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Resumo 
 

A pandemia COVID-19 teve impacto na população a nível mundial, 

alterando a vida dos indivíduos a nível individual, relacional e social. As 

medidas de restrição, embora necessárias, afetaram a saúde mental dos 

indivíduos, principalmente na população idosa devido ao potencial risco de 

infeção e ao isolamento social. 

O isolamento imposto aos idosos que vivem em lares, por causa da 

pandemia de covid-19, agravou a saúde mental, trouxe mais solidão, 

depressão, tristeza, e alguns casos de desespero, que a vacinação tem vindo a 

contrariar. 

Em Portugal existem cerca de 3.500 lares, entre lucrativos, setor social e 

não legalizados, onde vivem aproximadamente 80 mil idosos, uma população 

"bastante frágil" que foi particularmente afetada pelos efeitos da covid-19, 

privada de liberdade e de contactos com a família. 

A vacinação veio trazer um certo alívio no que toca às medidas 

preventivas apresentadas pelo Governo no combate ao vírus de acordo com o 

presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS), 

que representa cerca de 900 lares em Portugal. 

O presente trabalho de investigação teve como principal objetivo 

compreender quais os impactos da pandemia nas relações familiares dos 

idosos institucionalizados. Com base na pesquisa bibliográfica efetuada, 

abordaram-se conceitos, tais como: a Solidão, a Depressão, a Ansiedade, as 

Relações Familiares do Idoso Institucionalizado e o Impacto da COVID-19 nos 

Idosos Institucionalizados. Esta investigação baseou-se numa metodologia 

mista qualitativa e quantitativa. Contou com a colaboração dos utentes da 

Comissão de Melhoramentos do Concelho de Sousel. Os principais resultados 

do nosso estudo apontam no sentido de a pandemia ter causado uma 

ausência da presença ativa da família e a inibição de liberdade foram as 

dimensões mais afetadas durante todo o período pandémico. No que diz 

respeito à proposta do Projeto de Intervenção, esta tem como principal objetivo 

promoção e fomentação do envelhecimento ativo e positivo de forma a evitar 

ou atenuar os níveis de ansiedade, depressão e solidão, promovendo ainda a 
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mobilidade, a manutenção da cognição e os momentos de lazer entre os 

utentes. 

 
Abstract 

 

The COVID-19- pandemic had an impact on the world’s population, changing 

lives of individuals at an individual, relational and social level. The restriction 

measures, although necessary, affected the mental health of individuals, 

especially in the elderly population due to the potential risk of infection and social 

isolation. 

The isolation imposed on elderly people living in nursing homes, because of 

covid-19 pandemic, has worsened mental health, brought more loneliness, 

depression, sadness, and some cases of despair, which vaccination has been 

counteracting. 

In Portugal, there are around 3,500 homes, including profitable, social and non-

legalized homes, where approximately 80,000 elderly people live, a “very fragile” 

population that was particularly affected by th effects of covid-19, deprived of 

liberty and contacts with the family. 

Vaccination brought some relief with regard to the preventive measures 

presented by Government to combat the virus according to the president of the 

National Confederation of Solidarity Institutions (CNIS), which represents around 

900 homes in Portugal. 

The main objective of this research work was to understand the impact of the 

pandemic on the family relationships in institutionalized elderly people. Based on 

the bibliographic research carried out, concepts were addressed, such as: 

Loneliness, Depression, Anxiety, Family Relations of the Institutionalized Elderly. 

This investigation was based on a mixed qualitative and quantitative 

methodology. It had the collaboration of users of the Improvement Committee of 

the Municipally of Sousel. The main results of our study point to the fact that the 

pandemic caused na absence of the active presence of the family and the 

inhibition of freedom were the most affected dimensions throughout the pandemic 

period. With best regards to the proposal of the Intervention Project, it’s main 

objective is to promote and encourage active and positive aging in order to avoid 

or mitigate the levels of anxiety, pression and loneliness, while also promoting 
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mobility, maintaining cognition and moments, of leisure among users. 
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Introdução 
 

O tema a desenvolver neste âmbito aborda o “Impacto da pandemia nas 

relações familiares em idosos institucionalizados”. Pretende-se, com este 

Projeto de Intervenção, fazer uma reflexão sobre as consequências que a 

pandemia trouxe no que diz respeito às relações familiares em idosos 

institucionalizados, o modo como estes a vivenciaram e a possível superação. 

Entendemos que se trata de uma temática pertinente que se enquadra no 

âmbito da Gerontologia Social e Comunitária e das questões relativas ao 

envelhecimento, aos sentimentos percecionados bem como a alusão à saúde 

mental, tema este que, à medida que a pandemia se espalhou rapidamente 

pelo mundo, se refletiu em problemas induzidos por um grau considerável de 

medo, preocupação na população em geral e em certos grupos em particular, 

como em pessoas de idades mais avançadas, profissionais de saúde e 

pessoas com problemas de saúde subjacentes. 

Em termos de saúde mental pública, o principal impacto psicológico até 

ao momento são as taxas elevadas de stress ou ansiedade. Contudo, à 

medida que novas medidas são introduzidas - especialmente a quarentena e 

os seus efeitos nas atividades, rotinas ou meios de subsistência habituais de 

muitas pessoas - os níveis de solidão, depressão, uso nocivo de álcool e 

drogas ou comportamento suicida também podem ter tendência a aumentar. 

Sabemos também que os idosos foram das populações mais afetadas, 

impedidos de sair das ERPI’S1, de receber visitas da família e com uma maior 

fragilidade e menos defesas no combate ao vírus. 

Neste sentido, é um tema atual e pertinente que tem como objetivo 

avaliar as consequências ou os impactos provocados pelo confinamento a que 

foram sujeitos. 

