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Resumo 
 

 Um dos principais fatores que está ligado diretamente ao bom 
envelhecimento é o ambiente familiar, pois representa um importante papel na 
vida dos idosos. Desta forma, o presente projeto de intervenção tem como 
temática, a “Promoção do apoio familiar para o bem-estar dos idosos 
institucionalizados.” 

 O espaço escolhido para o estudo foi a ERPI, República da Quarta 
Geração- Residências Geriátricas, situada na Quinta das Queimadas (Almada), 
sendo os participantes quatro técnicos da instituição. 

 Trata-se de um estudo exploratório de natureza quantitativa, uma vez que 
procura explorar, descobrir os fatores que estão na base de uma determinada 
realidade, dentro de um determinado contexto. 

 A metodologia escolhida foi o recurso a entrevistas qualitativas com base 
num guião, onde existe um protocolo de entrevista listado com perguntas 
abertas. 

Após a análise de dados considerou-se pertinente sugerir uma proposta 
de intervenção com base na promoção do bem-estar dos idosos 
institucionalizados no sentido de promover um envelhecimento saúdavel e ativo. 

Conclui-se com este trabalho que as famílias cada vez mais optam por 
institucionalizar os seus idosos devido a vários motivos, sendo os principais: não 
terem tempo para cuidar dos idosos e dependências físicas. Desta forma, foi 
proposto uma Proposta de um projeto de intervenção designado de “Uma nova 
chance”, com o objetivo de integrar os familiares no processo de 
instituicionalização dos idosos de forma a facilitar o mesmo. 

 

 

Palavras- Chave: Promoção do bem-estar; Idosos institucionalizados; Família; 
Envelhecimento ativo e Qualidade de vida.  
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Abstract words 
 

 One of the main factors that is directly connected to the good aging of 
elderly people is their family environment, due to the major impact it has on their 
health. Due to this knowledge, this project focuses on the topic “Encouragement 
of family support to improve the well-being of institutionalized elderly people.” 

The chosen location for the study was an ERPI, Republic of the Fourth 
Generation - Geriatric Residences, based in Quinta das Queimadas (Almada), 
the participants being four technicians from the institution. 

This is an exploratory study of a quantitative nature, as it seeks to explore 
and discover the factors that underlie a specified reality, within a specific context. 

The chosen methodology was the chosen resource to qualitative 
interviews based on a script, where there is an interview protocol listed with open 
questions. 

After data analysis, it was considered to suggest an intervention proposal 
based on promoting the well-being of institutionalized elderly in order to promote 
healthy and active aging. 

 With this essay i can now conclude that most families far more often 
choose to institutionalize their senior members due to various reasons, the most 
frequent one being lack of time to take care of the elderly and their physical 
dependencies. This is why a new interventional proposal emerged called “Uma 
nova chance”, with the intent of integrating family members in the process of 
institucionalization of their relatives which will make the transition easier and 
better. 

 

 

 

Key-words: Promotion of well being; Institutionalized elderly; Family; Active 
aging; Quality of life. 
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Introdução 
  

 O mundo está em constante mudança. Nós, seres humanos, não ficamos 
imunes a estas transformações. Desta forma, os conceitos vão sofrendo 
sucessivas transformações como é o caso da instituição familiar. 

 Atualmente existe uma diversidade de tipos de família, em que os laços e 
as relações de afeto alteram-se consoante o tipo de estrutura familiar em causa. 

 A esperança média de vida tende a aumentar, contribuindo para uma 
sociedade mais envelhecida. Este crescimento populacional é decorrente das 
conquistas tecnológicas e da Medicina moderna, que foram produzindo ao longo 
dos tempos, meios que tornaram possível diagnosticar, prevenir e curar muitas 
doenças fatais do passado. 

 Desta forma, o envelhecimento é considerado um fenómeno social e um 
dos desafios mais importantes do século XXI, conduzindo à reflexão sobre 
questões com relevância crescente como, a qualidade de vida dos idosos e a 
importância da família nesta última fase de vida. 

 É importante referir que, os idosos provêm de uma época na qual a família 
era ampla, caraterizando-se por um convívio intenso e frequente entre as 
gerações. Atualmente, com as diversas tarefas diárias que os elementos da 
família têm de cumprir, por vezes, os laços afetivos, a cooperação e o contato 
com os restantes membros são postos em causa. 

 Contudo, as relações familiares estão formadas em afeto, sentimentos de 
reciprocidade, de cuidados. Apesar das transformações e das diferenças entre 
as famílias, elas ainda atendem funções básicas para os idosos. Para estes, a 
família ainda é a principal fonte de ajuda e de apoio.  

  A institucionalização está cada vez mais presente pelo facto, de muitas 
vezes as famílias não terem condições ou não conseguirem responder às 
necessidades desta faixa etária. 

 As famílias quando optam pela institucionalização do idoso, procuram 
instituições que ofereçam ambientes agradáveis , proporcionando todos os 
apoios necessários que o idoso necessite.  

Os familiares acreditam que, por meio de visitas, podem manter os 
vínculos afetivos, dar carinho e afeto, conversar, realizarem atividades juntos e 
fornecerem o suporte financeiro. (Perlini, 2007). 

 A institucionalização significa a última fase da vida do idoso, a 
reorganização a que a pessoa idosa está sujeita ao entrar em contacto com uma 
nova realidade, desenvolvendo uma mudança radical no seu padrão de vida, o 
que muitas vezes, faz com que os mesmos não aceitem essa mudança de uma 
forma positiva.  
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 Desta forma, o objetivo geral do trabalho é perceber a importância da 
família para o bem-estar dos idosos institucionalizados, compreendendo a forma 
como o idoso vê o seu processo de institucionalização. 

 Com isto, a questão de partida para o desenvolvimento deste trabalho é : 
“ Qual a importância que a família tem no bem-estar dos idosos 
institucionalizados.” 

 Por fim, o presente trabalho é constituído por três partes: a primeira parte 
é constituída por o enquadramento teórico, a segunda é o estudo empírico e por 
último a terceira parte é a proposta de um projeto de intervenção face à 
problemática estudada.  
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Parte I- Enquadramento Teórico 
 
1.1- O envelhecimento humano enquanto processo 

multidimensional  
 

O envelhecimento é um processo que ocorre ao longo de toda a vida, 
iniciando-se com o nascimento e terminando com a morte. Trata-se de um 
estado classificado de “terceira idade” ou ainda “quarta idade”. No entanto, o 
envelhecimento não é um estado, mas sim um processo de degradação 
progressiva e diferencial.  

Segundo a OMS, a terceira idade tem início entre os 60 e 65. No entanto, 
esta idade é instituída para efeitos de pesquisa uma vez que, os indivíduos 
envelhecem de formas muito diversas assim como, o processo de 
envelhecimento depende de três fatores principais que leva a modificações 
biológicas, psicológicas e sociais, ou até mesmo provocadas pela própria idade, 
que podem ser muito diversificadas da idade cronológica. (Fontaine, 2000). 

A idade biológica, está ligada ao envelhecimento orgânico, onde cada 
órgão sofre modificações que diminuem o seu funcionamento durante a vida, 
tornando a capacidade de autorregulação menos eficaz. O envelhecimento é 
percecionado como um fenómeno biológico pelo facto de as alterações 
produzidas no organismo serem dadas pela idade, designando-se como um 
processo fisiológico natural. 

De seguida, a idade psicológica está relacionada com as competências 
comportamentais que pode levar a uma mobilização de respostas relativamente 
às mudanças do ambiente. 

Por último, a idade social refere-se ao papel, aos estatutos e aos hábitos 
das pessoas, relativamente aos outros cidadãos. Esta idade é fortemente 
determinada pela cultura e pela história de um país. 

Na sociedade atual, o envelhecimento tem sido considerado um 
importante fenómeno social, devido ao aumento da longevidade, redução da 
taxa de natalidade, levando consequentemente ao aumento da população idosa 
e da longevidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2025 
existirão aproximadamente 1,2 bilhão de pessoas com mais de sessenta anos 
em todo o mundo, sendo a faixa etária com maior crescimento. 

O envelhecimento surge definido como um processo marcado por 
modificações a nível dos processos funcionais, psicológicos, morfológicos e 
biológicos, que surgem como consequência da passagem do tempo, refletindo-
se no indivíduo ao nível do seu comportamento, capacidades intelectuais, na 
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atividade física e nas interações sociais (Ferreira, 2005; Castro, 2007; Lima, 
2002). 

Segundo Raquel Silva (2012: 5), o envelhecimento é um fenómeno 
existencial, inevitável e irreversível, ou seja, é um processo de diminuição 
orgânica e funcional, não decorrente de um acidente ou doença e que acontece 
inevitavelmente com o passar do tempo. Isto quer dizer que, o envelhecimento 
não é em si uma doença, embora possa ser acelerado e agravado pela mesma. 

O envelhecimento desenvolve na sociedade um conjunto de desafios nas 
seguintes dimensões: declínio da população em idade ativa e o envelhecimento 
da força de trabalho; pressão no sistema de pensões e das finanças públicas em 
resultado do aumento do número de pessoas em idade de reforma e do declínio 
da população em idade ativa; crescente aumento das necessidades de cuidados 
de saúde para as pessoas idosas; crescente diversidade ao nível da população 
idosa em termos de recursos e necessidades; a dimensão do género (REAPN, 
2009). 

Desta forma, está-se perante um fenómeno que diz respeito a todo o ciclo 
da vida humana e a todas as dimensões da vida social, existindo uma 
preocupação em intervir ao nível de dois eixos, nomeadamente no aumento da 
participação das pessoas no emprego e proceder a uma modernização dos 
sistemas de proteção social. 

Devido ao aumento da taxa da esperança média de vida e diminuição da 
taxa de natalidade, o envelhecimento desenvolveu uma especial atenção para 
os países devido às consequências que desencadeia a nível social, político, 
económico e cultural. Posto isto, é importante que exista um conjunto de 
estratégias eficazes que previnam e contrariem os seus efeitos, tendo sempre 
presente a procura do bem-estar de todas as pessoas, a defesa e satisfação das 
necessidades assim como, a uma vida digna. (Isaura Moreira, 2013). 

 

1.2- Envelhecimento Ativo 
 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), envelhecimento ativo 
é um processo de otimização das oportunidades para a saúde, participação e 
segurança, com o intuito de melhorar a qualidade de vida das pessoas que 
envelhecem. 

Este conceito, é uma forma de os idosos e a população encararem o 
envelhecimento de uma forma diferente relativamente ao seu bem-estar físico, 
social e mental ao longo da vida, permitindo-lhes participar na sociedade de 
acordo com as suas necessidades, interesses e capacidades. O envelhecimento 
ativo é uma forma de proteção, fornecendo ao cidadão segurança e os cuidados 
necessários para a sua integração no meio em que está inserido. Para isso, é 
importante que a sociedade esteja preparada para dar resposta a esse desafio. 
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  Ter saúde significa um bem-estar físico, mental e social, a palavra ativo 
veio contribuir para um enorme progresso na forma dinâmica como encaramos 
as pessoas mais velhas, refere-se à participação contínua nas questões sociais, 
económicas, culturais, espirituais, religiosas e ao reconhecimento pela 
sociedade como cidadãos de pleno direito, e não apenas à capacidade de estar 
fisicamente ativo ou de fazer parte da força de trabalho. 

As pessoas não devem ser consideradas como “inativas” só porque se 
reformam. Pelo contrário, devem ser estimuladas e ter oportunidades para se 
manterem num contexto de interdependência e solidariedade entre gerações. 

 O conceito de “envelhecimento ativo” da Organização Mundial da Saúde 
procura transmitir uma mensagem mais abrangente do que “envelhecimento 
saudável”, e reconhecer, que além da idade e dos cuidados com a saúde, muitos 
outros fatores individuais, familiares, sociais, ambientais, influenciam e 
determinam o modo como os indivíduos e as populações envelhecem. 

Os idosos são pessoas muito diferentes entre si e não são apenas 
agentes passivos e recetores de cuidados. Têm direito à sua individualidade, 
participação, ao respeito e consideração da sua vontade, e são uma enorme 
força de apoio, de prestação de cuidados aos mais novos e a outros mais velhos 
e de equilíbrio e sustentabilidade social e económica. 

  Viver mais tempo com qualidade de vida, sem doença física ou mental, 
pode ajudar largamente para a evolução da sociedade em diferentes níveis, mas 
tudo isso depende dos valores culturais e as tradições de cada sociedade no que 
respeita as pessoas idosas e o processo de envelhecimento. 

Segundo o modelo da OMS, para se conseguir um envelhecimento ativo 
é importante a implementação de políticas que promovam o mesmo. 

Segundo Moreira ( 2013), existe um conjunto de determinantes que se 
mantêm ao longo da vida e é atuando sobre eles que se consegue preparar o 
futuro como por exemplo, sistema de saúde e serviços sociais, determinantes 
comportamentais ( estilo de vida saudável e participação ativa nos cuidados da 
própria saúde), fatores pessoais (personalidade, caraterísticas da pessoa), 
ambiente físico (acessibilidade de transportes, habitação), ambiente social(apoio 
social, educação…) e por último, económicos (rendimentos, proteção social, 
oportunidades de trabalho digno). 

Em termos individuais, o envelhecimento ativo é visto como uma ação 
capaz de desenvolver uma consciência acerca do poder e controlo que o idoso 
tem sobre a sua própria vida, onde a autonomia, a aceitação e a integração 
assumem uma propriedade neste conceito, com o intuito de motivar o idoso para 
esta fase de vida e encarar o envelhecimento como uma etapa positiva e não 
negativa. 

O envelhecimento ativo pode ser entendido como um conjunto de atitudes 
e ações que podem prevenir ou adiar as dificuldades associadas ao 
envelhecimento. As alterações físicas e intelectuais que ocorrem com o 
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envelhecimento variam de pessoa para pessoa e dependem das caraterísticas 
genéticas e hábitos tidos durante a vida. Por isso, é importante ter hábitos 
saudáveis ao longo da vida assim como um bem-estar em termos psíquicos e 
intelectuais. Mas, o investimento individual da pessoa idosa e respetivas famílias 
carece obviamente de políticas e infraestruturas comunitárias isto quer dizer, um 
bom aproveitamento dos recursos comunitários existentes. 

O envelhecimento ativo rege-se sobre um princípio ético sobre o qual 
baseia-se na ideia de que é necessário estimular a iniciativa das pessoas idosas 
para a autonomia e independência. Para isso, foram definidos três pilares 
fundamentais: a promoção de um envelhecimento ativo durante toda a vida, uma 
maior adequação dos cuidados de saúde às necessidades específicas das 
pessoas idosas e a promoção e desenvolvimento intersectorial de ambientes 
capacitadores de autonomia e independência das pessoas idosas (Marques, 
2011). 

Esta autora refere ainda que estas políticas têm por objetivo promover 
uma longevidade mais saudável e produtiva, em que as pessoas assumem 
papeis de maior relevo social até mais tarde. O objetivo é que este 
envelhecimento ativo surja não como uma imposição, mas como uma opção. 

Para promover o envelhecimento ativo, o Estado tem promovido um 
investimento organizado em respostas sociais dirigidas aos problemas da 
população envelhecida que passam sobretudo pela substituição dos tradicionais 
asilos pelos lares residenciais e pela criação de outro tipo de ofertas, como os 
centros de dia e os serviços de apoio domiciliário, cujo principal objetivo é a 
manutenção das pessoas idosas por mais tempo nas suas residências 
(Marques, 2011). 

