas e das atividades de 

vida diárias, foram bastante desafiantes e que revelaram a importância do trabalho 

multidisciplinar, articulado para o apoio aos utentes. Para Abreu (2021), “a procura por 

garantir meios de sensibilização e de suporte fidedignos, claros e de ajuda, permitiu que 

os utentes se adaptassem à nova realidade de forma mais positiva” (Abreu, 2021, p.257). 

Em suma, atualmente e com esta nova realidade que é a Covid-19, as ERPI levaram 

a bastantes esforços e adaptações para garantir respostas a todas as necessidades dos 

idosos.  Estas respostas foram resultado de um conjunto de esforços por toda uma equipa 

multidisciplinar que procuraram compreender, escutar e principalmente responder a todas 

as necessidades dos utentes e dos seus familiares. As técnicas e estratégias implementadas 

revelaram-se apropriadas e impulsionadoras da satisfação das necessidades dos idosos a 

muitos níveis, desde a promoção da autonomia, do bem-estar social, mental e físico, assim 

como da manutenção entre as rotinas diárias das equipas ocupacionais com as suas 

relações familiares. Também se verifica que os idosos conseguiram ter resiliência e uma 

boa capacidade de adaptação face à adversidade em que o país se encontra, mesmo em 

estados de ansiedade e de tristeza.  
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Anexo I- Escala de Qualidade de Vida WHOQOL-BREF 
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Apêndice I – Guião de Entrevista à Diretora Técnica da ERPI 

Entrevista à Equipa Técnica da ERPI Lar de Santa Cruz do 
concelho de Estremoz 

Esta entrevista insere-se  no mestrado de Desenvolvimento Comunitário e 

Empreendedorismo, da  Escola Superior de Educação do Instituto politécnico de Beja. O 

objetivo deste estudo passa por perceber quais as estratégias que foram utilizadas pela 

ERPI para o enfrentamento da Pandemia Covid-19, no qual irá ser realizado à equipa 

técnica da ERPI Lar de Santa Cruz do Concelho de Estremoz.  

Os dados recolhidos são absolutamente confidenciais e serão tratados tendo 
como único objetivo o estudo acima mencionado. 

 

Caracterização da ERPI Lar de Santa Cruz. 

1. Em que ano surgiu a ERPI Lar de Santa Cruz? 

2. Qual o objetivo desta Instituição? 

3. Que apoios oferecem aos idosos? 

4. Quantos idosos a Instituição detém? 

 

Caracterização da Equipa Técnica Entrevistada. 

1. Há quantos anos trabalha na Instituição? 

2. Que funções desempenha nesta ERPI? 

3. O que a/o levou a exercer esta profissão na ERPI Lar de Santa Cruz? 

4. Que dificuldades encontra no seu trabalho com os idosos no seu dia-a-

dia? 

5. Que qualidades são necessárias para se trabalhar com idosos? 

 

Caracterização das Estratégias utilizadas pela ERPI no enfrentamento da 
Pandemia. 

1. A ERPI Lar de Santa Cruz enfrentou algum surto de Covid-19? Se não, Estas 

medidas foram uma mais-valia para que não houvesse algum surto de Covid-

19?  
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2. Que estratégias foram utilizadas pela ERPI para enfrentar a pandemia Covid-

19? 

3. Porque utilizaram estas medidas? 

4. Como é que os utentes reagiram a este tipo de estratégias? 

5. Como é que a Equipa Técnica reagiu a estas medidas?  

6. Que Impacto/transformações, trouxeram as medidas, tanto para os utentes 

como para a equipa Técnica? 

7. O que foi feito para que os utentes continuassem a ter um envelhecimento 

ativo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 
 

Apêndice II- Guião de Entrevista à Assistente Social da Câmara Municipal de 

Estremoz 

 

Entrevista à representante da área social da Câmara Municipal de 
Estremoz 

Esta entrevista insere-se  no mestrado de Desenvolvimento Comunitário e 

Empreendedorismo, da  Escola Superior de Educação do Instituto politécnico de Beja. O 

objetivo deste estudo passa por perceber quais as estratégias que foram utilizadas pelas 

ERPI para o enfrentamento da Pandemia Covid-19, no qual irá ser realizado ao 

representante da área social da Câmara Municipal de Estremoz.    

Os dados recolhidos são absolutamente confidenciais e serão tratados tendo 
como único objetivo o estudo acima mencionado. 

 

Caracterização da Câmara Municipal de Estremoz 

5. Em que ano surgiu a Câmara Municipal de Estremoz? 

6. Qual o objetivo da Câmara Municipal de Estremoz? 

7. Que apoios oferece aos idosos? 

 

Caracterização da Entrevistada. 

6. Há quantos anos trabalha na Câmara? 

7. Que funções desempenha? 

8. O que a/o levou a exercer esta profissão? 

9. Que dificuldades encontra no seu trabalho com a população em geral? 

10. Que dificuldades encontrou a trabalhar em altura de pandemia? 

 

Caracterização das Estratégias utilizadas pela ERPI no enfrentamento da 
Pandemia. 

8. As ERPI do concelho de Estremoz enfrentaram algum surto de Covid-19? Se 

não, considera que as medidas utilizadas foram uma mais-valia para que não 

houvesse algum surto de Covid-19?  
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9. Que estratégias conhece que foram utilizadas pelas ERPI para enfrentar a 

pandemia Covid-19? 

10. Como vê que a população Estremocense reagiu a estas medidas? 

11. A Câmara detém de algum apoio para apoiar as ERPI do concelho? Se sim, 

qual? 

12. Considera que este apoio às ERPI foi uma mais-valia para as mesmas?  

13. Na sua opinião, que transformações a pandemia trouxe tanto para a 

população em geral como para as ERPI? 
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Apêndice II- Guião dos Inquéritos aos utentes da ERPI  
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