Este trabalho está dividido em 3 partes, começando pelo 

enquadramento teórico, onde abrange algumas temáticas pertinentes sobre o 

tema, na segunda parte contamos com o estudo empírico, onde foi 

desenvolvida uma recolha, tratamento, análise e uma conclusão dos dados 

obtidos e por fim na terceira parte surge a proposta do projeto de intervenção. 
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PARTE I | Enquadramento Teórico 
 

1. Processo de envelhecimento 
 

O ser humano nasce, cresce e desenvolve-se num ambiente, 

geralmente familiar, que com o passar do tempo vai crescendo, passando a 

integrar os amigos, os vizinhos e a comunidade em geral. Ao longo da vida os 

contextos vão mudando, bem como as pessoas com as quais se estabelecem 

relações, e todas essas pessoas contribuem para a construção da 

individualidade de cada sujeito. O conjunto das pessoas com as quais o ser 

humano estabelece relação, é frequente designar-se por rede social. 

O envelhecimento da população é um fenómeno que, apesar de 

mundial, atinge com particular relevância as sociedades ocidentais 

contemporâneas. As estimativas da Organização Mundial de Saúde preveem a 

existência de 1,2 biliões de pessoas com mais de 60 anos em 2025 (Sousa, 

Galante e Figueiredo, 2003). Portugal não constitui exceção ao panorama do 

envelhecimento populacional. Um dos aspetos salientes da nossa sociedade e 

de grande parte do mundo dos nossos dias é essa tendência para o 

crescimento da população idosa, podendo mesmo afirmar-se que se trata de 

um dos problemas centrais do século XXI. Nas últimas décadas do século 

passado, registou-se um aumento constante do número de idosos, que 

transformou as sociedades mais desenvolvidas em sociedades envelhecidas. 

A população mundial está a envelhecer e, por isso, torna-se urgente repensar 

o papel dos idosos e a sua importância nas sociedades atuais. 

Os seres humanos tendem a classificar-se em categorias. De facto, 

classificamos as pessoas desde os primórdios civilizacionais. Por isso, quando 

alguém atinge 65 anos de idade, é categorizado como idoso, mesmo que essa 

pessoa não se reconheça como sendo velha ou sénior. Isso acontece por 

razões utilitárias, no sentido em que os 65 anos estão associados ao final da 

produtividade com a entrada na reforma, logo aparentemente deixa de ser “útil” 

na sociedade, portanto, é apenas uma construção social em vez de um estágio 
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biológico definitivo. Além disso, a idade cronológica indicada pela “velhice” 

pode variar tanto cultural quanto historicamente. 

O papel dos idosos está sempre em constante mudança, variando de 

cultura para cultura, ao longo das diferentes épocas. Mas, na verdade, apesar 

de poderem ter perda de capacidades motoras ou mentais, as pessoas mais 

velhas são, sem dúvida, um oceano de experiência e sabedoria que podem 

servir como exemplo para gerações mais novas. Infelizmente, há sempre um 

estigma associado a “pessoas idosas” e “velhice” e é por isso que diversas 

culturas em todo o mundo sentem a necessidade de encontrar eufemismos. 

A saúde é afetada ao longo da vida pelas características do contexto social, 

que geram desigualdades nas exposições e vulnerabilidades. Esses 

determinantes sociais interferem no bem-estar, independência funcional e 

qualidade de vida dos idosos, mas geralmente são desconsiderados nas 

intervenções e políticas públicas. Na década atual, há uma forte tendência de 

promover as políticas sanitárias que abordam os determinantes sociais da 

saúde (DSS), definidos como as características sociais dentro das quais a vida 

transcorre ou como as condições sociais em que as pessoas vivem e 

trabalham. Essas definições expressam a intenção de atacar a origem e a 

causalidade das doenças, bem como das iniquidades em matéria de saúde e 

os mecanismos pelos quais as condições do contexto social afetam a saúde e 

podem ser modificadas por ações específicas sobre os determinantes como a 

renda, educação, tempos livres, estrutura familiar, disponibilidade de serviços, 

saneamento, exposições a doenças, redes e apoio social, discriminação social 

e acesso a ações preventivas de saúde. 

Os Determinantes Sociais da Saúde (DSS) abrangem as características 

específicas do contexto social que influem na saúde e o modo como as 

condições sociais afetam a saúde. 

A aceleração no conhecimento sobre os DSS permitiu a construção de 

diversos modelos que procuram  demonstrar a relação entre as desigualdades 

e iniquidades sociais e os resultados na saúde. Entre estes modelos, a CNDSS 

(Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde) resolveu adotar 

o de Dahlgren e Whitehead, pela sua simplicidade, fácil compreensão e clara 

visualização gráfica dos diversos DSS. 

A nível individual, uma maior longevidade implica, mudanças radicais do 
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quadro de vida, no que respeita, em particular, ao estado de saúde e à 

participação do idoso na vida social. A condição social em que se vive, afeta o 

estado de saúde individual em qualquer fase da vida, mas reconhece-se que 

há maior risco de desenvolver doenças, à medida que se avança na idade e, 

muitos idosos confrontam-se com problemas acrescidos de autonomia, 

dependendo cada vez mais de terceiros, quer no que respeita a apoios 

familiares, quer a apoios sociais. 

 
 

2. Modelo de Dahlgren e Whitehead 
 

Este modelo explica os mecanismos pelos quais as interações entre os 

diferentes níveis de condições sociais produzem as desigualdades em saúde, 

desde o individuo, na perspetiva micro, até à perspetiva macro, como as 

condições económicas, culturais e ambientais que predominam na sociedade 

como um todo. 

No âmbito individual, consideram-se algumas características como idade, 

género e fatores genéticos que influenciam a saúde do indivíduo; no nível 

imediatamente superior situam-se os fatores relacionados ao comportamento e 

estilo de vida, que contribuem para a exposição diferencial a fatores de risco à 

saúde como, por exemplo, o hábito tabágico e o sedentarismo. 

O próximo nível demonstra a influência das interações estabelecidas na 

sociedade e na comunidade disponibilizadas pelas redes comunitárias e de 

apoio, serviços sociais, de lazer e de segurança. Essas redes expressam o 

nível de coesão social e constituem-se em elemento fundamental para a saúde 

da sociedade. 

No nível seguinte, estão as condições de vida e de trabalho, disponibilidade 

de alimentos e acesso a ambientes e serviços essenciais, que colocam as 

pessoas em desvantagem social pelo maior grau de exposição ao 

desemprego, a alimentação inadequada, às habitações insalubres, ao menor 

acesso aos serviços públicos, entre outros. 