O envelhecimento ativo é uma forma de melhor os diversos suportes 
sociais assim como, desenvolver uma consciência nas pessoas pelo seu  
potencial bem-estar físico, social e mental ao longo da sua vida, participando e 
integrando-se na sociedade ao mesmo tempo que lhes é dada uma proteção 
social, segurança e cuidados adequados de acordo com as suas necessidades. 

A qualidade de vida, o bem-estar psicológico, tal como a satisfação 
pessoal são conceitos de alguma subjetividade. Deste modo, para um bom 
envelhecimento estes conceitos devem ser levados em consideração, pois a 
forma como cada um de nós se vê e se sente inserido com as suas diferentes e 
específicas características é fundamental na interação com o meio. (cf. 
Sequeira,2010, p.24). 

A sociedade, de forma direta ou indireta afasta os idosos da produção e 
sendo assim, devem ser criados novos métodos de produção onde os idosos se 
envolvam em projetos de maneira a que promovam atividades que garantam o 
seu bem-estar. 

No entanto, o envelhecimento ativo existe e faz com que o idoso promova 
o seu bem-estar tal como a funcionalidade do seu corpo, fazendo com que se 



Instituto Politécnico de Beja 
Escola Superior de Educação 

Mestrado de Gerontologia Social e Comunitária 
 

14 
 

sinta bem e promovendo um sentimento de competência, acabando por 
combater a solidão, e promovendo uma maior qualidade de vida ao idoso. 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), idoso é todo indivíduo 
com 60 ou mais anos. Todavia, para efeito de formulação de políticas públicas, 
esse limite mínimo pode variar segundo as condições de cada país. 

A definição do conceito de sénior acarreta dificuldades de delimitação da 
categoria, confrontando-se duas visões distintas. Uma representação descreve 
o idoso e a velhice de uma forma negativa, onde esse é encarado como um ser 
humano frágil em situação de “pobreza, isolamento social, solidão, doença e 
dependência” (Mauritti 2004:340). Nesta perspetiva, o percurso de vida de cada 
um, à medida que a idade avança, culmina fatalmente num quadro de exclusão 
e sofrimento. De acordo com Mauritti (2004:340), a segunda representação 
considera o idoso como um potencial “segmento específico de consumo”. 

Assim, a velhice é uma época de reflexão, de ócio, de dedicação às 
atividades como o “autoaperfeiçoamento”, que constituem elementos para o 
conceito de envelhecimento ativo. 

 

1.3- Envelhecimento e bem-estar psicológico 
 

 É a partir da última década do século XX e no domínio da Psicologia 
Positiva, perspetiva com raízes no humanismo e no construtivismo, focada no 
estudo científico das experiências positivas, nos traços individuais positivos e 
nos aspetos facilitadores do desenvolvimento ( Pais- Ribeiro, 2006) que o 
conceito “bem-estar”, durante séculos merecedor da atenção dos filósofos, 
encontra o seu espaço enquanto objeto de estudo científico ao nível da 
investigação fundamental e da intervenção social e clínica ( Ryan & Deci,2001; 
Novo,2005). 

 Para Novo(2005, cit, Júlio Silva 2010), no campo da Psicologia, há duas 
perspetivas teóricas dominantes à volta do conceito de Bem-Estar (BE)- o Bem-
estar subjetivo e o Bem-Estar psicológico. O BE subjetivo centra-se numa 
perspetiva hedónica, individual e subjetiva do bem-estar, foca a avaliação que 
as pessoas fazem das suas vidas a partir das suas experiências emocionais. 
Para a autora , a felicidade , tal como é valorizada e vivida em cada época e por 
cada pessoa, é considerada como uma motivação fundamental da vida humana 
e como critério inquestionável de “Bem-Estar”.  

 Segundo  Iolanda Galinha & J.L. Pais Ribeiro (2005) , o conceito de Bem-
Estar Subjetivo é composto por uma dimensão cognitiva, em que existe um juízo 
avaliativo, normalmente exposto em termos de satisfação com a vida em termos 
globais ou específicos e uma dimensão emocional positiva ou negativa. É uma 
categoria vasta de fenómenos que inclui as respostas emocionais das pessoas, 
domínios de satisfação e julgamentos globais de satisfação com a vida.  
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  De acordo com Villar, Tiadó, Resano , e Osuna (2003, cit, Júlio Silva 
2010), a natureza desenvolvimental do bem-estar psicológico constitui-se como 
uma abordagem sensível ao processo de envelhecimento,  possibilitando a 
compreensão de como os indivíduos, à medida que envelhecem tornam-se 
agentes ativos de mudanças efetuadas em si próprios e no seu meio, de modo 
a assegurarem o bem-estar psicológico. 

 Segundo Fonseca (2006), o estudo do bem-estar psicológico assume 
particular importância quando aplicado aos idosos face quer ao impacto do 
envelhecimento nos aspetos associados ao seu bem-estar, quer à necessidade 
de preservação de níveis satisfatórios de bem-estar psicológico, enquanto 
recurso adaptativo ao longo da velhice. 

  

2– Família 
 

2.1- Definição de família 
 

 Segundo o Dicionário de Língua Portuguesa, família vem do latim família,-
ae, que significa escravos e servidores que vivem sob o mesmo teto, são 
pessoas de uma casa. É um conjunto de todos os parentes de uma pessoa, e , 
principalmente, dos que moram com ela. Conjunto formado pelos pais e pelos 
filhos ou por duas pessoas ligadas pelo casamento e pelos seus eventuais 
descendentes. A família é considerada um conjunto de pessoas que têm um 
ancestral comum: estirpe, geração , linhagem. (Priberam Informática, S.A. , 
2020). 

 Ao longo da nossa revisão bibliográfica fomos reunindo diferentes 
definições do conceito: “ família”. Para além de serem perspetivas escritas de 
diferentes formas, todas elas constatam algo em comum. Os pontos mais 
mencionados têm a ver com o facto de a família ser um local onde existem laços 
ou relações, é um sistema onde cada membro desempenha as suas funções de 
forma diversificada, mas que varia de acordo com o tempo. 

 Fazenda (2005) refere que a família é uma unidade social que não é fácil 
de definir. Para o autor, esta é baseada em laços de parentesco e afinidades 
estando em permanente mudança para se adaptar às necessidades dos seus 
membros, sendo algo que não se apresenta de modo nenhum estático no tempo.  

 Domingues e Domingues (2005) partilham da opinião de Fazenda (2005) 
ao referirem que a família é um conjunto de pessoas ligadas por laços onde cada 
um tem os seus direitos, obrigações e expetativas próprias. No entanto , estes 
autores, têm uma visão da família como um sistema que assegura funções 
indispensáveis aos seus elementos individuais, considerando-a como um pilar. 
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 Gameiro ( Costa, s.d.) designa a família como uma rede complexa de 
relações e emoções que não são passíveis de ser pensadas com instrumentos 
criados para o estudo dos indivíduos.  

 De acordo com Paulo II (1994, cit. Domingues e Domingues, 2001) a 
família é uma comunidade de pessoas, a mais pequena célula social, e como tal 
é uma instituição fundamental para a vida da sociedade.  

 Para Costa, o conceito de família é impreciso no espaço e no tempo, ou 
seja, o autor defende que a família pode ser um abrigo, onde se pratica 
intimidade, afetividade, autenticidade, privacidade e solidariedade, mas também 
pode ser um espaço onde existe opressão, egoísmo, obrigação e violência. 

 Alarcão (2000) sugere que a família é o lugar onde naturalmente 
nascemos, crescemos e morremos, ainda que, nesse longo percurso, possamos 
ir tendo mais do que uma família. Para a autora, a família é um espaço 
privilegiado para a elaboração de aprendizagens de dimensões significativas da 
interação. É o espaço de vivência de relações afetivas profundas : a filiação, a 
fraternidade, o amor, a sexualidade, tudo isto num conjunto de emoções e afetos 
positivos ou negativos que, na sua elaboração, vão dando corpo ao sentimento 
de sermos quem somos e de pertencermos àquela e não a outra qualquer 
família. A família é ainda um grupo institucionalizado, relativamente estável, e 
que constitui uma importante base da vida social. 

 O autor Sampaio (1985, cit. Alarcão, 2000) a família é um sistema, um 
conjunto de elementos ligados por relações, em contínuo intercâmbio com o 
exterior que mantém o seu equilíbrio ao longo de um processo de 
desenvolvimento percorrido através de estádios de evolução diversificados. 

 De seguida, Andolfi( 1981, cit. Alarcão, 2000) descreve a família do posto 
de vista holístico, ou seja, como um sistema de interação que supera e articula 
dentro dela os vários componentes individuais.  

 Na perspetiva de Gurvitch (1986, cit. Dias, 1996) a família é um 
agrupamento duradouro, um grupo que só se dissolve em determinadas 
circunstâncias, como a morte, a maturidade, a vontade ou o acordo dos 
interessados, decisão da maioria dos membros.  

 O autor Benson (1988, cit. Pereira, 1996) refere que a família varia quanto 
à forma, dimensão, estrutura, religião, “background” cultural, educação, saúde, 
localização geográfica, valores e crenças, difere ainda quanto ao número de 
amigos e quanto ao número de elementos da família alargada. O autor destaca 
ainda a importância de termos de considerar cada família como única. 

 A família é um sistema aberto constituído por muitas unidades ligadas no 
conjunto por regras de comportamento e funções dinâmicas, em constante 
interação entre elas e intercâmbio com o exterior. As regras/ normas familiares 
constituem os limites, as fronteiras do sistema familiar. ( Costa, s.d.) 
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 O conceito de família não teve sempre a mesma conotação que tem 
atualmente.  

 Sempre que nos referimos a família estamos a falar de uma unidade 
social, constituída por várias pessoas, onde existem laços de parentesco, que 
podem ou não ser positivos. A família vai sofrendo alterações ao longo do tempo, 
não pode ser vista como algo estático, pois todos nascemos numa família, mas 
podemos constituir ou vir a pertencer a outras famílias. 

 Existem vários tipos de família na sociedade atual: a família nuclear, é 
constituída por dois adultos de sexo diferente e os respetivos filhos biológicos ou 
adotados. As uniões de facto, que são uma realidade semelhante ao casamento, 
no entanto não implicam a existência de qualquer contrato escrito. As uniões 
livres, não são muito diferentes das uniões de facto, apenas nestas nunca está 
presente a ideia de formar família com contratos. As famílias recompostas são 
constituídas por laços conjugais após o divórcio ou separações. É frequente a 
existência de filhos de casamentos ou ligações diferentes ocasionando meios-
irmãos. As famílias monoparentais são compostas pela mãe ou pelo pai e os 
filhos. São famílias fruto de divórcios, viuvez ou da própria opção dos 
progenitores , mães solteiras , adoção por parte das mulheres ou dos homens 
sós, recurso a técnicas de reprodução. O aumento dos divórcios fez aumentar o 
número deste tipo de famílias já que nesta situação os filhos ficam a viver com 
um dos progenitores. As famílias homossexuais são constituídas por duas 
pessoas do mesmo sexo com ou sem filhos. 

 Estamos perante uma multiplicidade de estruturas familiares onde a 
imagem dos mais velhos é muitas vezes desvalorizada. 

 

2.2-Funções da família 
 

 Segundo Sampaio & Gameiro (1995, cit, Carvalho, 2002) a função da 
família é fornecer meios de subsistência aos seus elementos no sentido 
económico e afetivo do termo, ao mesmo tempo que deve fazer face às tarefas 
de desenvolvimento e resolver situações que causem instabilidade (separações, 
doenças, crises económicas).  

 Para Leal (2008) as funções da família são atividades e tarefas inerentes 
ao cumprimento das suas necessidades, tais como: os aspetos domésticos, 
económicos, de lazer, de socialização, de cuidados de saúde, de afeto, etc. 

 Minuchin (1979, cit. Costa) define uma função interna e uma função 
externa na família. Como função interna, o desenvolvimento e a proteção dos 
seus membros, como função externa a socialização, a adequação e transmissão 
de determinada cultura. 
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 Relvas (1996, Costa) considera que a família tem de resolver com 
sucesso duas tarefas, por um lado, a criação de um sentimento de pertença ao 
grupo, por outro, a individualização / autonomização. 

  Na perspetiva de Alvim (2002)  a família continua a desempenhar 
um papel fundamental e a ser a unidade básica em que existe desenvolvimento 
e socialização. É essencialmente nela que cada indivíduo procura o apoio 
necessário para ultrapassar os momentos de crise que surgem ao longo da vida. 

 Kozier (1993, cit. Alvim 2002) entre as muitas funções que a família realiza 
a mais importante é a de proporcionar apoio emocional e segurança aos seus 
membros, mediante o amor, a aceitação, o interesse e a compreensão. A 
componente afetiva é enfatizada pelo mesmo autor porque segundo ele, mantém 
as famílias juntas, fazendo com os seus membros desenvolvam o sentido de 
pertença, conduzindo ao sentimento de identidade familiar. 

 Na perspetiva de Barker (2000, cit. Alvim 2002) é acrescentado outras 
funções à família como: a resposta às necessidades básicas, a reprodução e 
continuação da espécie, a criação e socialização dos filhos, espaço para a 
expressão legítima da sexualidade do casal e por último, a possibilidade de 
amparo e apoio mútuo dos seus elementos. 

 Por último, Pinto (1991, cit. Domingues e Domingues, 2001) avança 
alguns segredos para que a família se torne forte, que poderão ser considerados 
funções. Em primeiro lugar, o compromisso( engloba o bem-estar e a felicidade 
uns dos outros), a estima, a comunicação, o tempo de convívio, a plenitude 
espiritual e a capacidade de enfrentar ( tensões, crises, problemas) para se 
reforçarem como família. 

 Apesar da unicidade familiar que assiste a cada família, é importante 
perceber que por mais diferença que haja entre elas, há pontos comuns, 
nomeadamente, o ciclo vital pela qual todas as famílias estão sujeitas a passar, 
bem como as funções que as caraterizam. A sociedade está sempre em 
constante evolução, alteração e as transformações que ocorrem no seio familiar 
são fruto dessas modificações e evoluções. 

 

2.3 - Ciclo vital da família 
 

 O conceito de ciclo vital surgiu no princípio do século XX com o intuito de 
traduzir o processo de desenvolvimento de organizações, instituições e famílias 
numa perspetiva de etapas e transições ( O’ Rand & Krecker, 1990), destacando 
a evolução em espiral envolvendo as diferentes gerações. ( Asen & Tomson, 
1997; Neighbour,1985). 

 A evolução familiar no ciclo vital desenrola-se num contexto ecológico que 
influencia a organização e os processos familiares que se desenvolvem ao longo 
do tempo em função da classe, religião, background geográfico, etnicidade e 
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referências culturais. ( Hill, Murry, & Anderson, 2005; McGoldrick, 1993,1995; 
Giordano & Garcia-Preto,2005). 

 O sociólogo Duvall (1976), nos anos cinquenta apresentou a primeira 
classificação de estádios do ciclo vital onde foi introduzida a noção de tarefas de 
desenvolvimento no todo familiar, considera precisamente a presença de 
crianças e a idade e evolução do filho mais velho como critério adequado para a 
sua delimitação. 

 Hill e Rodgers (1964) assinalam três critérios de marcação dos estágios 
do ciclo de vida da família: Em primeiro lugar as alterações no número de 
elementos que a compõem; em segundo lugar, alterações etárias e em terceiro 
lugar, alterações no estatuto ocupacional dos elementos encarregados do 
sustento/suporte familiar.  

 Segundo esses autores, o ciclo vital da família é essencialmente baseado 
nos seguintes critérios:  

 Jovem casal sem filhos; 
 Estágio expansivo ( junção do primeiro filho para constituir família); 
 Estágio estável ( período de educação dos filhos até que o primeiro saia 

de casa); 
 Estágio de contração ( período da saída dos filhos no exterior até que o 

último saia de casa );  
 Estágio pós-parental ( de novo casal sem filhos). 

 As relações familiares estão formadas em afeto, sentimentos de 
reciprocidade e de obrigação. Apesar das transformações e das diferenças entre 
as famílias, eles ainda atendem funções básicas para os idosos. Para estes, a 
família é a principal fonte de apoio e ajuda tanto nas atividades domésticas como 
da vida diária, é a base fundamental para melhorar a sua qualidade de vida.   

 Deste modo, as trocas expressivas que estão na base das relações de 
solidariedade continuam primordialmente a desenvolver-se no âmbito da vida 
familiar. É na família que se pode encontrar laços de coesão social e de 
cooperação. É o lugar onde os idosos se sentem valorizados e com valor. Deste 
modo, e sob este prisma, a família constitui um instrumento de promoção ética 
e personalizada de cada membro. 

 A instituição familiar requer a construção de uma nova dinâmica relacional 
para prover às necessidades das gerações em interação, confrontando-se 
essencialmente com três tarefas de reestruturação da família como: facilitar a 
saída dos filhos de casa, construção autónoma das suas próprias vidas, 
renegociar a relação de casal, agora centrada na meia idade e aprender a lidar 
com o envelhecimento, primeiramente face às gerações mais idosas e 
posteriormente face ao próprio. ( Imaginário,2002). 
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2.4 - O papel da família na vida dos idosos  
 

Acompanhar o idoso, no seio familiar, é uma experiência que acarreta 
fortes sentimentos de gratificação para as pessoas que mantêm um vínculo 
afetivo forte com este, nomeadamente, a família e outras pessoas significativas, 
que têm oportunidade de desempenhar um papel fundamental no apoio e 
cuidados do mesmo. 

Atualmente, após as transformações socias e culturais que têm vindo a 
ser observadas ao longo do tempo, o conceito de família mantém-se válido, mas 
foi profundamente transformado. 

Desta forma, começaram a surgir novos tipos de famílias sem ser as 
tradicionais como por exemplo, a nuclear, homossexual, monoparental e a 
reconstruída. Com isto, a família passou não só a incluir as pessoas que fazem 
parte do agregado familiar e que têm laços de sangue, mas também pessoas 
com quem se estabelece laços afetivos fortes e que desempenham uma função 
vital no apoio e nos cuidados. 

É importante referir que, a imagem do idoso na sociedade tem vindo a  
sofrer profundas alterações na sociedade. Se antes o idoso era visto com 
respeito e o seu papel na sociedade era determinante no aconselhamento e 
decisão de assuntos importantes, hoje em dia, numa sociedade onde a 
produtividade e a atividade profissional tem uma maior relevância e valorização, 
o envelhecimento é visto de certa forma como um conjunto de perdas de 
capacidades, o que acaba por levar a um estigma negativo por parte da 
sociedade e com isto ao desenvolvimento de problemáticas como a exclusão 
social, a discriminação, o abandono, o isolamento, a solidão e até a própria 
morte. 

A transição do estado adulto para a velhice é um processo que provoca 
grandes alterações na autoestima, nas capacidades dos idosos, que acabam 
desta forma por serem postas por parte da sociedade e passam a necessitar de 
outros tipos de apoios como por exemplo, emocionais e afetivos. 

A autora Josias Gyll refere que “a maioria dos idosos não vive, existe. E, 
existir sem ser visto é uma espécie de morte.” Perante esta realidade, a família 
representa um meio de proteção, onde o idoso pode manter um papel ativo e 
importante e que se sintam motivado e de certa forma útil no meio em que está 
inserido.  

Os idosos, no seio familiar, podem manter-se como um importante 
recurso, ou seja, os seniores não são só uma referência a nível de 
conhecimentos e aconselhamento, mas também uma mais-valia na participação 
dos cuidados e contato com as gerações mais novas, até porque isso acaba por 
desenvolver para com os idosos uma fonte de gratificação assim como, é um 
laço estruturante na educação dos mais novos. 
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Neste contexto, o papel da família no apoio aos idosos passa por valorizar 
a pessoa, relativamente aos seus conhecimentos, opiniões, concelhos 
desenvolvendo a escuta ativa, onde esses possam exprimir as suas ideias e 
saberem que estão a ser ouvidos. Para além disso, passa por garantir que, em 
caso de necessidade, o idoso tenha acesso aos apoios, cuidados necessários à 
sua saúde e tudo o que é necessário para a satisfação das suas necessidades. 

 

3- Institucionalização 
 

3.1- A importância das Respostas Socias na vida dos idosos  
 

 A segurança social tem ao seu dispor, com a ajuda de iniciativas 
particulares como as Misericórdias ou Instituições Particulares de Solidariedade 
Social (IPSS), várias respostas sociais que visam responder às necessidades da 
população idosa.  

As respostas sociais foram criadas com o intuito de dar apoio à pessoa 
idosa sob vários níveis, promovendo a sua autonomia e favorecendo a sua 
permanência no seu domicílio e no seu meio ambiente, uma vez que com o 
envelhecimento da população, com a evolução de diversas doenças e   a 
necessidade de cuidados de longa duração, torna-se indispensável a existência 
de uma rede social de apoio. 

Existe uma variedade de respostas sociais, que permite um conjunto de 
serviços indispensáveis à vida dos idosos, promovendo o seu bem-estar e a sua 
qualidade de vida, e que devem funcionar, tanto quanto possível, numa 
perspetiva de complementaridade ao suporte social levado a cabo pelas famílias. 

  Segundo a Carta Social (2016) , são oito respostas sociais destinadas aos 
idosos: 

❖ Serviço de Apoio Domiciliário- Consiste na prestação de cuidados 
individualizados e personalizados no domicílio a indivíduos e famílias quando, 
por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar 
temporária ou permanentemente, a satisfação das necessidades básicas e/ou 
atividades da vida diária. 

❖ Centro de Noite- Tem como finalidade o acolhimento noturno, 
prioritariamente para pessoas idosas com autonomia que, por vivenciarem 
situações de isolamento, solidão ou insegurança necessitam de suporte de 
acompanhamento durante a noite. 

❖ Acolhimento Familiar para Pessoas Idosas- Destina-se a integrar, 
temporária ou permanentemente, em famílias consideradas idóneas, pessoas 
idosas quando, por ausências ou falta de condições de familiares e/ou 
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inexistência ou insuficiência de respostas sociais não podem continuar no seu 
domicílio. 

❖ Residência – Esta resposta social é organizada por um conjunto de 
apartamentos com espaços e/ou serviços de aproveitamento comum, para 
pessoas idosas, ou outras, com autonomia total ou parcial. 

❖ Lar de Idosos- Designada ao alojamento coletivo, de utilização 
temporária ou permanente, para pessoas idosas ou outras em situação de maior 
risco de perda de independência e/ou de autonomia. 

❖ Estrutura Residencial para Idosos- Crê-se que seja uma Estrutura 
Residencial para Idosos, o estabelecimento para alojamento coletivo, de 
utilização temporária ou permanente, em que sejam desenvolvidas atividades de 
apoio social e prestado cuidados de enfermagem. A Estrutura Residencial pode 
assumir uma das seguintes modalidades de alojamento: 

• Tipologias habitacionais, ou seja, apartamentos ou moradias; 

• Quartos; 

• Tipologias habitacionais em conjunto com o alojamento em quartos. 

 Devido a variedade de respostas sociais existentes, cada vez mais, as 
instituições têm vindo a desempenhar um papel fundamental e indispensável na 
vida da população sénior pelo facto de proporcionarem tudo aquilo que muitas 
vezes as famílias não conseguem fornecer ou não estão aptas para tal. 

 

 3.2- O processo de institucionalização 
 

Na sociedade atual, o envelhecimento está de um modo geral ligado a 
alterações cruciais, no que diz respeito à participação ativa do idoso 
nomeadamente, nos papéis a desempenhar no âmbito familiar, profissional e 
ocupacional. 

A nível social existem três conceitos que são necessários distinguir: as 
redes sociais, a interação social e o apoio social. As redes sociais referem-se ao 
número de elementos e à estrutura familiar e de amigos e o local onde residem; 
a interação social refere-se à frequência e duração de contatos efetivos que se 
estabelece com a rede social, ou seja, com o que ocorre nos contatos, em termos 
de assistência, neste caso a pessoa dependente. (Sequeira, 2010). 

Uma das principais marcas do processo de envelhecimento, é sem 
dúvida, a admissão do indivíduo idoso numa instituição, sendo que a 
institucionalização é uma realidade vivida pelos idosos, pelo facto de não 
encontrarem dentro da família e da comunidade uma resposta satisfatória às 
suas necessidades existenciais, já que, com o evoluir da sociedade a diferentes 
níveis, verifica-se que a família que tinha um compromisso cumulativo de ajudar 
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e prestar cuidados aos seus progenitores, deixa de assumir esse mesmo papel. 
(Gideens 2001:68). 

Como afirma Guedes (2012:16), “…a modificações nas estruturas 
económicas, sociais e familiares que limitam a capacidade de acompanhar e 
cuidar das gerações mais velhas e implicam a restruturação de toda a 
organização social e das relações entre gerações.” 

Assim, por um lado, é a família que não apresenta capacidades e 
condições para cuidar dos idosos, uma vez que os mesmos apresentam 
dependências e demências, devido a problemáticas como: viuvez, falta de 
atividade, solidão, isolamento, fragilidade na sua própria personalidade e até 
mesmo doenças. Por outro, os programas do Estado não são suficientes e 
capazes de dar resposta aos problemas que se impõem à família, vendo-se sem 
outra alternativa que não seja, a institucionalização de uma parte das pessoas 
idosas. 

Segundo Lourenço (2014), a institucionalização é entendida como um 
duplo processo. Por um lado, como recurso a serviços sociais de 
institucionalização de idosos em lares, casas de repouso e afins, onde recebe 
assistência. Por outro, como vivência de perda, simbolizada pela presença de 
estados depressivos, significando uma das formas como o idoso sente e vive o 
ambiente institucional. 

 As ERPI (s) são consideradas hoje em dia, uma garantia de prestação de 
cuidados indispensáveis à manutenção de uma vida digna para muitos idosos 
assim como, um contributo fundamental para a saúde e bem-estar dos 
residentes. 

A institucionalização da pessoa idosa representa uma mudança 
significativa no seu padrão de vida e uma rutura com o meio com o qual se 
identifica e para o qual deu o contributo mais ou menos válido. O idoso encara, 
esta realidade de uma forma negativa o que muitas vezes acaba por influenciar 
a forma como esse se relaciona com o meio, levando a um desequilíbrio. 

Desta forma, é importante que a decisão de ir para uma instituição deve 
partir do idoso (caso tenha condições para tal), em estreita articulação com a 
família, sendo que o principal objetivo da institucionalização é acima de tudo 
garantir uma melhor qualidade de vida ao idoso. 

No entanto, constata-se que a institucionalização surge normalmente para 
a família ou para os idosos sem família, como “a única alternativa”, quando todas 
as outras são inviáveis. São várias as causas que levam os idosos a serem 
institucionalizados. Alguns estudos mostram que a decisão de institucionalização 
é causada pela inter-relação de três variáveis: a crescente deterioração física; a 
incapacidade ou a falta de vontade dos cuidadores informais para prestar os 
cuidados que o idoso necessita; a falta de serviços comunitários que ajudem a 
manter uma vida independente. ( Tobin & Liberman, cit Matias, 2010, p.45-58). 
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O processo de institucionalização pode causar sentimentos de perda nos 
idosos e com isso afetar a sua personalidade. A perda da sua intimidade, da 
privacidade, da autonomia, da responsabilidade de decisões pessoais, da 
estimulação intelectual e da privação espiritual levam a uma perda de segurança 
e de valores pessoais. 

Os idosos vivenciam esta mesma realidade de uma forma diversificada, 
ou seja, o que para uns pode representar uma melhoria das condições de vida e 
da sua estabilidade emocional, para outros trata-se de uma rutura com o seu 
espaço físico e relacional, o que leva ao desenvolvimento de problemáticas 
como: exclusão social, discriminação, isolamento, depressão, entre outros. 

Desta forma, qualquer que seja o ambiente institucional, a entrada neste 
ambiente é sempre angustiante para os idosos, devido ao facto de saírem da 
sua zona de conforto, da sua casa e irem para um sítio totalmente diferente que 
exige de certa forma, o convívio com outras pessoas, a partilha e um pouco da 
perda da sua privacidade. As formas como os idosos se vão adaptar ao ambiente 
institucional, vai depender da sua personalidade, da forma como foi 
envelhecendo, dos fatores ambientais e da rede institucional, assim como das 
relações com as suas famílias. 

Para que exista uma adaptação bem-sucedida é importante que exista 
uma necessidade de fortificar as relações sociais quer no interior da instituição, 
quer com as pessoas da comunidade envolvente, desenvolvendo com isso uma 
abertura para a realidade da vida social. É fundamental, a interação com a 
família, a existência de contatos com as suas redes de relações, como, as visitas, 
os telefonemas. Tudo isto, é sem dúvida um incentivo positivo para os idosos 
encararem a institucionalização como uma forma positiva e de ajuda e não, de 
esquecimento ou de “inúteis”, promovendo e conservando um sentimento de 
utilidade social e de valor, enquanto pessoas com experiências de vida e saberes 
próprios. 

Cabe à instituição acolhedora do idoso, criar meios facilitadores para a 
sua integração e não atendendo unicamente ao seu valor social, mas sim a um 
conjunto de fatores à volta do mesmo. Deve ser prestado um acolhimento e 
encaminhamento personalizados, que passam por uma informação adequada 
sobre o funcionamento da instituição, os seus direitos e deveres, e ainda, por 
uma disponibilidade para ajudar a solucionar os problemas existentes. 

A instituição não deve dar primazia só às necessidades fisiológicas, como 
alimentação, vestuário, alojamento, cuidados de saúde e higiene, mas também 
atendendo às capacidades, especificidades, experiências, vivências, ou seja, 
aquilo que o idoso foi e ainda é pois isso é uma mais valia para o mesmo se 
sentir útil e importante no meio em que está inserido. 

Segundo Gineste e Pellissier (2008:224), existem princípios essenciais 
que a instituição deve respeitar para assumir a integridade, respeitar os valores 
dos idosos, tais como: 
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➢ As caraterísticas, as necessidades e as expetativas, dos residentes 
constituem o fundamento de toda a decisão em matéria de organização, de 
intervenção e adaptação; 

➢ O estabelecimento deve favorecer a manutenção e o reforço das capacidades 
das pessoas acolhidas, bem como o seu desenvolvimento pessoal, tendo ao 
mesmo tempo em conta a sua vontade pessoal; 

➢ A qualidade das práticas passa, antes de mais, pela preocupação constante 
com a qualidade de vida. 

➢ O estabelecimento deve favorecer e apoiar a manutenção da interação da 
pessoa com a sua família e os seus próximos e favorecer o seu entendimento 
na tomada de decisão; 

➢ A pessoa acolhida tem direito a um meio de vida de qualidade, onde lhe sejam 
proporcionados cuidados e serviços de qualidade; 

➢ Toda a pessoa acolhida em instituição tem direito a um meio de vida que 
respeite a sua identidade, a sua dignidade e sua intimidade, que assegure a sua 
segurança e o seu conforto, que lhe permita dar sentido à vida e exercer a sua 
capacidade de autodeterminação. 