O último nível aponta as condições económicas, culturais e ambientais, 

incluindo também determinantes supranacionais como o processo de 

globalização. Esses macrodeterminantes agem sobre todos os outros, pois o 
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padrão de vida alcançado por grupos específicos determina a escolha da 

habitação, do trabalho, das interações sociais e dos hábitos alimentares, com 

repercussões sobre a saúde. 

O modelo de Dahlgren e Whitehead destaca a importância dos fatores não- 

clínicos sobre a situação da saúde dosindivíduos e das populações. 

 

Modelo de determinação social de Dahlgren e Whitehead 
 

Fig.1 
 

Fonte: ResearchGate 
 

O presente modelo, bem como a respetiva fig.1 são relevantes no sentido 

em que dão a conhecer as diferentes interações, que agem umas sobre as 

outras e que por consequência influenciam a saúde de cada indivíduo. 

 
3. Importância das relações familiares 

 
O suporte social da família funciona como fator protetor para os idosos no 

processo de resiliência e recuperação de enfermidades, stress e outras 

experiências difíceis da vida quotidiana, pois, pelas questões de proximidade e 

afeto, o idoso ganha um suporte e auxílio que lhe permitem ultrapassar os 

vários desafios que possam surgir. Por isso, avaliar a composição familiar e as 

suas funções na vida dos idosos é importante para o fornecimento de 

informações significativas para o planeamento do cuidado adequado aos 
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idosos, capaz de satisfazer necessidades biopsicossociais dos seus membros.  

Uma vez que é o núcleo familiar que melhor os conhece, sentem 

claramente uma aproximação bem como um sentimento de segurança muito 

maior comparativamente a outras pessoas do seu meio envolvente. As 

Relações Familiares são indispensáveis à vivência de relações afetivas 

estáveis de bons relacionamentos sociais e de relações de amizade 

apropriadas para a idade com os pares ou com outras pessoas significativas. 

É uma variável importante para a saúde dos idosos, mas não há 

uniformidade quanto ao modo de avaliar. A existência de uma variedade de 

técnicas avaliativas reflete a complexidade do assunto, uma vez que não 

existe um modelo ideal de família, onde cada uma possui a sua realidade, 

individual e caráter próprio, não havendo uma matriz a seguir, logo o processo 

avaliativo ficaria comprometido porque não existe consenso. 

A família, por ser o contacto mais próximo e, por muitas vezes, residir na 

mesma habitação que os idosos, acaba por se tornar o principal sistema de 

apoio informal. Contudo, hoje, a dinâmica desse suporte tem se vindo a 

modificar, trazendo novos desafios. A longevidade traz também consigo novos 

desafios, “de modo especial, os referentes às relações familiares 

intergeracionais, aos apoios e cuidados, aos ganhos e às novas necessidades 

e aos papéis que envolvem os componentes de uma mesma família”, (Silva, 

Vilela, Nery, Duarte, Alves & Meira, 2015: 2184), e sociedade o que implica 

toda uma reestruturação. Esta, tem vindo a limitar a capacidade das famílias 

em continuarem a cuidar dos seus idosos.  

 Nas últimas décadas, tem se verificado que a nova geração de filhos que 

está inserida numa cultura que preza a independência e autonomia tem 

impacto no modo de vida de toda a família, especialmente na vida dos idosos, 

pois têm menos disponibilidade para acompanhá-los, bem como prestar 

auxílio.  

Esta realidade leva a que se considere muitas vezes que uma Estrutura 

Residencial para Idosos possa ser uma boa opção, pois estão vigiados 24h, 

têm à sua disposição as necessidades básicas diárias asseguradas, como a 

alimentação e a higiene. Pimentel (2001:73), considera que a 

“institucionalização surge normalmente, para a família ou para os idosos sem 

família, como a última alternativa, quando todas as outras são inevitáveis.” 
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Em caso de necessidade de medicação, esta é controlada pelas auxiliares 

e médicos ou enfermeiros. É ainda possível estabelecer uma rede 

social/vínculo capaz de ajudar a fazer face à solidão e por consequência 

depressão, uma vez que é composto por vários utentes.  

 
 

4. Institucionalização 
 

A institucionalização é entendida como um duplo processo. Por um lado, como 

recurso a serviços sociais de internamento de adultos seniores em lares casas 

de repouso e afins, onde recebem 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. Surgem assim na 

nossa sociedade, instituições de caridade e de apoio social para adultos 

maiores, denominadas como lares, asilos e albergues, conotados com uma 

imagem sombria, decrépita onde os adultos maiores esperam o fim do seu ciclo 

de vida. Existem sentimentos de culpabilidade por parte dos familiares que 

tomaram tal decisão. As famílias, na conjuntura atual da sociedade em que 

vivemos, não têm condições para cuidar do seu adulto maior em situação de 

incapacidade ou atingida por uma síndroma cognitivo-mnésico (Marques, 2020). 

Uma vez institucionalizado deve-se procurar evitar fatores negativos 

inerentes a todo o processo, como a despersonalização (pouca privacidade), a 

desinserção familiar e comunitária, o tratamento massificado, a vida monótona e 

rotineira que trata todos os utentes de igual forma, sem ter em conta as 

diferenças de cada um, pode ainda ser interpretado como um sistema rígido, o 

qual pode conduzir a uma autêntica carência de liberdade do utente, pois o 

sentimento de perda que o adulto maior vivencia com o processo de 

institucionalização vai sem dúvida 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 (Lourenço, 2014).
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4.1. Relação instituição/família 
 

O envelhecimento tende a ser um tema delicado e doloroso para muitos 

idosos. Com frequência, veem-se de mãos dadas com o isolamento, a falta de 

apoio social, a dificuldade em lidar com o próprio processo de envelhecimento, 

com a eventual morte do cônjuge, o abandono familiar, as dificuldades para se 

manter financeiramente, o que também pode desencadear doenças físicas e 

psíquicas. A própria transformação social dos últimos anos, incluindo os novos 

modelos familiares, o grande número de separações, o avanço tecnológico e 

científico de domínio dos mais jovens e a inserção da mulher no trabalho fora do 

lar e das lides domésticas a que tradicionalmente estavam habituadas, são 

fatores que podem contribuem para a falta de apoio aos idosos. 