Com isto, se todas as instituições respeitarem estes princípios e terem 
atenção aos idosos enquanto pessoas, enquanto cidadãos, assim como a família 
continuar presente nas suas vidas, o processo de institucionalização será 
encarado de uma forma positiva. 

 
3.3- Viver numa ERPI 
 

Segundo o Manual da Segurança Social, Manual de Boa Práticas, (2005), 
a qualidade de vida das pessoas idosas que habitam em estruturas residenciais 
depende da articulação de um conjunto complexo de fatores organizacionais e 
relacionais que tenha como objetivo nuclear o respeito e a promoção da 
dignidade de cada idoso, considerando na sua individualidade como sujeitos de 
direitos vivendo uma fase da vida muito relevante no percurso da sua realização 
como pessoa. 

Devido a um rompimento com o seu meio natural de vida (familiar), os 
idosos necessitam de um especial empenho e competências dos responsáveis 
colaboradores da estrutura residencial, remunerados e voluntários. Para que os 
mesmos se sintam importantes no meio em que estão inseridos assim como, as 
dimensões físicas, psíquicas, intelectuais, espirituais, emocionais, culturais e 
sociais de cada idoso possam ser desenvolvidas sem a limitação dos seus 
direitos fundamentais à identidade e à autonomia. 

De acordo com o Manual (2005) acima referido, as pessoas idosas, 
quando se encontram em situações que reclamam de apoio, necessitam de 
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respostas de qualidade. Estas respostas devem ser desenvolvidas na perspetiva 
do reconhecimento do direito das pessoas idosas à plena cidadania, à igualdade 
de oportunidades, à participação no processo de desenvolvimento económico, 
social e cultural. Implica o acesso aos cuidados necessários, ao bem-estar e à 
qualidade de vida. 

Esta nova perspetiva de dinamização das respostas para pessoas mais 
velhas tem vindo a adquirir particular relevo, nomeadamente, a partir dos anos 
90. 

A realidade mostra, que existe um considerável número de pessoas 
idosas em estado de dependência, que não encontram respostas capaz nesse 
meio, por inexistência ou insuficiência de meios económicos e apoios 
nomeadamente familiares. Por isso, existe uma necessidade de recurso a 
respostas sociais, em que se inclui o alojamento em estrutura residencial, a título 
temporário ou permanente. 

Desta forma, é importante e fundamental que nesta estrutura exista uma 
atuação humanizada, personalizada e que tenha em conta as necessidades e 
particularidades específicas de cada idoso para que dessa forma consiga dar 
resposta de uma forma correta às problemáticas existentes. 

Uma ERPI deve ter sempre como principal foco os residentes pois são 
esses o centro da sua atuação, é importante que essa resposta social tenha 
atenção os desejos, os interesses de cada idoso para que com isso, a sua 
integração seja mais facilitada e mais integradora. Por último, deve exigir uma 
perspetiva de respeito e promoção dos seus direitos humanos. 

É importante referir que os valores são os princípios que guiam uma 
organização pois são esses, que espelham crenças profundas que norteiam a 
ação de todos os membros da estrutura residencial. 

Há três valores que devem estar presentes em todas as organizações: 

• Identificação clara dos direitos e deveres de todos os membros. 
Questões como a estrutura da organização, a distribuição de 
responsabilidades, quem deve ser consultado, quando e porquê, o modo 
como os decisores devem justificar as suas decisões e perante quem, 
devem estar, à partida, claramente esclarecidas. 

• Probidade, ou seja, exatidão e rigor em todos os atos de gestão. 

• Transparência, que passa por conduzir a atividade de forma aberta e 
acima de qualquer suspeita. Só assim uma estrutura residencial será vista como 
ética e justa. 

Por último, para que os valores tenham relevância e utilidade, devem ser 
próprios e definidores da organização e serem defendidos e praticados por todos 
os membros da mesma. 
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No funcionamento de uma ERPI deve sempre existir uma visão e 
estratégias no sentido de passar uma mensagem à organização e dar energia e 
motivação a todos os membros na forma como devem agir na prática, dando 
respostas adequadas à necessidade dos utentes e com isso, levar uma evolução 
e ao desenvolvimento de um bem-estar social. 

Numa estrutura residencial para idosos, é importante que exista direitos 
fundamentais que devem ser promovidos e garantidos a todos os residentes, 
famílias, colaboradores, dirigentes, especialistas e todos os restantes com quem 
a organização se relacione. 

É importante que o cuidar não ultrapasse os limites dos utentes e 
sobretudo que exista um espaço para os mesmos se puderem expressar sobre 
os seus interesses, gostos, desejos, descontentamentos, sem algum tipo de 
medo ou inibição. Deve existir também respeito pela individualidade, ou seja, 
implica necessariamente também um respeito pela autonomia do residente, 
onde esse deve ser estimulado para participar na sua vida, no seu dia-a-dia. A 
estrutura residencial não é um local onde a pessoa aguarda pela morte, mas sim 
a sua casa, onde vive uma fase importante da sua existência. 

A direção e os colaboradores da ERPI devem encorajar os utentes a 
serem responsáveis por si próprios, a executar eles mesmos todas as tarefas 
que desejem e que sejam capazes. Ninguém deve substituir os residentes 
nessas tarefas sob o argumento de maior funcionalidade ou rapidez, cada um 
tem o seu tempo, o seu ritmo e é fundamental que isso seja respeitado para que 
dessa forma, esses se sintam mais úteis e que apesar de terem saído das suas 
casas, sintam que foram para um sítio onde são respeitados e com isso, ser mais 
fácil a sua integração. 

Viver numa ERPI, sobretudo quando se trata de uma situação 
permanente, constitui uma mudança importante na vida da pessoa, com 
possíveis repercussões ao nível da sua saúde física e psíquica. Para evitar ou 
minimizar as consequências negativas desta mudança, a vida quotidiana dos 
utentes deve estar organizada em moldes próximos daqueles que são habituais 
de um domicílio familiar. A estrutura residencial deve ter presente que os 
residentes são adultos com vontades próprias e que têm necessidades 
individuais que é preciso satisfazer. 

Nem sempre é fácil viver com outras pessoas, devido a existir 
personalidades, crenças, valores, hábitos de vida diferentes. 

Os idosos quando vem para uma estrutura residencial a sua integração 
torna-se mais difícil devido ao facto de estarem habituados à sua privacidade, ao 
seu espaço e ao virem para uma ERPI sentem que a sua privacidade foi retirada. 

É importante perceber que os idosos são pessoas com personalidades já 
definidas, que já vivenciaram muito durante a sua vida e são pessoas que 
sobretudo sempre tiverem a sua independência e esta etapa das suas vidas é 
um período complicado e que deve ter uma especial atenção e cuidado. 
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É fundamental entender que, partilhar um espaço, nomeadamente 
quando não existem laços de conhecimento, afetivos ou afinidades com outras 
pessoas não é fácil, o que torna difícil manter a harmonia e a paz. Esta 
dificuldade aumenta quando os residentes se veem “obrigados” a dividir um 
espaço de clara intimidade como o quarto, com outras pessoas. 

O potencial conflito torna-se maior neste espaço pelo facto de existir 
formas de ser diferentes, por terem histórias de vida diversificadas, por estarem 
frustrados e revoltados por se sentirem impotentes face à sua situação, por terem 
saudades da vida que deixaram, por terem que aceitar as mudanças que 
ocorreram e sobretudo por terem perdido ou terem pouco contacto com o 
exterior, com outras gerações, ou viverem em ambientes pouco estimulantes. 

Tendo isto em conta, é fundamental que a equipa de trabalho de uma 
estrutura residencial, ajude os residentes a sentirem-se melhor e também a evitar 
ou resolver conflitos que surjam. A atuação de uma ERPI deve basear-se 
sobretudo na adoção de modelos, baseados nos Direitos, Princípios e valores 
do cuidar. Há que ter muita prudência e sobretudo respeitar as pessoas 
envolvidas, dando-lhes liberdade, privacidade e tudo o que precisam para que 
se sintam bem e com isso levar o processo de envelhecimento como uma fase 
positiva e de sabedoria na sua vida e não de frustração ou de perda. 
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Parte II- Estudo Empírico 
 

4.1. Problemática e a sua contextualização  
 

 Tendo em conta a revisão da literatura efetuada, é possível constatar o 
envelhecimento da população como uma realidade cada vez mais presente 
atualmente. Desta forma, as estruturas residenciais para idosos surgem como 
uma resposta social fundamental às necessidades desta faixa etária.  

 Visto que, as ERPIS , constituem nos dias de hoje uma das principais 
respostas sociais na área do envelhecimento , considera-se pertinente estudar 
e compreender quais os fatores que mais influenciam o bem-estar das pessoas 
idosas que se encontram institucionalizadas neste tipo de resposta social. 

 Assim , pretende-se realizar um estudo na ERPI , República da Quarta 
Geração- Residência Geriátrica, situada na Quinta das Queimadas ( Almada), 
de modo a tentar dar resposta à questão : A importância do apoio familiar no 
bem-estar dos idosos institucionalizados. 

 
4.2. Modelo de Investigação 
 

 Tendo em conta a problemática que se pretende estudar, será elaborado 
um estudo exploratório de natureza quantitativa uma vez que, este tipo de estudo 
procura explorar, descobrir os fatores que estão na base de uma determinada 
realidade, dentro de um determinado contexto. O objetivo deste estudo foca-se 
em explorar, descobrir, compreender um problema de modo a fornecer 
informações para uma investigação mais completa e clara.  

 A pesquisa quantitativa constitui um processo sistemático de colheita de 
dados observáveis e quantificáveis, baseados na observação de factos 
objetivos, fenómenos e acontecimentos que existem independentemente do 
investigador. (Freixo, 2011) 

 

4.3. Objetivos da investigação 
 

Objetivos Gerais: 

 Compreender a importância do apoio familiar no bem-estar dos idosos 
institucionalizados; 

 Promover o bem-estar dos idosos na instituição. 
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Objetivos específicos: 

 Conhecer a relação entre os idosos e a família; 
 Conhecer o estado psicológico dos idosos; 
 Analisar as problemáticas, frustrações familiares que afetam os 

idosos; 
 Facilitar o processo de institucionalização; 
 Desenvolver um envelhecimento ativo e uma melhor qualidade de vida 

dentro da instituição. 

 

4.4. Participantes 
 

 O presente estudo pretende-se que seja conseguido na Estrutura 
Residencial para Idosos República da Quarta Geração – Residência Geriátricas 
com 24 utentes com idades compreendidas entre os 68 e 97 anos.  

 Visto que estamos a viver numa situação de pandemia mundial ( COVID-
19) e que existe muitas limitações relativamente aos lares de idosos, os 
participantes da amostra são quatro técnicos da instituição (duas assistentes 
sociais, um enfermeiro e o diretor técnico) com idades compreendidas entre os 
23 e os 64 anos do género masculino e feminino.  

 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolha de dados 
 

 Tendo em conta as caraterísticas do estudo pretende-se utilizar os 
seguintes elementos para a recolha de dados: 

 Entrevista com guião a quatro técnicos da instituição; 
 Grelhas de observação aos idosos. 

 

4.6. Análise e tratamento de dados  
 

 Para o tratamento dos dados irá ser utilizado a análise de conteúdos. 
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4.7. Procedimentos 
 

 Um projeto para ser viável acarreta em si uma série de procedimentos que 
devem de ser tidos em linha de conta. 

 Numa primeira fase foi pensado a instituição na qual se ia fazer o processo 
de investigação.  

 Seguidamente foi escolhido o tema que consistiu “ A importância do apoio 
familiar no bem-estar dos idosos institucionalizados.” 

 Depois passa-se à pesquisa bibliográfica e documental acerca da 
temática inerente ao projeto de invertenção procedendo-se assim à definição da 
seuinte pergunta de partida “ Qual a importância que a família desempenha no 
bem-estar dos idosos institucionalizados?”. Pretende-se nesta fase proceder à 
construção de fundamentação teórica subjacente à pergunta de partida, 
compreender de que forma é que a família poderá contribuir para que os idosos 
tenham um envelhecimento saúdavel e com vista ao bem-estar dentro da 
instituição, minimizando situações negativas e menos agradáveis desse 
processo. 

 Posteriormente define-se a conceção metodológica a seguir 
estabelecendo- se os instrumentos a utilizar para a pesquisa, tratando-se de um 
estudo exploratório,  

 Seguidamente considerou-se pertinente caraterizar a população-alvo, ou 
seja, os técnicos da instituição, optando-se por uma entrevista a quatro técnicos 
que trabalham na instituição. 

 Sucede-se a fase da aplicação das entrevistas visto que, estamos numa 
fase de pandemia mundial e tem que se manter o distanciamente social, foi 
utilizado como recurso para recolher informações o e-mail e os telefonemas. 

 Após todo esse processo e recolhida a informação procede-se ao 
tratamento dos dados e à análise dos resultados , sendo feita uma análise de 
conteúdos das entrevistas. 

 Por último, tendo um conhecimento da referida instituição bem como dos 
elementos que a compõem traça-se uma proposta de intervenção onde são 
delineadas atividades que possibilitam o bem-estar dos idosos dentro da 
instituição. 
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5. Apresentação dos Resultados 
 
5.1.Perfil dos entrevistados 
 

O quadro corresponde à caraterização do perfil dos entrevistados. 

 

 

Quadro 1 - Caraterização dos entrevistados quanto à idade , género, formação, há 
quanto tempo trabalha na àrea do envelhecimento e na instituição. 

  

EN
TR

EV
IS

TA
DO

S 

 
Idade 

 
Género 

 
Formação 

Há quanto tempo 
trabalha na área do 
envelhecimento 

Há quanto tempo está 
na instituição 

E1 64 anos Masculino Licenciado em Recursos 
Humanos e Psicologia do 
Trabalho e Graduação em 
Geriatria 

20 anos 20 anos 

E2 23 anos Feminino Serviço Social 1 ano 1 ano 
E3 24 anos Feminino Serviço Social 2 anos 2 anos 
E4 28 anos Masculino Enfermagem 5 anos 5 anos 

 

Fonte: Dados recolhidos pela Investigadora1 

 

Relativamente à faixa etária a pessoa com menos idade pertence ao sexo 
feminino e tem 23 anos (E2). Em contrapartida a pessoa com mais idade 
pertence ao sexo masculino e tem 64 anos (E1). Os restantes elementos 
encontram-se entre os 24 e 28 anos. 

No que concerne à formação é de referir que todos os entrevistados são 
licenciados e apenas um tem pós-graduação em Geriatria. 

Relativamente ao tempo que trabalham na área do envelhecimento, apenas um 
entrevistado trabalha à 20 anos, outro à 5 anos e as outras duas entrevistadas 
cerca de 1 a 2 anos. 

Por último, em relação ao tempo de trabalham na instituição apenas 1 trabalha 
à 20 anos, que é o diretor técnico da instituição, tendo por si mais experiência e 
bagagem a nível da área do envelhecimento, os restantes trabalham entre 1 a 5 
anos. 

                                                           
1 Os presentes dados foram recolhidos pela investigadora durante o período de 1 a 20 de Setembro de 
2021 através da aplicação das entrevistas aos técnicos da instituição. 
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5.2. Análise das Entrevistas 
    Neste ponto irá ser apresentado as perguntas e respostas feitas aos quatro 
técnicos da instituição de modo a obter os resultados pretendidos para a 
investigação.  
 

5.2.1. Quais são as principais razões que levam os idosos a serem 
institucionalizados? 
 

Tendo em conta que o objetivo da presente investigação é compreender em que 
medida a família é importante para o bem-estar dos idosos institucionalizados é 
fundamental compreender o que leva a que os idosos sejam institucionalizados 
de forma a conhecer as principais razões que os “afasta” do seu seio familiar. 

Relativamente a este ponto basicamente todos os entrevistados refiraram os 
mesmos motivos como: 

 Dependência nas atividades da vida diária, dificultando a satisfação das 
necessidades básicas; 

 Indisponibilidade da família para conseguir assegurar a satisfação das 
necessidades dos idosos; 

 Isolamento social; 
 Demências e doenças incapacitantes. 

    Apenas dois entrevistados referiram a existência de situações raras que levam 
à institucionalização como “estarem sozinhos”, ou sejam , existem idosos que 
não apresentam qualquer compromisso funcional, contudo optam por serem 
institucionalizados por se sentirem sozinhos no seu próprio domícilio. Referiram 
também situações temporárias, onde os idosos são institucionalizados por um 
período de tempo para que o cuidador informal, consiga descansar. 

   Por último, outro dos motivos que levam também à institucionalização é a 
recuperação de um pós-operatório que envolva um compromisso de mobilidade 
e a família não consegue dar resposta. 

 

5.2.2. Como é feito o processo de institucionalização? 
  

    Relativamente a este ponto, as respostas foram distintas devido ao facto de 
cada pessoa e instituição encarar este processo de uma forma diversificada. 
Observámos que: 
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O entrevistado nº1 referiu: 

“O processo começa por avaliar cada pessoa, perceber a sua 
personalidade, com o objetivo de o levar aceitar o que é melhor para 
ele… vai iniciar uma nova etapa da vida em conjunto com outras 
pessoas, não é fácil por vezes a sua integração… deve ser feita de 
forma cautelosa… 

O entrevistado nº2 referiu: 

“Primeiramente é feita uma inscrição, caso a pessoa apresente 
critérios de prioridade é logo admitida em ERPI caso exista vaga. Nos 
dias de hoje, devido à pandemia é necessário realizar teste à COVID-
19 para ingressar em ERPI. De seguida, segue-se a fase de 
acolhimento, sempre com o apoio das técnicas. 

O entrevistado nº3 referiu: 

“Temos padrões que seguimos para o processo de institucionalização 
do idoso, no entanto, esse processo é adaptado e ajustado às 
características de cada idoso e familiares. 

A Pandemia que vivemos veio modificar alguns procedimentos, mas 
esperamos que tudo volte à normalidade. No entanto, no modelo que 
seguimos encaramos a inscrição (onde o idoso e a família conhecem 
o lar e são informados das dinâmicas internas) e a visita domiciliária 
como uma “pré-institucionalização” isto porque nestes dois momentos 
nós vamos conhecer o utente, saber se o mesmo também está 
disposto a ir para o lar e qual a recetividade que vai ter quando for 
admitido e as suas expectativas. A par disto também temos as 
expectativas e o objetivo da família. Que se prende sobretudo por 
questões laborais, necessitam trabalhar mas têm um idoso em casa 
que não pode ficar sozinho. Ou então uma realidade que também nos 
chega são filhos idosos a cuidar de pais idosos.Quando o idoso é 
admitido a família é informada e a mesma transmite ao utente (é um 
processo que não passa por nós) e agora uma questão que seria 
bastante pertinente seria porque não falamos diretamente com o 
utente?! Porque a maioria dos casos os utentes já não tem 
capacidade cognitiva para tomarem responsabilidades.” 

O entrevistado nº4 referiu: 

“Por norma é requerido ao próprio ou à pessoa responsável uma carta 
do médico de família onde explicite quais os antecedentes pessoas 
de saúde e comorbilidade.” 

   Cada técnico tem uma perspetiva diferente relativamente a este processo e 
pode ser devido à função que desempenha dentro da instituição. 
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5.2.3. Como é feito o processo de separação dos idosos com a família? 
 

   Relativamente a esta questão, todos os entrevistados referiram que era uma 
fase complicada para os idosos e por isso contam com o apoio da família para 
que o processo de separação não sejam tão doloroso. 

   O processo de separação dos idosos com a família depende da forma de como 
cada instituição encara este processo e os padrões que seguem. Por exemplo: 

O entrevistado nº1 referiu: 

“Em alguns casos o utente aceita que tem de ser tratado, sempre na 
perspetiva de regressar a casa. Com ajuda dos profissionais de 
saúde, vamos fazendo com que a pessoa perceba que  o melhor para 
ela é estar junto de pessoas que a podem ajudar.” 

O entrevistado nº2 referiu: 

“Nesta fase pandémica torna-se mais difícil. Antes, a família podia 
acompanhar o idoso até ao seu quarto e conhecer as instalações. 
Agora não é possível, o que se torna difícil para o idoso pois esta é a 
fase mais difícil da sua vida, a mudança de casa para um espaço 
totalmente desconhecido.” 

O entrevistado nº3 referiu: 

“Quando possível é feita uma admissão em Centro de Dia para que o 
idoso se habitue ao espaço, aos outros utentes, às colaboradoras e 
dinâmicas para que depois quando é admito em ERPI a pernoita não 
custe tanto. 

No outros casos, os familiares levam o utente ao lar e vão conhecer o 
quarto existe um momento a sós em que a Diretora e/ou Assistente 
Social dão o tempo necessário para se despedirem. Após o familiar ir 
embora o utente fica acompanhado pela Diretora e/ou Assistente 
Social onde se tenta quebrar o “gelo” saber mais do utente e o utente 
de nós, é apresentado aos restantes idosos, informado sobre horários 
de refeições entre demais informações.” 

O entrevistado nº4 referiu: 

“Depende. Há famílias que vivem este processo de forma muito 
natural. Contudo, nem sempre é assim. Quando existem casos de 
uma dependência de ambas as partes, o que pedimos e que façam 
um corte inicial gradual para que seja mais fácil ao utente se adaptar 
à Instituição. Ou seja, não estando presente todos os dias, por 
exemplo. Mas fazer sentir a sua presença através de telefonemas. 
Obviamente que depende sempre da pessoa que temos perante nós.” 
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   Face aos testemunhos apresentados destacados que cada técnico tem 
metodologias, formas diferentes de lidar com este processo e sobretudo que é 
uma fase complicada na vida dos idosos pelo facto de estar- se a romper um 
vínculo que fez parte de toda a sua vida. É uma fase de mudança e desta forma, 
é fundamental que a família esteja presente para que o mesmo encare este 
processo de uma forma mais positiva e que sinta que a institucionalização será 
a melhor opção para si pois irá ajudá-lo. 

 
5.2.4.. Como são feitas as relações dos idosos com a família antes e pós 
covid?  
( Ex: Telefonemas, Presencial...) 

 

 Relativamente a esta questão todos os entrevistados responderam basicamente 
o mesmo, onde antes do covid eram feitas visitas presenciais e os idosos podiam 
sair com os seus familiares e pós covid são utilizados telefonemas, 
videochamadas e são seguidas todas as medidas da direção geral de saúde 
(DGS) para salvaguardar a população idosa, visto que é a mais vulnerável a este 
vírus (Covid-19). Obtiveram-se os seguintes testemunhos: 

 

Entrevistado nº1 referiu: 

“Antes da Pandemia , visitas regulares a qualquer hora do dia 
podendo sair com familiares (claro aqueles que podem andar)  

Os afetos eram visíveis. 

Em tempos de Pandemia COVID-19, relação com a família era 
através de telefonemas, visitas agendadas - presença com 
distanciamento e uso de máscara. Este tempo fez muita confusão aos 
idosos.” 

Entrevistado nº2 referiu: 

As visitas são realizadas com o devido distanciamento e todas as 
indicações da DGS. Entretanto, já foi permitida a saída dos utentes da 
instituição, portanto torna-se mais fácil para se encontrarem com as 
famílias no exterior.” 

Entrevistado nº3 referiu: 

“Antes os idosos iam a casa, falavam por chamada telefónica e 
recebiam visitas nos lares. Agora a situação pandémica já permite ir 
a casa, as visitas são realizadas de acordo com as Orientações da 
DGS, são realizados telefonemas, videochamadas e a equipa da 
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Animação também envia com regularidade fotos/vídeos dos utentes a 
realizarem atividades.” 

Entrevistado nº4 referiu: 

“Isto foi por fases, houve fases em que as Instituições não podiam ter 
visitas presenciais, por isso optou-se por um contacto mais remoto. 

No seguimento do que disse anteriormente, depende sempre da 
capacidade da pessoa. Se for uma pessoa com alterações cognitivas 
um telefonema de voz não faz muito sentido, pois a sua capacidade 
de entendimento é mais diminuída. Nesse caso, pode-se optar por 
uma vídeo chamada.”  

Face aos testemunhos apresentados destacamos que o covid-19 veio dificultar 
as relações pessoais e é algo que faz muita confusão aos idosos e por isso, 
dificulta a forma como o mesmo encara o dia-a-dia na instituição.  

É um tempo de restrições onde os que mais sofrem são os idosos. 

 

5.2.5. Qual o impacto que a família desempenha na vida dos idosos 
institucionalizados? 
 

   Tendo em conta que o objetivo desta investigação é perceber a importância 
que a família tem para o contributo do bem-estar dos idosos institucionalizados 
é fundamental perceber o impacto que a mesma desempenha na vida dos idosos 
instritucionalizados.  

   Segundo os entrevistados existe diversas perspetivas que os tornam 
fundamentais na vida dos mesmos como por exemplo: 

Entrevistado nº1 referiu: 

“Os idosos em lares devem sentir sempre que a família está lá mesmo 
sabendo que não são eles que tratam deles mas, que se preocupam 
com o estado deles no dia-a-dia assim sentem-se seguros, caso 
contrário pode provocar danos muito graves no idoso.” 

Entrevistado nº2 referiu: 

“A família transmite-lhes calma e felicidade, tornando-se assim muito 
importante que nunca se perca esse vinculo e essa proximidade com 
o familiar institucionalizado.” 

Entrevistado nº3 referiu:  

“O papel das famílias é determinante para que o idoso não se sinta 
abandonado e esquecido. “ 
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Entrevistado nº4 referiu:  

“Por norma, a maior dificuldade de gestão nem sempre são os 
utentes, mas sim as suas famílias. De qualquer das formas são quem 
os conhece melhor. Contudo, existe inúmeras situações em que as 
famílias, não conseguem aceitar o estado de saúde/ situação clinica 
da família e colocam em causa os cuidados da instituição. Isto por 
exemplo, em situações em que os utentes são dementes e inventam 
historias, que no fundo têm por objetivo insconsciente manipular a 
família, obtendo desta forma a atenção que pretendem.” 

 

Face aos testemunhos apresentados destacamos que a  família é sem dúvida 
uma mais valia para que os idosos consigam aceitar o processo de 
institucionalização de uma forma positiva e sobretudo para que se sintam bem e 
felizes com esta última fase de vida. Caso isso não aconteça, os idosos 
desenvolvem danos muitos graves que afeta o seu processo de envelhecimento, 
desenvolvendo sentimentos negativos, de revolta, tristeza, angústia, entre 
outros. 

 

5.2.6.De que forma a família é importante no bem-estar dos idosos 
institucionalizados? 
 

   O objetivo da investigação é perceber de que forma a família poderá contribuir 
para o bem-estar dos idosos institucionalizados , ou seja, como é que a família 
poderá conseguir que os idosos se sintam bem na instituição e aceitem o 
processo de institucionalização de uma forma mais positiva. Como se sabe, o 
processo de institucionalização maioritariamente é aceite de uma forma negativa 
por parte dos idosos devido ao facto de existir um rumpimento com um vínculo 
ao qual os mesmos tiveram maior parte da sua vida. 

  Desta forma, é importante perceber como a família poderá contribuir para o 
bem-estar dos idosos dentro da instituição para que se possa trabalhar nesse 
sentido , levando a uma mudança no processo de envelhecimento. 

  Segundo os entrevistados a família contribui para o bem-estar através: 

Entrevistado nº1 referiu: 

“A família tem de se mostrar disponível para acompanhar o que se 
passa com o idoso na instituição se não tiver essa intenção não está 
a contribuir para o bem estar e aí é muito complicado.” 

Entrevistado nº2 referiu: 

“A família é o mais importante para os idosos. Apesar de estes 
estarem institucionalizados, não quer dizer que a família se deve 
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desresponsabilizar pois esta continua a ser a principal responsável 
pelos idosos.” 

Entrevistado nº3 referiu: 

“A família confere aos utentes alguns estímulos porque os familiares 
são pessoas de referência que acabam por atribuir bastantes 
emoções e recordações para os utentes e a sua presença também 
ajuda bastante nesse campo.” 

Entrevistado nº4 referiu: 

“São quem os conhece melhor. Se bem que muitas vezes conflitos 
que já existiam previamente, nesta fase de vida continuam presentes.” 

Com base nas respostas dadas pelos entrevistados pode-se verificar que a 
família é uma referência na vida dos idosos e que constituem uma grande 
influência na vida dos mesmos desta forma, a família poderá contribuir para que 
os idosos encarem o processo de envelhecimento de uma forma saúdavel e 
positiva, através da demonstração de carinho e interesse, levando a um bem-
estar a nível emocional. 

 

5.2.7. De que forma os idosos institucionalizados são envolvidos e 
convidados a participar na promoção do seu próprio bem-estar? 
 

   Tendo em conta o objetivo da investigação, é importante perceber de que 
forma é que os idosos podem contribuir para o desenvolvimento e promoção do 
seu bem-estar. Existe idosos institucionalizados que não mantém contacto com 
a família e dessa forma, é fundamental que existam mecanismos e estratégias 
que os ajudem a ser os principais agentes do seu bem-estar e desenvolvimento, 
aceitando o processo de envelhecimento e todas as consequências que o 
mesmo acarreta de uma forma positiva. 

  Segundo os entrevistados os idosos institucionalizados são envolvidos a 
participar na promoção do seu próprio bem-estar através: 

Entrevistado nº1: 

“Eventos, festas, animação.” 

Entrevistado nº2: 

“Todos os dias através do plano de actividades elaborado pela 
Animadora Sociocultural. Agora já é possível saírem ao exterior 
portanto podem ir almoçar a casa, ir à pastelaria com a família.” 
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Entrevistado nº3 

“Conhecendo a sua história de vida, hábitos e gostos e dando-lhes 
liberdade para escolherem, dentro do que é possível, a gestão do 
seu próprio dia-a-dia.” 

Entrevistado nº4 

“Depende muito da condição de dependência/independencia do 
utente. No nosso caso temos uma animadora socio cultural que 
desenvolve atividades psicomotoras e lúdicas com os nossos 
utentes todos os dias da semana. Na época pré covid eram feitos 
passeios ao exterior.” 

Segundo as respostas dadas pelos entrevistados pode-se constatar que o papel 
da animação sociocultural é fundamental para a promoção e participação do 
bem-estar dos idosos no seu próprio desenvolvimento pelo facto de proporcionar 
atividades com vista ao seu desenvolvimento mantendo-os entretidos no seu dia-
a-dia. 

 

5.2.8. De que forma os idosos são envolvidos e motivados a participar na 
promoção de relações gratificantes com a sua família ou pessoas próximas 
a quem estão vinculados? 

  Nesta questão, os entrevistados deram respostas diversificadas como: 

Entrevistado nº1: 

“Eventos, festas, animação, projetos culturais – idas ao teatro, fazer 
piqueniques.A família tem de se mostrar disponível para comparecer 
sempre que a instituição os chamar.” 

Entrevistado nº2: 

“Através de saídas, ir almoçar a casa, passear com a família e 
amigos.” 