O idoso institucionalizado é visto geralmente como uma pessoa 

desmotivada para a vida, sem expectativas e com esperanças de retorno ao 

ambiente familiar. Para o idoso institucionalizado, as perdas são muitas, e isto 

justifica a grande incidência de estados depressivos, sentimentos de solidão e 

limitação das possibilidades de uma vida ativa. Relegado a uma espécie de 

isolamento e muitas vezes privado das suas atividades familiares e sociais, 

vive uma situação limitada, e mesmo que tenha supervisão relativamente à 

sua saúde física, algo lhe falta, como a mobilidade social, vida afetiva e sexual, 

além de autonomia financeira. 

Por esses motivos, muitos especialistas acreditam que a 

institucionalização deve ser considerada como a última alternativa para 

amparo e cuidado do idoso. Tal aspeto é reafirmado pela Política Nacional do 

Idoso (2010) do Brasil, que preconiza a assistência no domicílio com ênfase na 

promoção da saúde, na prevenção de incapacidades e na manutenção da 

capacidade funcional do idoso dependente. 

A Política Nacional do Idoso (2010) postula, segundo o: 

Capítulo I - Art. 1º- (…) os direitos sociais do idoso, criando condições para 

promover a sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. A 

política nacional do idoso, segundo o Capítulo II – Secção I- Art. 3º, reger-se-á 

pelos seguintes princípios: 

I- a família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao idoso todos 
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os direitos da cidadania, garantindo a sua participação na comunidade, 

defendendo a sua dignidade, bem-estar e o direito à vida; 

II- o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo 

ser objeto de conhecimento e informação para todos; 

III - o idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza; 

IV - o idoso deve ser o principal agente e o destinatário das  transformações  a 

serem efetivadas através desta política; 

V - as diferenças económicas, sociais, regionais e, particularmente, as 

contradições entre o meio rural e o urbano deverão ser observadas pelos 

poderes públicos e pela sociedade em geral, na aplicação desta lei.  

Relativamente às diretrizes, damos conta de alguns pontos importantes, 

descritas na Secção II, Art.4:  

I – Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do 

idoso, que proporcionem a sua integração às demais gerações;  

II - participação do idoso, através das suas organizações representativas, na 

formulação, implementação e avaliação das políticas, planos, programas e 

projetos a serem desenvolvidos; 

 III - priorização do atendimento ao idoso através das suas próprias famílias, 

em detrimento do atendimento institucional, à exceção dos idosos que não 

possuam condições que garantam a sua própria sobrevivência;  

IV - descentralização político-administrativa;  

V - capacidade e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e 

gerontologia e na prestação de serviços;  

VI - implementação de sistema de informações que permita a divulgação da 

política, dos serviços oferecidos, dos planos, programas e projetos em cada 

nível do governo;  

VII – implementação de mecanismos que favoreçam a divulgação de 

informações de caráter educativo sobre os aspetos biopsicossociais do 

envelhecimento; 
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 VIII - priorização do atendimento ao idoso em órgãos públicos e privados 

prestadores de serviços, quando desabrigados e sem família;  

IX - apoio a estudos e pesquisas sobre as questões relativas ao 

envelhecimento. 

 Verificamos ainda no Capítulo IV, art.10 que faz referência às ações 

governamentais: 

 - Na implementação da política nacional do idoso, são competências dos 

órgãos e entidades públicos:  

b) estimular a criação de incentivos e de alternativas de atendimento ao idoso, 

como centros de convivência, centros de cuidados diurnos, casas-lares, 

oficinas abrigadas de trabalho, atendimentos domiciliares e outros;  

Em Portugal, não existem políticas sociais para idosos tão detalhadas e 

especializadas como no Brasil, no entanto é de ressalvar a importância dessas 

medidas serem implementadas no nosso país, com o objetivo de promover o 

envelhecimento positivo, saudável e ativo, de forma que este processo seja 

visto como uma nova ótica sobre como pode ser prazeroso envelhecer com 

qualidade
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5. Pandemia COVID-19 
 

Em dezembro de 2019, um surto de pneumonia causada pelo surto de 

SARS-CoV 2, ocorreu em Wuhan, uma cidade na província de Hubei e 

espalhou-se rapidamente pela China, com um risco alargado de pandemia. 

Após a identificação e isolamento do vírus, o patogénico, para esta pneumonia 

foi originalmente chamado de Coronavírus (2019-nCoV), mas foi 

subsequentemente chamado de Síndrome respiratória aguda grave coronavírus 

2 (SARS- CoV-2), pela WHO (World Health Organization). No dia 30 de janeiro 

de 2020, a WHO declarou o surto de SARS-CoV 2 uma Emergência de Saúde 

Pública Internacional, e a população mundial foi atingida. 

Comparado com o SARS-CoV, que causou um surto em 2003, o SARS- 

CoV-2 tem um maior nível de transmissão per capita por cidade. O rápido 

aumento em casos confirmados torna a prevenção e controlo do COVID-19 de 

extrema importância. No entanto as manifestações clínicas de COVID-19 são 

dominadas pelo aparecimento da síndrome respiratória aguda grave 

coronavírus 2 (SARS- CoV-2), que infeta as células hospedeiras através de 

recetores ACE2, levando à doença de coronavírus (COVID-19) relacionada 

com pneumonia, problemas cardíacos e dor crónica. Portanto tem de ser dada 

uma atenção particular à proteção do sistema cardiovascular durante o 

tratamento para o COVID-19. Para além disso, pacientes com doenças 

cardiovasculares prévias possuem um maior risco de morte, portanto, entender 

o dano causado pelo SARS-CoV-2 ao sistema cardiovascular e aos seus 

mecanismos de funcionamento é de maior importância de modo que o 

tratamento destes pacientes possa ser oportuno, efetivo e a sua mortalidade 

reduzida (Zheng, Ma, Zhang, & Xie, 2020). 