Entrevistado nº3: 

“Não existe uma estratégia definida para que haja esses vínculos, 
porque assumimos que esses laços são um processo natural, ou seja, 
se o utente quer estar próximo da família ou vice-versa irá haver uma 
procura de ambas as partes e o papel da instituição é ser facilitador 
dos encontros e meios de comunicação e de presença na vida uns 
dos outros. As instituições podem promover e sensibilizar em várias 
matérias, no entanto, também temos que respeitar e vivenciar a 
ordem natural dos acontecimentos.” 
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Entrevistado nº4: 

“No caso da Instituição para a qual trabalho existe este cuidado. 
Contudo, não é espelho do que acontece a nível nacional, isto pela 
precariedade do sector.  

Assim, no nosso caso e na era pre covid eram desenvolvidas 
atividades e festas, 2 por ano, uma no verão e depois a festa de Natal 
em que os familiares e pessoas significativas eram convidadas a 
assistir.” 

 

  Relativamente a esta questão e com base nas respostas dadas pelos técnicos 
é perspetível que os idosos são envolvidos e motivados a participar na promoção 
de relações gratificantes com a sua família ou pessoas próximas a quem estão 
vinculados através de eventos organizados pela instituição mas, também 
defendem que deve ser um processo natural de ambas as partes, onde tanto os 
idosos como a família devem-se mostrar interessados para desenvolver essas 
relações. A instituição trabalha no sentido de conseguir manter essas relações 
mas, sobretudo respeita o espaço e a vontade de ambas as partes, o que é 
fundamental para que os idosos se sintam valorizados e respeitados em relação 
às suas decisões. 

 

5.2.9. Quais as estratégias de motivação da participação da família para a 
promoção do bem-estar dos idosos institucionalizados? 
 

  Perante o idoso, a família assume um papel importantíssimo. Com a fragilidade 
que acompanha o processo de envelhecimento, é comum surgirem conflitos 
entre filhos e pais, que passam a exigir novas responsabilidades e maiores 
cuidados. Sendo assim, cabe aos membros da família entender as 
transformações de vida da pessoa, conhecer melhor as suas fraquezas e 
modificar a visão e suas atitudes quanto à velhice, colaborando para que o idoso 
mantenha o seu lugar no grupo familiar e na sociedade. 

  Um dos principais problemas quanto ao processo de envelhecimento, refere-se 
ao isolamento social e aos sentimentos de solidão. Existe pesquisas recentes e  
experiências na prática que mostram que os idosos que perdem ou têm suas 
capacidades diminuídas, carregam consigo a expetativa de receberem mais 
atenção e cuidados de seus filhos e netos. O fato é que, nesta fase da vida, o 
idoso precisa sentir-se valorizado, viver com dignidade e receber o carinho da 
família. 

  Segundo os entrevistados as estratégias de motivação da participação da 
família para a promoção do bem-estar dos idosos institucionalizados são: 
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Entrevistado nº1: 

“ Saber que tipo de laços existiu entre o idoso e o famíliar, para depois 
sabermos a estratégia adotar.” 

Entrevistado nº2: 

“Antes da pandemia, realizavam-se festas temáticas dentro da 
Instituição, entre elas a “Festa da Família”, em que eram convidados 
todos os familiares dos utentes e tinha muita aderência da família, 
muitos dos familiares até metiam férias para poderem vir! Agora torna-
se mais complicado pois a família não pode entrar na Instituição. Para 
compensar, realizam-se videochamadas para atenuar as saudades 
da família; passeios ao exterior agora que podemos sair da instituição 
com os utentes.” 

Entrevistado nº3: 

“Não existe uma estratégia definida para que haja esses vínculos, 
porque assumimos que esses laços são um processo natural, ou seja, 
se o utente quer estar próximo da família ou vice-versa irá haver uma 
procura de ambas as partes e o papel da instituição é ser facilitador 
dos encontros e meios de comunicação e de presença na vida uns 
dos outros. As instituições podem promover e sensibilizar em várias 
matérias, no entanto, também temos que respeitar e vivenciar a 
ordem natural dos acontecimentos.” 

Entrevistado nº4: 

“Isto é subjetivo. No nosso caso, sendo uma Instituição privada, as 
pessoas requerem um serviço. Não havendo uma obrigatoriedade de 
estas famílias não participarem na vida dos idosos, caso não queiram. 
E não nos cabe a nos, Instituição, perceber o motivo pelo qual isto 
acontece, porque há sempre uma História por trás. No entanto, 
sempre que é expressa vontade por parte do idoso em querer ver a 
sua família, o contacto e feito da nossa parte.” 

Com base nas respostas dadas pelos entrevistados percebe-se que existe uma 
diferença de opiniões relativamente a esta questão. Uns defendem que este 
processo deve ser feito de uma forma natural outros, defendem que é importante 
a instituição procurar saber que laços existiu entre os idosos e os familiares e 
sobretudo é importante fazer-se festas temáticas onde a família esteja presente. 

 

5.2.10. Tem mais alguma informação, reflexão, sugestão a acrescentar 
sobre o assunto? 
 

   Relativamente a esta questão apenas dois entrevistados responderam. 
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Entrevistado nº1: 

“As instituições são uma necessidade nos dias de hoje, quer 
queiramos quer não. Nem todos têm acesso pelos motivos que todos 
sabemos falta de dinheiro. É triste… 

O País não está preparado para ajudar as famílias. Nem está nas suas 
prioridades, lamentavelmente… 

Não sabemos o que nos vai acontecer mas, o envelhecimento é 
inevitável mas ,que ninguém se preocupa… 

Seria bom os governantes pensarem em proteger os idosos, dar 
condições à família para os apoiar e cuidar por forma a terem 
dignidade no final da vida.” 

Entrevistado nº3: 

“Existe um longo caminho a percorrer na área do envelhecimento, por um lado 
porque é uma realidade cada vez mais presente e por outro porque a legislação 
necessita urgentemente de ser revista. Especificamente sobre a relação entre 
utentes e família partilho enquanto Assistente Social que é importante o 
envolvimento desta na vida institucional do idoso. No entanto, a minha 
experiência profissional já me fez ver que existem famílias que não são tão 
presentes porque também tem mágoas para trás que não cabe a nós julgar, 
apenas respeitar. Muitos pais deixaram os filhos e não podemos julgar esses 
filhos por não terem uma relação próxima com os pais. É uma realidade de que 
se fala pouco. Aliás fala-se pouco das realidades nos lares, de que os utentes 
morrem e temos de lidar com esse acontecimento biológico, que os idosos não 
são todos “boas pessoas”, mas também não deixam de ser utentes e de ter 
direitos e que também não acabe a nós julgar,  dos utentes que deveriam estar 
em outras respostas sociais. E o mais grave…que o Estado não tem um resposta 
gratuita para a terceira idade.” 

 

5.3. Tratamento dos dados 

   

Depois das entrevistas aplicadas aos quatro técnicos da instituição, segui-se o 
tratamento dos dados das entrevistas. 

As entrevistas foram analisadas uma a uma em primeiro lugar , depois de serem 
todas analisadas juntou-se toda a informação das entrevistas. De seguida, foi a 
análise de pergunta a pergunta e fez-se o resumo de cada pergunta 
individualmente de todas as entrevistas. 

Por úlitmo, com o resumo de todas as entrevistas seguiu-se a análise das 
mesmas. 
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6. Discussão dos Resultados 
  

       A partir das análises referentes à promoção do apoio familiar para o bem-
estar dos idosos institucionalizados, nota-se que a família é crucial para os 
idosos, já que é por meio desta que os idosos vivenciam a maior parte da sua 
experiência de vida, na qual se tem os atravessamentos da sua história e a 
ligação com o passado. 

    Segundo Medeiros (2012), a família é fundamental para os idosos, em vista 
que sofre adaptações para lidar com as mudanças provenientes do processo de 
envelhecimento. Dessa maneira, a família torna-se provedora de cuidados, 
sendo um espaço no qual os idosos encontram-se protegidos e respeitados 
relativamente aos seus direitos, favorecendo a resguarda da sua dignidade 
enquanto seres humanos (Mazza & Lefévre, 2004). 

     No que diz respeito às entrevistas as principais causas da institucionalização 
dos idosos foram: dependência nas atividades da vida diária, indisponibilidade 
da família, isolamento, viveram só, demências e doenças incapacitantes e 
algumas situações temporárias para descanso do cuidador informal. De acordo 
com Cabral (1994), as pessoas neste caso os filhos estão cada vez mais 
condicionados aos seus trabalhos, às suas vidas e acabam por meter os idosos 
em espaços coletivos. 

    Devido à pandemia mundial (Covid-19) as ligações presenciais foram 
cortadas, dificultando a interação da família com os idosos e de certa forma, 
mexendo a nível psicológico com os mesmos por se sentirem mais afastados da 
família. Para Carrajo (1999), as visitas dos familiares ou os convites para os 
idosos passarem alguns dias em casa da família , aumenta a auto-estima dos 
idosos junto dos seus companheiros de instituição. 

    O processo de institucionalização é um processo de adaptação que traz 
consigo inúmeros mudanças na vida dos idosos, pelo facto de existir um 
rumpimento no seu meio ambiente. A convivência diária com os seus familiares 
passa a ser reduzida, dificultando o processo de adaptação na instituição. 

    O apoio familiar no processo de institucionalização é fundamental, pois os 
idosos precisam de apoio e segurança nesta fase de vida. De acordo com Relvas 
(1996), as relações na instituição são limitadas no tempo, enquanto que as 
relações com a família são relações para toda a vida. 

    De acordo com os entrevistados, a família é fundamental na promoção do 
bem-estar dos idosos e são meios fundamentais para a sua integração e para 
um envelhecimento saúdavel e feliz porque transmitem um apoio a nível 
emocional fundamental.  

    Cada vez mais, nos dias de hoje, existe um aumento da esperança média de 
vida desta forma, é fundamental que os idosos consigam viver o envelhecimento 
como um processo saúdavel e ativo, aceitando todas as mudanças que possam 
sugerir. As instituições cada vez mais são vistas como um meio fundamental 
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para os idosos e por isso, é importante que as mesmas trabalhem as relações 
entre os idosos e a família, facilitando os processos de institucionalização. 

   Como foi referido por dois técnicos o envelhecimento é uma realidade cada 
vez mais presente nos dias de hoje mas, ainda existe um longo caminho a 
percorrer nomeadamente a nível de apoios para os idosos e um trabalho dentro 
da instituição entre os idosos e a família. Existe uma história por detrás de cada 
idoso, umas positivas, outras negativas e cabe à instituição respeitar mas, visto 
que a família desenvolve um papel fundamental para o bem-estar dos idosos, 
seria fundamental existir um trabalho que conseguisse ajudar os mesmos à 
fortalecer e restabelecer laços familiares, podendo ser uma evolução no 
processo de envelhecimento. 

    O processo de envelhecimento é algo inevitável desta forma é trabalhar para 
que o mesmo seja encarado de uma forma saúdavel e positiva.  

   Por último, cabe às gerações mais novas, aos filhos dos idosos 
institucionalizados fazerem um esforço para estarem presente na vida dos 
mesmos, retribuindo assim aos seus pais o esforço que eles fizeram no seu 
crescimento e na compreensão das suas necessidades de maior independência. 
Como refere Moragas(2004), trata-se de manter as relações intergeracionais e 
familiares em equilíbrio e satisfação para ambas as partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto Politécnico de Beja 
Escola Superior de Educação 

Mestrado de Gerontologia Social e Comunitária 
 

46 
 

 

Parte III- Projeto do projeto de intervenção  
 

7. Proposta do Projeto“ Uma nova Chance.” 
 
7.1. Fundamentação do projeto de intervenção 
 

  O projeto de intervenção proposto foi designado de “Uma Nova Chance”. Este 
nome tem como base a criação de várias atividades onde estão envolvidos os 
idosos da instituição e as famílias dos mesmos. Com base na investigação 
realizada percebeu-se que a família dos idosos é fundamental para o seu bem-
estar, facilitando o processo de institucionalização.  

Desta forma, foi pensado um projeto com vista a restabelecer e fortalecer os 
laços familiares. Visto que nem todos os idosos possuem um contacto com a 
família devido a traumas do passado, é importante trabalhar nesse sentido, 
dando uma nova chance às suas vidas. Nunca é tarde para perdoar e viver uma 
“nova vida”.  

  A prioridade da intervenção tem por base o objetivo geral do mesmo que neste 
caso foi: promover a relação dos idosos com a família. 

  O que se pretende com este projeto é que os idosos interajam com a família e 
que a mesma participe nas atividades e assim estará presente na vida dos idosos 
mesmo estando institucionalizados, levando à promoção do seu bem-estar. 

 

7.2. Designação do projeto 
 

   A proposta de projeto que será apresentada à instituição, será a realização de 
atividades que envolvam os idosos e a sua família. 

  O projeto terá como nome: “ Uma nova Chance.” 

  O projeto vai servir para que haja uma relação intergeracional entre os idosos 
e a sua família. A ideia do projeto é para os idosos dentro da instituição sentirem-
se mais familiarizados, visto que a instituição será a sua nova casa e com a ajuda 
da família sentirem-se mais apoiados e acarinhados, facilitando o processo de 
institucionalização com promoção ao seu bem-estar. 

 

7.3.Objetivos 
 

  O objetivo geral do projeto “ Uma nova Chance” é : promover a relação dos 
idosos com a família com vista ao seu bem-estar dentro da institucionalização. 
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Os objetivos específicos do projeto são: entender a relação dos idosos com a 
família; realizar as atividades propostas no projeto; restabelecer e fortalecer 
laços familiares; compreender de que forma a família é fundamental no bem-
estar dos idosos institucionalizados. 

 

7.4. Participantes envolvidos na dinamização e liderança do projeto 
 

No projeto “ Uma nova Chance”, irá ser perciso a participação de 
algumas pessoas para que o projeto tenha a dinamização esperada. 

Os participantes do projeto serão:  

A direção da instituição, porque é preciso autorização para que o projeto 
se desenvolva.  

Outros participantes serão os idosos e as famílias do mesmo, pois sem 
eles o projeto não se poderá desenrolar devido a todas as atividades serem 
desenvolvidas com os idosos e a família. 

As funcionárias da instituição porque vão ser uma ajuda fundamental a 
levar os idosos onde for necessário e arrumarem as salas para a realização 
das atividades. 

A psicologa para os momentos de partilha e de terapia familiar. 

Por último, a animadora sociocultural que é uma ajuda importante no 
projeto para o auxilio na realização de atividades e será uma mais valia para a 
participação dos idosos visto que os mesmo, têm muita confiança na 
animadora. 

Referente à liderança do projeto, a aluna do Mestrado de Gerontologia 
Social e Comunitária que estará na organização do mesmo. 

 

7.5.  Público-Alvo 
 

O público-alvo do projeto “ Uma nova Chance” será: 

 Idosos; 
 Família. 
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7.6. Planificação do Projeto 
 

Apresentamos de seguida no quadro 2 propostas de atividades a serem 
desenvolvidas na instituição com base no projeto de intervenção “Uma Nova 
Chance.” 

 

 

Quadro 2- Proposta de atividades a desenvolver na instituição 

Objetivo Geral Objetivo Específico Atividades Recursos 
Humanos 

Ultrapassar 
traumas 
familiares. 

Conhecer os traumas que 
afetam a relação dos idosos 
e da família; 
Achar soluções para 
ultrapassar os traumas; 
Restabelecer e fortalecer 
laços familiares. 

 
Sessão de 
terapias 
familiares  

Sala para a 
atividade; 
Psicologa. 

Fortalecer 
laços 
familiares. 

Fortalecimento de relações 
entre os idosos e a família; 
Desenvolvimento de 
momentos de partilhas 
importantes para o bem-
estar dos idosos; 
Desenvolvimento da escuta 
ativa. 

Sessão de 
histórias de 
vida entre os 
idosos e a 
família. 

Sala para a 
atividade. 

Perceber o 
funcionamento 
de um 
computador; 

Compreender como 
funciona um computador e 
para que serve o mesmo. 

 
Dia da 
tecnologia 

Computadores; 
Retroprojetor; 
Sala para a 
atividade. 

Entender o 
funcionamento 
de aplicações 
como 
(Facebook, 
Skype.) 

Compreender como 
funciona o facebook ou o 
skype para falar com a 
família. 

 
Navegar nas 
redes sociais 

Computadores; 
Retroprojetor; 
Sala para a 
atividade. 

Aproximação 
dos idosos 
com a família. 

Proporcionar momentos em 
família; 
Desenvolvimento de 
sentimentos de valorização 
nos idosos. 

 
Dia da 
Cozinha 

Sala para a 
atividade; 
Cozinha; 
Alimentos para 
fazer os doces 
escolhidos pelos 
idosos. 
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Aproximação 
dos idosos 
com a família. 

Proporcionar momentos de 
lembranças; 
Despertar sentimentos e 
emoções; 
Desenvolvimento de 
sentimentos de partilha e 
pertença. 

 
Dia da música 

Sala para a 
atividade; 
Coluna; 
Computador. 

Promoção de 
bem-estar. 

Fortalecer laços familiares; 
Promoção de momentos 
familiares. 

 
Dia da 
fotografia 

Sala para a 
atividade; 
Máquina 
fotográfica ou 
telemóvel. 

Promoção de 
sentimento de 
pertença na 
instituição. 

Familiarizar o seu espaço; 
Facilitar o processo de 
institucionalização; 
Permitir níveis de 
adaptação. 

Decoração do 
quarto do 
idoso 

Quarto; 
Objetos pessoais 
dos idosos. 

Promoção do 
bem-estar 

Desenvolvimento de 
sentimentos positivos; 
Desenvolvimento da auto-
estima; 
Desenvolvimento de um 
envelhecimento saúdavel. 

Participação 
da família nos 
momentos 
festivos 

 

 

 

7.7.  Desenvolvimento sucinto das atividades a propor 
 

Depois das atividades enumeradas foi elaborado um resumo de cada 
atividade proposta no projeto “Uma nova Chance.” 

A primeira atividade proposta será“Sessão de terapias familiares”, esta 
atividade é para ajudar os idosos e os familiares que possuem traumas, a 
ultrapassar e  consigam restabelecer laços familiares que ajudem no seu bem-
estar dentro da instituição, mantendo a família mais presente na vida dos idosos. 

A segunda atividade será“ Sessão de histórias de vida entre os idosos e 
a família”, esta atividade tem como objetivo o fortalecimento de laços familiares, 
onde os idosos e os familiares partilham histórias que vivenciaram juntos ao 
longo da vida e momentos que passaram juntos, desenvolvendo a escuta ativa, 
valorização de momentos, desenvolvimento de emoções e sentimentos que 
contribuam para a sua felicidade e bem-estar. Demonstrando aos idosos que 
não são esquecidos.  

A terceira atividade proposta será “Dia da tecnologia”, esta atividade tem 
como base que os idosos aprendam a utilizar o computador. O que se pretende 
com esta atividade é que sejam os familiares a ensinarem-lhe como funciona um 
computador.  
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A quarta atividade proposta será “Navegar nas redes sociais”, visto que 
se está em pandemia mundial (Covid-19) e a qual é uma nova realidade que a 
população terá que acompanhar durante muitos anos e não se sabe se irá voltar 
a um confinamento onde se rompa novamente as visitas presenciais, é 
importante que os idosos saibam como funciona as redes sociais (facebook, 
skype) para conseguirem fazer videochamadas com os seus familiares e 
sentirem-se mais próximos dos mesmos.  

De seguida, a quinta atividade proposta será “Dia da cozinha”. A culinária 
é um dos maiores gostos dos idosos e aquilo que mais gostam de fazer. Desta 
forma, os mesmos irão cozinhar um doce favorito dos familiares para uma tarde 
de lanche em família. Esta atividade tem como objetivo a reaproximação dos 
idosos com a família fazendo com que os mesmos se sintam valorizados por 
poderem oferecer algo feito por si à família. A partir do momento em que entram 
na instituição existe toda uma equipa responsável pela parte da cozinha e os 
idosos deixam de cozinhar desta forma, esta atividade irá contribuir para que os 
mesmos voltem a fazer aquilo que sempre fizeram durante toda a sua vida e se 
sinta mais adaptados à instituição.Os idosos que têm mais dificuldades irão ter 
o apoio das auxiliares. 

A sexta atividade será o “Dia da música” esta atividade consiste em os 
idosos e os seus familiares partilharem músicas que ouviam juntos ou músicas 
que gostam. O objetivo desta atividade é desenvolver momentos de partilha que 
não existam à muitos anos , desenvolvendo sentimentos e emoções. A música 
é a principal fonte de recordações e desta forma, os idosos e a família irão 
relembrar momentos nos quais foram felizes, proporcionando momentos de 
bem-estar dentro da instituição. 

A sétima atividade será o “Dia da fotografia”. Os idosos e a família irão 
tirar uma fotografia dentro da nova casa dos idosos. A instituição passou a ser a 
casa dos idosos e desta forma, é fundamental que o mesmo sinta essa como tal. 
A fotografia será uma forma dos idosos perceberem que a família está presente 
nessa nova fase de vida. A fotografia irá ser posta no seu quarto e assim os 
idosos irão sentir-se mais próximo da sua família. 

Em seguida, a oitava atividade será “Decoração do quarto do idoso”. 
Juntamente com os familiares os idosos vão decorar o seu quarto com objetos 
pessoais que os fazem lembrar a sua casa. Esta atividade tem como objetivo 
fazer com que os idosos se sintam integrados no meio em que estão inseridos, 
facilitando o processo de institucionalização. A instituição vai ser a sua nova casa 
desta forma, é fundamental que os idosos a encarem como tal por isso, decorar 
espaços ao seu gosto será uma mais valia para que os mesmos sintam que as 
suas ideias e as suas vontades são valorizadas. A família ao fazer parte deste 
processo ajuda na facilitação de processos de adaptação e a um bem-estar 
dentro da instituição. 

Por último, a nona atividade proposta será “ Participação da família nos 
momentos festivos”.  
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Os momentos festivos como , aniversários, natal, Páscoa, são momentos 
marcados para estar com a família desta forma, se a família estiver presente vai 
permitir que os idosos se sintam importantes e presentes na vida dos familiares. 
Os idosos que têm demências avançadas, mobilidade reduzida e não consigam 
passar estes momentos na casa dos familiares é fundamental que a família 
consiga ir à instituição nem que seja para dar um beijinho.  

Se a família estiver presentes nestes dias já é meio caminho andado para que 
os idosos consigam desenvolver processos de bem-estar dentro da instituição e 
se sintam idosos felizes no seu processo de envelhecimento. 

Nesta atividade é preciso um trabalho conjunto entre a família e a 
instituição de forma a conseguir promover estes momentos. 

 

7.8. Avaliação do Projeto 
 

O projeto de intervenção irá ser avaliado através da observação e por 
escalas de Likert. 

A escala de Likert vai permitir que os idosos dêm a sua opinião, 
percepção e demonstrem o seu comportamento relativo à atividade que 
desempenharam, mostrando o seu estado emocional através de uma carinha 
contente ou triste.  

Por exemplo: 

Como se sentiram ao fazer esta 
atividade? 

  ou  

Esta atividade foi fundamental 
para a reaproximação familiar? 

 ou  

Como se sentem dentro da 
instituição? 

 ou  

 

Desta forma, será possível avaliar se o projeto está a ter resultados e o 
que se poderá melhorar ao longo do mesmo.  
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Conclusão 
 

 O envelhecimento é um processo no qual ocorre algumas perdas nos 
fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais. O envelhecimento é 
conceituado como um processo biológico, universal, dinâmico e progressivo, 
havendo modificações morfolóficas, funcionais, bioquímicas e psicológicas. 
(Papaleo Neto, 1996) 

 Segundo Diana Cancela (2007), fala-se correntemente do envelhecimento 
como se tratando de um estado tendecialmente classificado de “terceira idade” 
ou ainda “quarta idade. No entanto, o envelhecimento não é um estado, mas sim 
um processo de degradação progressiva e diferencial. Ele afeta todos os seres 
vivos e o seu termo natural é a morte do organismo. 

 As relações familiares estão formadas em afeto, sentimentos de 
reciprocidade e de obrigação. Apesar das transformações e das diferenças entre 
as famílias, essas atendem a funções básicas para os idosos. A família é a 
principal fonte de ajuda e de apoio tanto nas atividades domésticas como nas da 
vida diária. 

 Perante os idosos, a família assume um papel fundamental. Devido as 
fragilidades que acompanha o processo de envelhecimento, é comum surgirem 
conflitos entre filhos e pais, que passam a exigir novas responsabilidades e 
maiores cuidados. Sendo assim, cabe aos membros da família entender as 
trasnformações de vida da pessoa, conhecer as suas fraquezas e modificar 
visões e as suas atitudes perante a velhice, colaborando para que os idosos 
mantenham o seu lugar no grupo familiar e na sociedade. 

 Um dos principais problemas quanto ao envelhecimento, refere-se ao 
isolamento social e aos sentimentos de solidão. Pesquisas recentes e a 
experiência prática mostra que os idosos que perdem ou têm as suas 
capacidades diminuídas, carregam consigo a expetativa de receberem mais 
atenção e cuidados dos seus filhos e netos.  

 As famílias , na conjutura atual, não têm muitas vezes condições para 
cuidar dos seus familiares idosos em situação de incapacidade física e/ou 
psicológica pois, muitas vezes, estes exigem um acompanhamento permanente, 
de 24 horas por dia. Algumas pessoas sentem-se impotentes e frustradas por 
não conseguirem dar assistência aos seus pais, avós, irmãos, como gostariam 
e por isso, acabam por institucionalizar os seus familiares. 

 A institucionalização é uma nova fase de vida dos idosos e por isso, é 
importante que seja aceite e vista como algo positivo na vida dos mesmos. Para 
que isso aconteça, é fundamental que a família esteja presente de forma, a 
facilitar o processo. 

 Com base na investigação percebeu-se que a família é fundamental para 
o bem-estar dos idosos institucionalizados e por isso, a mestranda pensou no 
projeto “Uma nova Chance” com o intuito de criar e reaproximar laços afetivos e 
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emocionais entre a família e os idosos, levando a um envelhecimento saúdavel 
e ativo. 

 O aumento de esperença média de vida está cada vez mais presente nos 
dias de hoje e as transformações que a velhice traz é algo inevitável desta forma, 
é fundamental criar mecanismos, ferramentas fundamentais para que a terceira 
idade seja vivida de uma forma positiva e com vista ao bem-estar, onde os idosos 
consigam aceitar todas as transformações e perdas durante este processo. 

 As diferentes fases de vida são importantes e devem ser vividas de uma 
forma saúdavel contribuindo para a evolução do ser humano e do mundo. 
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Anexos 
 

 

Guião de entrevista aos técnicos de instituições sobre a importância do 
apoio familiar no bem-estar dos idosos institucionalizados 

 

Questionário Sociodemográfico 

 

Objetivo geral: Conhecer a importância que o apoio familiar têm no bem-
estar dos idosos institucionalizados. 

 

Entrevistado nº1 

 

Questões: 

•Idade: 64 anos 

•Género: Masculino 

•Formação: Licenciado em Recursos Humanos e Psicologia do Trabalho e Pós 
Graduação em Geriatria. 

•Há quanto tempo trabalha na àrea do envelhecimento?20 anos 

•Há quanto tempo está na instituição?20 anos 

 

1.Quais são as principais razões que levam os idosos a serem 
institucionalizados? 

As razões são muitas e distintas.  

Umas vezes são a idade avançada e com mobilidade reduzida o que os impede 
de realizar as suas tarefas de forma autónoma; a demência, doenças 
incapacitantes e casos mais raros o estar sozinho. 

 

2.Como é feito o processo de institucionalização? 

O processo começa por avaliar cada pessoa, perceber a sua personalidade, com 
o objetivo de o levar aceitar o que é melhor para ele. Iniciar uma nova etapa da 
vida em conjunto com outras pessoas, não é fácil por vezes a sua integração 
deve ser feita de forma cautelosa. 
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3.Como é feito o processo de separação dos idosos com a família 

Em alguns casos o utente aceita que tem de ser tratado, sempre na perspetiva 
de regressar a casa. Com ajuda dos profissionais de saúde, vamos fazendo com 
que a pessoa perceba que o melhor para ela é estar junto de pessoas que a 
podem ajudar. 

 

4. Como são feitas as relações dos idosos com a família antes e pós covid? 
( Ex: Telefonemas, presencial...) 

Antes da Pandemia , eram feitas visitas regulares a qualquer hora do dia, 
podendo sair com familiares (claro aqueles que podem andar). 

Os afetos eram visíveis…  

Em tempos de Pandemia COVID-19, a relação com a família é através de 
telefonemas, visitas agendadas, presença com distanciamento e uso de 
máscara. Este tempo fez muita confusão aos idosos… 

 

5.Qual o impacto que a família desempenha na vida dos idosos 
institucionalizados? 

Os idosos em lares devem sentir sempre que a família está lá mesmo sabendo 
que não são eles que tratam deles mas, que se preocupam com o estado deles 
no dia-a-dia, assim sentem-se seguros caso contrário, pode provocar danos 
muito graves no idoso. 

 

6.De que forma a família é importante no bem-estar dos idosos 
institucionalizados? 

A família tem de se mostrar disponível para acompanhar o que se passa com o 
idoso na instituição se não tiver essa intenção não está a contribuir para o bem 
estar e aí é muito complicado. 

 

7.De que forma os idosos institucionalizados são envolvidos e convidados 
a participar na promoção do seu próprio bem-estar? 

Eventos, festas, animação. 
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8.De que forma os idosos envolvidos e motivados a participar na promoção 
de relações gratificantes com a sua família ou pessoas próximas a quem 
estão vinculados? 

Eventos, festas, animação, projetos culturais , idas ao teatro, fazer piqueniques. 
A família tem de se mostrar disponível para comparecer sempre que a instituição 
os chamar. 

 

9.Quais as estratégias de motivação da participação da família para a 
promoção do bem-estar dos idosos institucionalizados? 

Saber que tipo de laços existiu entre o idoso e o famíliar, para depois sabermos 
a estratégia adotar. 

 

10.Tem mais alguma informação, reflexão, sugestão a acrescentar sobre o 
assunto? 

As instituições são uma necessidade nos dias de hoje, quer queiramos quer não. 
Nem todos têm acesso pelos motivos que todos sabemos, falta dinheiro. È 
triste… 

O País não está preparado para ajudar as famílias. Nem está nas suas 
prioridades, lamentavelmente… 

Não sabemos o que nos vai acontece mas, o envelhecimento é inevitável que 
ninguém se preocupa. Seria bom os governantes pensarem em proteger os 
idosos, dar condições à família para os apoiar e cuidar por forma a terem 
dignidade no final da vida. 
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Guião de entrevista aos técnicos de instituições sobre a importância do 
apoio familiar no bem-estar dos idosos institucionalizados 

 

Questionário Sociodemográfico 

Objetivo geral: Conhecer a importância que o apoio familiar têm no bem-estar 
dos idosos institucionalizados. 