O surto SARS-CoV2, segundo Our World in Data, desde finais de 

dezembro de 2019 até novembro de 2021 fez mais de cinco milhões de 

mortes, contudo, quase dois anos depois, foram criadas vacinas para o 

combate ao vírus, como a Oxford do fabricante Astrazeneca, a Pfizer do 

fabricante BioNtech, a Moderna e Jansen do fabricante Johnson & Johnson 

levando a que mais de 65,8% da população esteja vacinada atualmente. (criar 
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nota de rodapé com a fonte onde fui buscar, OMS) 

A pandemia que se impôs mundialmente fez com que passássemos de 

seres humanos sociáveis, com rotinas, planos e projetos para seres 

confinados ao seu domicílio, com uma incerteza diária e constante, receios e 

restrições separados fisicamente das nossas famílias e amigos (David Cohen, 

2021). 

No início de 2019, como referido acima, surgiu a pandemia designada por 

Coronavírus, consequentemente, foram impostas restrições de circulação, uso 

obrigatório de etiqueta respiratória, recolher obrigatório bem como o 

confinamento obrigatório que teve repercussões quer a nível físico quer a nível 

psicológico, que afetou grande parte da população, em especial os idosos, que 

foram os primeiros a serem isolados e os últimos a sair, viram-se proibidos de 

sair, de conviver, de manter as suas rotinas diárias, que nesta fase da vida são 

fundamentais, no sentido em que os ajuda a encontrar motivação e um 

sentido para a vida. 

 
 

1. Impacto da pandemia em idosos institucionalizados 
 

Com o avançar da idade grande parte dos idosos reduzem a sua 

participação na comunidade, o que pode originar sentimentos de solidão e 

desvalorização a nível de integração familiar e social. Estudos experimentais 

comprovaram que as pessoas realizadas e satisfeitas com a vida encontram 

mais facilidade na integração e na adaptação às situações menos positivas na 

vida (Machado, 2012). Entretanto, segundo os autores, as representações em 

torno da velhice variam de cultura para cultura. Geralmente, nas sociedades 

orientais, o “envelhecer” possui um significado relacionado com a sabedoria e 

experiência de vida. Os idosos são respeitados pelos conhecimentos 

adquiridos durante a sua trajetória e são, de certo modo, ouvidos pelos mais 

jovens, mais ativos, mais presentes nas atividades desenvolvidas e em muitas 

comunidades são quem têm a “palavra final”. 

Segundo o filósofo Platão, visto como o precursor da visão otimista da 

mesma, defendia a ideia de que era a juventude a fase da vida em que o 

indivíduo deveria cuidar de si com o objetivo de alcançar um fim de vida de 

forma sadia, ativa e positiva. 
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O interesse pelo estudo acerca da solidão sentida pelos idosos tem 

vindo a aumentar, nos últimos anos, devido ao prolongamento da esperança 

média de vida, que levou a um crescente número de indivíduos com mais de 

sessenta e cinco anos. Este sentimento tem sido visto como um dos maiores 

problemas das pessoas de idade mais avançada. No entanto, têm sido feitas 

investigações que demonstram que não há uma relação direta entre o mesmo 

e os idosos. Há, sim, fatores quer pessoais, quer sociais, que contribuem para 

o seu surgimento. Está constatada a maior vulnerabilidade dos idosos para 

experienciarem este sentimento, sendo este um dos aspetos que pode afetar a 

saúde e segurança dos idosos. As expectativas que cada idoso tem 

relativamente aos contactos sociais determina o seu sentimento de solidão. É 

um sentimento subjetivo, relacionado com a qualidade da interação social e 

não com a quantidade dos contactos estabelecidos (P. Freitas, 2011). 

Uma das principais marcas do processo de envelhecimento é a eventual 

institucionalização. É uma realidade vivida pelos idosos, que por vários 

motivos, não encontram dentro da família e da comunidade uma resposta 

satisfatória às suas necessidades existenciais. A eventual entrada numa 

instituição é entendida como um duplo processo. Por um lado, como recurso a 

serviços sociais de internamento de idosos em lares, casas de repouso e afins, 

onde recebem assistência e supervisão 24 horas por dia. 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. 

Durante as epidemias, o número de pessoas cuja saúde mental é 

afetada tende a ser maior que o número de pessoas afetadas pela infeção. 

Além de um medo concreto da morte, atualmente a pandemia do COVID-19 

teve implicações para outras esferas: organização familiar, encerramento de 

escolas, empresas e locais públicos, mudanças nas rotinas de trabalho, 

isolamento, levando a possíveis sentimentos de abandono. Além disso, pode 

aumentar a insegurança devido às repercussões económicas e sociais dessa 

tragédia em larga escala. Os idosos são destaque na pandemia COVID-19, 

numa primeira fase principalmente devido ao potencial de risco dessa 

população, no âmbito da fragilidade física, mais vulneráveis às viroses, 

infeções secundárias, bem como devido às comorbilidades associadas; numa 
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segunda fase, por apresentarem alterações decorrentes da senescência ou 

senilidade, levando a que exista um direcionamento de ações e estratégias de 

distanciamento social especificamente para esse grupo (Silveira, 

Hammerschmidt, & Santana, 2020). 

Reflexo das várias medidas adotadas pelo Governo, com o objetivo de 

controlar a situação epidemiológica, nomeadamente o recolher e o isolamento 

obrigatório, muitos indivíduos perderam as habituais formas de se conectarem 

com as suas redes de suporte, os serviços sociais e de saúde, levando a que 

passassem mais tempo sozinhos. Em meados do mês de março de 2020, 

após deliberação governamental, em que já era possível a equipa prestadora 

de serviços nas instituições, amigos e família suportarem estes esforços de 

conexão, de modo a acalmar a solidão, a ansiedade e o isolamento social, 

autorizaram-se as visitas e o contacto através de atividades entre pessoas 

com recurso ao uso de aparelhos virtuais e de videoconferência, visitas à 

distância, equipamento protetor pessoal. Telefonemas diários, serviços de 

entrega ao domicílio, conversas virtuais e por telefone de saúde e educação de 

prevenção e auxílio, como a LINHA COVID LARES (707 20 70 70) que surge 

no âmbito de apoio às Estruturas Residenciais para Idosos [ERPI] no contexto 

da pandemia causada pelo SARS-CoV-2. Resultado de uma parceria entre a 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e o Algarve Biomedical Center, insere- 

se no programa integrado do Ministério do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social de apoio aos lares e tem como objetivos o esclarecimento 

de dúvidas, reforço dos procedimentos a seguir, disponibilização de 

informação e materiais formativos, promoção da correta articulação da 

informação entre autoridades competentes (Saúde, Segurança Social e 

Proteção Civil). 

Pelas várias alterações que surgiram no quotidiano, quer a nível 

pessoal quer a nível profissional, pode levar as pessoas a pensarem que o 

COVID-19 é uma doença que só afeta os idosos pela maior fragilidade física e 

mental assim como a perda da capacidade de resiliência, menosprezando e 

estigmatizando as pessoas desta faixa etária levando a que se pense que 

estas são dispensáveis. 

A pandemia causou medo e sofrimento aos idosos em todo o mundo. 

Além do impacto imediato na saúde, coloca os idosos em maior risco de 
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pobreza, discriminação e isolamento. É provável que tenha um impacto 

devastador   nos    idosos    dos    países    em    desenvolvimento”,   escreveu 

o Secretário-Geral da ONU, António Guterres.
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1. Isolamento e doenças mentais 
 

A população mundial está a envelhecer, nesse contexto, é possível 

observar uma tendência para um maior isolamento social e crescente 

sentimento de solidão entre os idosos, no sentido em que a população ativa 

hoje em dia é comum ter o quotidiano preenchido de atividades profissionais e 

de lazer, muitas vezes residem longe dos pais, impossibilitando que os netos 

fiquem com os avós, fazendo com que os idosos acabem por ficar mais 

isolados, sozinhos, sem companhia ou ajuda. Esta constante falta de interação 

interpessoal, muitas vezes leva ao desenvolvimento de outras patologias 

mentais, como a depressão, ansiedade, alzheimer, entre outras. 

A Teoria do Desengajamento, formulada por Cumming e Henry (1961), 

defende que o envelhecimento é um processo inevitável, que resulta numa 

menor interação entre a pessoa idosa e os outros indivíduos no sistema social 

a que pertencem, podendo isso ser explicado pelo processo de antecipação 

para a morte, ao retirarem-se gradualmente das suas funções, como uma 

forma de se prepararem para o fim da vida. Posteriormente, Cumming 

reconheceu que poderiam existir diferenças individuais no processo de 

desengajamento com base em diferenças profundamente enraizadas no 

caráter e na constituição biológica, uma vez que o indivíduo poderá ter uma 

personalidade, ou uma natureza mais introvertida, o que pode levar a que este 

processo seja contrariado. 

De facto, todos nós temos e experimentamos diferentes tipos de solidão 

nas nossas vidas (Coplan & Bowker, 2013), como a perda de um familiar, de 

um cônjuge, uma separação, divórcio, abandono, entre outros tipos, contudo, 

nenhum indivíduo consegue ser uma entidade totalmente isolada e sobreviver 

desse modo, sem interagir com outras pessoas. Essas conexões sociais 

podem influenciar as trajetórias individuais durante todo o ciclo de vida (Elder, 

1994). 

Em 2014, um comité das Academias Nacionais de Ciências reviu as 

pesquisas existentes e concluiu que o confinamento solitário pode precipitar 

problemas graves bem como mudanças psicológicas (Travis et., 2014, p.201). 
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The American Phychological Association (2016) concordou que o 

confinamento solitário está associado a graves danos à saúde física e mental 

entre jovens e adultos, incluindo um aumento do risco de automutilação e 

ideias suicidas, maiores níveis de ansiedade, depressão, sono, perturbação, 

paranoia e agressão, exacerbação do início de doenças mentais preexistentes 

e sintomas traumáticos e aumento do risco de problemas cardiovasculares. 

Para entender melhor os efeitos e as consequências dessa mudança a nível 

social, torna-se fulcral compreender e distinguir os termos isolamento social e 

solidão, que, apesar de estarem inter-relacionados, acabam por descrever 

conceitos diferentes (Gardiner et al., 2018). 

 
 

1. Depressão 
 

A depressão é considerada hoje em dia, pela OMS como a doença do 

século e um grave problema de saúde pública importante que afeta pessoas 

de todas as idades, levando a sentimentos de tristeza e isolamento social que 

muitas vezes têm como desfecho o suicídio. 

Contudo, é nas idades mais avançadas que ela atinge os mais elevados 

índices de morbilidade e mortalidade, na medida em que assume formas 

incaracterísticas, muitas vezes difíceis de diagnosticar e, consequentemente, 

de tratar, pois é vista com muita leviandade, uma vez que associamos como 

natural o sentimento de tristeza em idades mais avançadas, ou pela morte do 

cônjuge, solidão, ou pelo fim de vida, quando na realidade se pode tratar de 

uma patologia depressiva ainda em fase inicial e passível de recuperar ou já 

em fase avançada, que sem acompanhamento adequado pode levar a sérias 

consequências. 

A depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde (2017), é, 

atualmente, a principal causa de morbilidade no mundo, e o crescimento no 

número de pacientes com o Transtorno de Ansiedade e/ou Depressivo no 

período entre 1990 e 2013, foi cerca de 50% em comparação com dados 

anteriores, afetando cerca de 10% da população mundial (World Health 

Organization, 2016; Morgan et al., 2017). 

O risco agravado de isolamento social enquanto medida para conter a 
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propagação da infeção é descrito por O’Caoimh et al. (2020) através da 

restrição das visitas passível de levar a três fatores: à diminuição da satisfação 

com os cuidados prestados; impacto negativo no humor dos residentes e na 

memória, bem como à alteração e deterioração das funcionais atividades de 

vida diárias. 

A depressão é o problema de saúde mental mais comum na terceira 

idade, tendo impacto negativo em todos os aspetos da vida, sendo assim de 

grande relevância na saúde pública. Entretanto, ainda é comum a atribuição 

errônea dos sintomas depressivos ao processo de envelhecimento normal, por 

parte do próprio idoso, dos seus familiares e de alguns profissionais de saúde. 

Os custos associados à depressão na terceira idade são grandes; para além 

do declínio funcional, stress familiar, aumento do risco de doenças também 

surge piora na recuperação de doenças e morte prematura por suicídio ou 

outras causas. 