 

Entrevistado nº2 

Questões: 

 Idade: 23 
 Género: feminino 
 Formação: Assistente Social 
 Há quanto tempo trabalha na àrea do envelhecimento? Aprox. 1 ano 
 Há quanto tempo está na instituição? Aprox. 1 ano 

 

1. Quais são as principais razões que levam os idosos a serem 
institucionalizados? 

 Ausência/indisponibilidade da família/pessoas significativas em 
assegurar os cuidados básicos; 

 Situação de dependência que impeça de assegurar a satisfação das 
suas necessidades básicas. 

 

2.Como é feito o processo de institucionalização? 

Primeiramente é feita uma inscrição, caso a pessoa apresente critérios de 
prioridade é logo admitida em ERPI caso exista vaga. Nos dias de hoje, devido 
à pandemia é necessário realizar teste à COVID-19 para ingressar em ERPI. 
De seguida, segue-se a fase de acolhimento, sempre com o apoio das 
técnicas.  

 

3.Como é feito o processo de separação dos idosos com a família? 

Nesta fase pandémica torna-se mais difícil. Antes, a família podia acompanhar 
o idoso até ao seu quarto e conhecer as instalações. Agora não é possível, o 
que se torna difícil para o idoso pois esta é a fase mais difícil da sua vida, a 
mudança de casa para um espaço totalmente desconhecido. 
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4. Como são feitas as relações dos idosos com a família antes e pós 
covid? ( Ex: Telefonemas, presencial...) 

As visitas são realizadas com o devido distanciamento e todas as indicações 
da DGS. Entretanto, já foi permitida a saída dos utentes da instituição, portanto 
torna-se mais fácil para se encontrarem com as famílias no exterior. 

 

5.Qual o impacto que a família desempenha na vida dos idosos 
institucionalizados? 

A família transmite-lhes calma e felicidade, tornando-se assim muito importante 
que nunca se perca esse vinculo e essa proximidade com o familiar 
institucionalizado. 

 

6. De que forma a família é importante no bem-estar dos idosos 
institucionalizados? 

A família é o mais importante para os idosos. Apesar de estes estarem 
institucionalizados, não quer dizer que a família se deve desresponsabilizar 
pois esta continua a ser a principal responsável pelos idosos. 

 

7.De que forma os idosos institucionalizados são envolvidos e 
convidados a participar na promoção do seu próprio bem-estar? 

Todos os dias através do plano de actividades elaborado pela Animadora 
Sociocultural. Agora já é possível saírem ao exterior portanto podem ir almoçar 
a casa, ir à pastelaria com a família,etc. 

 

8.De que forma os idosos envolvidos e motivados a participar na 
promoção de relações gratificantes com a sua família ou pessoas 
próximas a quem estão vinculados? 

Através de saídas, ir almoçar a casa, passear com a família e amigos,etc. 

 

9.Quais as estratégias de motivação da participação da família para a 
promoção do bem-estar dos idosos institucionalizados? 

Antes da pandemia, realizavam-se festas temáticas dentro da Instituição, entre 
elas a “Festa da Família”, em que eram convidados todos os familiares dos 
utentes e tinha muita aderência da família, muitos dos familiares até metiam 
férias para poderem vir! Agora torna-se mais complicado pois a família não 
pode entrar na Instituição. Para compensar, realizam-se videochamadas para 
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atenuar as saudades da família; passeios ao exterior agora que podemos sair 
da instituição com os utentes. 

 

10.Tem mais alguma informação, reflexão, sugestão a acrescentar sobre o 
assunto? 

Não. 
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Guião de entrevista aos técnicos de instituições sobre a importância do 
apoio familiar no bem-estar dos idosos institucionalizados 

 

Questionário Sociodemográfico 

 

Objetivo geral: Conhecer a importância que o apoio familiar têm no bem-estar 
dos idosos institucionalizados. 

 

Entrevistado nº3 

Questões: 

 Idade: 24 
 Género: F 
 Formação: Licenciatura em Serviço Social  
 Há quanto tempo trabalha na àrea do envelhecimento? 2 anos 
 Há quanto tempo está na instituição? 2 anos 

 

1.Quais são as principais razões que levam os idosos a serem 
institucionalizados? 

-Dependência nas AVD’s; 

-Indisponibilidade da Familia; 

-Isolamento. 

 

2.Como é feito o processo de institucionalização? 

Temos padrões que seguimos para o processo de institucionalização do idoso, 
no entanto, esse processo é adaptado e ajustado às características de cada 
idoso e familiares.  

A Pandemia que vivemos veio modificar alguns procedimentos, mas esperamos 
que tudo volte à normalidade. No entanto, no modelo que seguimos encaramos 
a inscrição (onde o idoso e a família conhecem o lar e são informados das 
dinâmicas internas) e a visita domiciliária como uma “pré-institucionalização” isto 
porque nestes dois momentos nós vamos conhecer o utente, saber se o mesmo 
também está disposto a ir para o lar e qual a recetividade que vai ter quando for 
admitido e as suas expectativas. A par disto também temos as expectativas e o 
objetivo da família. Que se prende sobretudo por questões laborais, necessitam 
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trabalhar mas têm um idoso em casa que não pode ficar sozinho. Ou então uma 
realidade que também nos chega são filhos idosos a cuidar de pais idosos. 

Quando o idoso é admitido a família é informada e a mesma transmite ao utente 
(é um processo que não passa por nós) e agora uma questão que seria bastante 
pertinente seria porque não falamos diretamente com o utente?! Porque a 
maioria dos casos os utentes já não tem capacidade cognitiva para tomarem 
responsabilidades.  

Relembramos novamente junto das famílias informações presentes no 
regulamento interno e é agendada a data de admissão.  

Sensibilizamos a família e explicamos a importância de estar presente e levar o 
utente a casa principalmente no período inicial de acolhimento (1 mês). 
Envolvemos a família nas atividades desenvolvidas na instituição para que possa 
participar em conjunto com os utentes. 

No entanto, é um processo que não se esgota na instituição tem de haver 
interesse e disponibilidade da família. O que muitas vezes, infelizmente, não 
acontece.  

 

3.Como é feito o processo de separação dos idosos com a família? 

Quando possível é feita uma admissão em Centro de Dia para que o idoso se 
habitue ao espaço, aos outros utentes, às colaboradoras e dinâmicas para que 
depois quando é admito em ERPI a pernoita não custe tanto. 

No outros casos, os familiares levam o utente ao lar e vão conhecer o quarto 
existe um momento a sós em que a Diretora e/ou Assistente Social dão o tempo 
necessário para se despedirem. Após o familiar ir embora o utente fica 
acompanhado pela Diretora e/ou Assistente Social onde se tenta quebrar o “gelo” 
saber mais do utente e o utente de nós, é apresentado aos restantes idosos, 
informado sobre horários de refeições entre demais informações.  

 

4.Como são feitas as relações dos idosos com a família antes e pós covid? 
( Ex: Telefonemas, presencial...) 

Antes os idosos iam a casa, falavam por chamada telefónica e recebiam visitas 
nos lares. Agora a situação pandémica já permite ir a casa, as visitas são 
realizadas de acordo com as Orientações da DGS, são realizados telefonemas, 
videochamadas e a equipa da Animação também envia com regularidade 
fotos/vídeos dos utentes a realizarem atividades.  

 

5.Qual o impacto que a família desempenha na vida dos idosos 
institucionalizados? 



Instituto Politécnico de Beja 
Escola Superior de Educação 

Mestrado de Gerontologia Social e Comunitária 
 

65 
 

O papel das famílias é determinante para que o idoso não se sinta abandonado 
e esquecido.   

 

6.De que forma a família é importante no bem-estar dos idosos 
institucionalizados? 

A família confere aos utentes alguns estímulos porque os familiares são pessoas 
de referência que acabam por atribuir bastantes emoções e recordações para os 
utentes e a sua presença também ajuda bastante nesse campo. 

 

7.De que forma os idosos institucionalizados são envolvidos e convidados 
a participar na promoção do seu próprio bem-estar? 

Conhecendo a sua história de vida, hábitos e gostos e dando-lhes liberdade para 
escolherem, dentro do que é possível, a gestão do seu próprio dia-a-dia.  

 

8.De que forma os idosos envolvidos e motivados a participar na promoção 
de relações gratificantes com a sua família ou pessoas próximas a quem 
estão vinculados? 

Não existe uma estratégia definida para que haja esses vínculos, porque 
assumimos que esses laços são um processo natural, ou seja, se o utente quer 
estar próximo da família ou vice-versa irá haver uma procura de ambas as partes 
e o papel da instituição é ser facilitador dos encontros e meios de comunicação 
e de presença na vida uns dos outros. As instituições podem promover e 
sensibilizar em várias matérias, no entanto, também temos que respeitar e 
vivenciar a ordem natural dos acontecimentos.  

 

9.Quais as estratégias de motivação da participação da família para a 
promoção do bem-estar dos idosos institucionalizados? 

Não existe uma estratégia definida para que haja esses vínculos, porque 
assumimos que esses laços são um processo natural, ou seja, se o utente quer 
estar próximo da família ou vice-versa irá haver uma procura de ambas as partes 
e o papel da instituição é ser facilitador dos encontros e meios de comunicação 
e de presença na vida uns dos outros. As instituições podem promover e 
sensibilizar em várias matérias, no entanto, também temos que respeitar e 
vivenciar a ordem natural dos acontecimentos.  

 

10.Tem mais alguma informação, reflexão, sugestão a acrescentar sobre o 
assunto? 
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Existe um longo caminho a percorrer na área do envelhecimento, por um lado 
porque é uma realidade cada vez mais presente e por outro porque a legislação 
necessita urgentemente de ser revista. Especificamente sobre a relação entre 
utentes e família partilho enquanto Assistente Social que é importante o 
envolvimento desta na vida institucional do idoso. No entanto, a minha 
experiência profissional já me fez ver que existem famílias que não são tão 
presentes porque também tem mágoas para trás que não cabe a nós julgar, 
apenas respeitar. Muitos pais deixaram os filhos e não podemos julgar esses 
filhos por não terem uma relação próxima com os pais. É uma realidade de que 
se fala pouco. Aliás fala-se pouco das realidades nos lares, de que os utentes 
morrem e temos de lidar com esse acontecimento biológico, que os idosos não 
são todos “boas pessoas”, mas também não deixam de ser utentes e de ter 
direitos e que também não acabe a nós julgar,  dos utentes que deveriam estar 
em outras respostas sociais. E o mais grave…que o Estado não tem um resposta 
gratuita para a terceira idade. 
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Guião de entrevista aos técnicos de instituições sobre a importância do 
apoio familiar no bem-estar dos idosos institucionalizados 

 

Questionário Sociodemográfico 

Objetivo geral: Conhecer a importância que o apoio familiar têm no bem-estar 
dos idosos institucionalizados. 

 

Entrevistado nº4 

 

Questões: 

 Idade: 28 Anos 
 Género: Masculino 
 Formação: Enfermagem 
 Há quanto tempo trabalha na àrea do envelhecimento? Há cerca de 5 

anos 
 Há quanto tempo está na instituição? 5 anos 

 

1.Quais são as principais razões que levam os idosos a serem 
institucionalizados? 

Por norma o aumento da dependência física e cognitiva, que por sua vez pode 
conduzir a uma sobrecarga dos familiares e pessoas significativas, acabando por 
optar por colocarem o idoso ao cuidado de alguma Instituição.  

Existe ainda pessoas que são institucionalizadas durante um determinado 
período de tempo para recuperação de um pós-operatório que envolva algum 
compromisso da mobilidade. 

Pode ainda existir situações temporárias para descanso do cuidador informal. 

Há ainda utentes que não apresentam qualquer compromisso funcional, contudo 
optam por serem institucionalizadas por se sentirem sozinhas no seu próprio 
domicilio. 

 

2.Como é feito o processo de institucionalização? 

Por norma e requerido ao próprio ou à pessoa responsável uma carta do medico 
de família onde explicite quais os antecedentes pessoais de saúde e 
comorbilidades. E, ainda, terapêutica. 

Se o utente vier de outra instituição terá de trazer uma carta de encaminhamento. 
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3.Como é feito o processo de separação dos idosos com a família? 

Depende. Há famílias que vivem este processo de forma muito natural. Contudo, 
nem sempre é assim. Quando existem casos de uma dependência de ambas as 
partes, o que pedimos e que façam um corte inicial gradual para que seja mais 
fácil ao utente se adaptar à Instituição. Ou seja, não estando presente todos os 
dias, por exemplo. Mas fazer sentir a sua presença através de telefonemas. 
Obviamente que depende sempre da pessoa que temos perante nós. 

 

4.Como são feitas as relações dos idosos com a família antes e pós covid? 
( Ex: Telefonemas, presencial...)  

Isto foi por fases, houve fases em que as Instituições não podiam ter visitas 
presenciais, por isso optou-se por um contacto mais remoto. 

No seguimento do que disse anteriormente, depende sempre da capacidade da 
pessoa. Se for uma pessoa com alterações cognitivas um telefonema de voz não 
faz muito sentido, pois a sua capacidade de entendimento é mais diminuída. 
Nesse caso, pode-se optar por uma vídeo chamada. 

Outra modalidade de visita que era feita era através do vidro. No qual os 
familiares permaneciam sempre do lado de fora da Instituição. 

 

5.Qual o impacto que a família desempenha na vida dos idosos 
institucionalizados? 

Por norma, a maior dificuldade de gestão nem sempre são os utentes, mas sim 
as suas famílias. De qualquer das formas são quem os conhece melhor. 
Contudo, existe inúmeras situações em que as famílias, não conseguem aceitar 
o estado de saúde/ situação clinica da família e colocam em causa os cuidados 
da instituição. Isto por exemplo, em situações em que os utentes são dementes 
e inventam historias, que no fundo têm por objetivo insconsciente manipular a 
família, obtendo desta forma a atenção que pretendem. 

 

6.De que forma a família é importante no bem-estar dos idosos 
institucionalizados?  

São quem os conhece melhor. Se bem que muitas vezes conflitos que já existiam 
previamente, nesta fase de vida continuam presentes. 
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7.De que forma os idosos institucionalizados são envolvidos e convidados 
a participar na promoção do seu próprio bem-estar? 

Depende muito da condição de dependência/independência do utente. No nosso 
caso temos uma animadora socio cultural que desenvolve atividades 
psicomotoras e lúdicas com os nossos utentes todos os dias da semana. 

Na época pre covid, eram feitos passeios ao exterior. 

 

8.De que forma os idosos envolvidos e motivados a participar na promoção 
de relações gratificantes com a sua família ou pessoas próximas a quem 
estão vinculados? 

No caso da Instituição para a qual trabalho existe este cuidado. Contudo, não é 
espelho do que acontece a nível nacional, isto pela precariedade do sector. 
Assim, no nosso caso e na era pre covid eram desenvolvidas atividades e festas, 
2 por ano, uma no verão e depois a festa de Natal em que os familiares e pessoas 
significativas eram convidadas a assistir. 

 

9.Quais as estratégias de motivação da participação da família para a 
promoção do bem-estar dos idosos institucionalizados? 

Isto é subjetivo. No nosso caso, sendo uma Instituição privada, as pessoas 
requerem um serviço. Não havendo uma obrigatoriedade de estas famílias não 
participarem na vida dos idosos, caso não queiram. E não nos cabe a nos, 
Instituição, perceber o motivo pelo qual isto acontece, porque há sempre uma 
História por trás. No entanto, sempre que é expressa vontade por parte do idoso 
em querer ver a sua família, o contacto e feito da nossa parte. 

 

10.Tem mais alguma informação, reflexão, sugestão a acrescentar sobre o 
assunto? 

Não. 

 