Humor deprimido ou tristeza não são essenciais para o diagnóstico das 

síndromes depressivas no idoso. Muitas vezes eles têm dificuldade de 

verbalizar tristeza e podem referir como irritabilidade, falta de sentimentos e 

emoções, culpa, desamparo, desinteresse ou prazer em atividades que eram 

antes consideradas prazerosas. É importante lembrar que no idoso, a 

apresentação do quadro nem sempre é típica, podendo manifestar-se 

unicamente como um sintoma somático ou défice cognitivo. Por este motivo, a 

avaliação da função cognitiva também deve ser incluída como parte da 

investigação, visto que o défice cognitivo tem mostrado estar associado com o 

não relato de sintomas depressivos. 

A prevalência de sintomas depressivos em idosos é de 

aproximadamente 15% nos pacientes da comunidade, 20% no nível de 

prevenção primária e de 20 a 25% nos pacientes hospitalizados. Porém, 

quando se considera a prevalência da depressão como doença, ocorre de 1 a 

3 % na comunidade, 10 a 12% nos pacientes ambulatoriais e 10 a 15% nos 

hospitalizados. Já nos idosos institucionalizados, 12 a 16% apresentam a 

patologia e 30 a 40% referem os sintomas. 

A depressão na terceira idade é tratável, mas o diagnóstico pode ser um 

desafio, pois é comumente associada com uma variedade de desordens 
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físicas e prejuízo cognitivo. A sobreposição entre sintomas físicos e 

depressivos complicam o reconhecimento e o diagnóstico da patologia. Sabe- 

se que é subdiagnosticada e subtratada. 

Estudos mostram que menos da metade dos pacientes identificados 

como deprimidos recebem tratamento, e metade dos tratados não o recebem 

de forma adequada. O não tratamento associa-se a uma maior incapacidade, 

ao aumento no número de hospitalizações e da mortalidade. O suicídio, a 

complicação mais temida da doença, é de maior risco nesta população, 7% 

para os homens e 1% para as mulheres, uma vez que, existem vários 

estereótipos culturais associados, como o estereótipo de género, o homem é 

educado para não mostrar sofrimento assim como a ausência do parceiro, uma 

vez que a mulher assume o papel de mãe e após a sua morte, o homem sente-

se desamparado. 

Uma história completa e um exame físico incluindo a avaliação do 

estado cognitivo são essenciais para a avaliação da depressão nos idosos. 

Sabendo-se que o diagnóstico é essencialmente clínico, exames laboratoriais 

servem para excluir outras patologias que podem confundir o diagnóstico. Em 

1983, Yesavage e colaboradores desenvolveram e validaram um instrumento 

de triagem para depressão chamado de Escala de Depressão Geriátrica 

(GDS). A GDS possui uma versão longa e uma curta, composta por 30 e 15 

questões, respetivamente. Ambas são validadas internacionalmente e 

amplamente utilizadas na avaliação geriátrica global, auxiliando a 

determinação da necessidade de tratamento nessa fração da população. É um 

teste para a deteção de sintomas depressivos no idoso, com 15 perguntas 

negativas/afirmativas onde o resultado de 5 ou mais pontos diagnostica 

depressão, sendo que a pontuação igual ou superior a 11 caracteriza 

depressão grave. 

A depressão em idosos é um sério e crescente problema de saúde 

pública, trazendo prejuízos à vida familiar e à comunidade. Não é parte normal 

do envelhecimento e muito menos uma característica de fraqueza; é uma 

doença, e deve ser reconhecida e tratada efetivamente. 

Atualmente, e com a questão da pandemia, a depressão surgiu com 

uma dimensão muito superior, por consequência de medidas extraordinárias, 
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nomeadamente o confinamento decretado pelo governo como estratégia para 

combater a infeção generalizada, a população a nível mundial ficou em 

isolamento social, com restrições de horário, circulação, contacto físico, uso 

obrigatório de máscara na rua e principalmente em espaços fechados. 

Este conjunto de medidas, e outras que foram implementadas, surgiram 

como uma mudança e levou a uma adaptação no quotidiano da sociedade, o 

trabalho e a escola passou a realizar-se em casa, sempre que possível. 

 
 

2. Solidão 
 

A solidão é um sentimento subjetivo e relaciona-se com ausência de 

contacto, de sentimento de pertença ou com a sensação de se estar isolado. 

Por outro lado, o sentimento de solidão pode interferir com a qualidade de vida 

das pessoas. O sentimento aumenta com a idade: 9,9% dos 50-64 anos; 

26,8% com 85 anos ou mais. 

Com o crescente aumento da população idosa um dos aspetos mais 

referenciados na literatura é a solidão vivenciada por esta população. Esta 

transformou-se num problema social, particularmente nos idosos, observando- 

se a existência de elevados níveis de solidão (Wu et al., 2010). 

Ao estudarmos este sentimento, são várias as questões que podem 

surgir, nomeadamente, de que forma cada indivíduo expressa este sentimento, 

se está associado à situação de isolamento e do viver só e dentro da 

individualidade de cada um como se manifesta, se está também relacionado 

com o trajeto de vida e a realidade onde vive. A representação social que cada 

pessoa tem sobre o sentimento de solidão, poderá ter uma diversidade e 

heterogeneidade de significados. Uns, poderão transmiti-la com facilidade, 

outros tenderão a esconder-se e a mascarar este sentimento. Ao pensar em 

solidão facilmente se pode direcionar o pensamento para um sentimento 

negativo e imposto, no entanto, este sentimento pode ser vivido de forma 

positiva, saudável, como opção de vida, o chamado isolamento desejado. 

Existem pessoas que por opção escolhem estar sós, pois estar só não está 

diretamente relacionado com o sentir solidão, bem como, as pessoas que 

sentem solidão não estão necessariamente sós, isto é, “Podemos estar sós 
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sem que estejamos em solidão. E podemos viver um sentimento de solidão 

quando não estamos sós.” (Pais, 2006:18). 

O acompanhamento familiar deixou de ter o efeito que outrora tivera, e 

os idosos passam a depender cada vez mais de si próprios, da sua reforma e 

muitas vezes da Assistência Social, passando a viver uma vida inteiramente 

sós. A partir do momento em que, fruto do aparecimento dos movimentos 

sindicais, começaram a surgir as reformas e pensões, como meio de sustentar 

socialmente os idosos, os filhos passam a não ter de se preocupar com os 

pais, pois a responsabilidade passa para o Estado. “Lentamente, a par com a 

emergência de sistemas de reforma, inicia-se um processo de transferência de 

responsabilidades dos filhos para a sociedade, mais concretamente para o 

Estado, o trabalhador e a entidade empregadora, através de compromissos 

que adquirem formas variadas. Os filhos vão ficando dispensados do «dever 

sagrado» de cuidar dos pais, uma vez que atualmente a sociedade é regida 

pela dessacralização, ou seja, um afastamento dos valores religiosos em fusão 

com a rotina agitada, pois há cerca de 60 ou 70 anos atrás os valores 

educacionais e religiosos passavam muito pelo compromisso de auxílio e 

cuidado dos pais até ao momento da sua morte, atualmente esse “hábito” já 

não é tão usual, pois o quotidiano, a rotina cheia de compromissos e muitas 

vezes a deslocalização dos filhos sobrepõe-se a estes valores, deixando uma 

margem para que neste caso em particular e como supramencionado o dever 

de cuidar dos pais é delegado pelos filhos ao Estado, numa tentativa de 

continuar a prestar auxílio, evitando o abandono dos pais, contudo de uma 

forma mais indireta, através de estruturas residenciais capazes de providenciar 

o cuidado, a vigilância e a assistência necessária. “E gradualmente, vão-se 

modificando a natureza e a intensidade dos laços que unem tradicionalmente 

as gerações” Fernandes 2007, (Velhice e Sociedade p.14). 

O sofrimento dos mais idosos, provocado pelo sentimento de solidão, é 

considerado como uma das experiências mais penosas e problemáticas a que 

se torna urgente responder. Este sentimento não acontece só em casos de 

vivências isoladas, mas também no seio das próprias famílias e em 

instituições, onde há, frequentemente, falta de comunicação, participação 

social e afetiva. Solidão e isolamento não são sinónimos, embora o isolamento 
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possa influenciar o aparecimento da solidão. O caráter multidimensional destes 

dois fenómenos, tem criado alguma dificuldade na sua concetualização, 

(Freitas, 2011). 

Segundo Butter citado por Freitas (2011), os mais jovens têm a 

perceção de que a solidão é um sentimento muito presente nos mais velhos. É 

também comum fazer-se uma associação direta entre a velhice e a solidão, 

visto que se considera normal a existência deste sentimento por parte do 

idoso. Esta visão espelha muitas das virtudes comuns sobre o envelhecimento, 

pois, de um modo geral, os idosos são considerados conservadores, 

inflexíveis, passivos, com doenças físicas e mentais. A generalização da 

questão, reforça os mitos e estereótipos, chegando a verificar-se muitas 

atitudes discriminatórias que afetam esta camada da população. 

Um dos fatores que pode explicar o surgimento do isolamento e de 

sentimentos como a solidão tem como base uma nova realidade associada a 

novos estilos de vida com que a pessoa idosa convive, mais fugazes, que 

facilitam o aparecimento de sentimentos de tristeza e insegurança, provocando 

então solidão e um isolamento social persistente. Como forma de combater a 

pressão que a sociedade exerce, o idoso tende a hiperbolizar a importância do 

lar como último reduto de segurança. 

Segundo Mauritti (2011) os comportamentos sociais e as orientações 

simbólicas inerentes a esta forma de viver, procurou perceber o fenómeno da 

individualização e da solidão na sociedade contemporânea. Para esta autora o 

estado do viver só, não é sinónimo de ausência ou rutura de laços sociais e de 

isolamento face aos grupos de pertença, mas sim uma opção e estilo de vida, 

contrariamente ao que por vezes é publicitado na comunicação social. Afirma, 

ainda relativamente à habitação que o espaço da casa é um espaço de 

identidade e intimidade do próprio, que se encontra preenchido de significados 

e símbolos, que refletem o percurso de vida. A autora parafraseando o autor 

Gilberto Velho, refere que a casa tem determinados significados, 

nomeadamente a sua localização, a forma como é utilizada, com quem é 

partilhada e o lugar de cada objeto dentro da casa. A casa funciona, portanto 

como um marco no tempo e no espaço, que é construído de forma a satisfazer 

as necessidades de quem a habita. É um espaço de conforto, um espaço 
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seguro e identitário. 

Segundo o INE são um milhão e duzentos mil idosos (19% da 

população) que se encontram em condições de solidão e isolamento, ou seja, 

seis em cada dez vivem dessa forma. Destes, estão completamente sós cerca 

de 400 964 pessoas, de acordo com os últimos Censos de 2011 daquele 

instituto. 

Segundo Freitas (2011), só com o conhecimento das causas da solidão 

é que se poderá avaliar e sistematizar estratégias para lidar com esta situação. 

Um dos aspetos mais importantes para a qualidade de vida é o apoio da 

família, amigos e participação em atividades sociais, sendo que os baixos 

níveis de contactos e interações sociais podem associar-se a uma qualidade 

de vida pobre. O isolamento pode promover a solidão, embora esta se 

relacione mais com aspetos qualitativos. Weiss et al. citados por Freitas 

(2011), sugerem que “a solidão é um sentimento que consiste no isolamento 

emocional que resulta da perda ou inexistência de laços íntimos e do 

isolamento social, com a consequente ausência de uma rede social com os 

seus pares”. 

A solidão tem sido destacada como sendo um fator de risco para 

sintomas depressivos (e.g., Cacioppo et al., 2010), sendo constatada 

evidencias da relação preditiva entre a solidão e os sintomas depressivos na 

velhice (Aylaz, Aktürk, Erci, Öztürk, & Aslan, 2012; Bodner & Bergman, 2016; 

Cacioppo, Hughes, Waite, Hawkley, & Thisted, 2006). A solidão encontra-se 

relacionada com o contacto social desadequado, género e baixo estatuto 

socioeconómico, sendo ainda um preditor de resultados negativos na saúde, 

declínio cognitivo e aumento do risco de mortalidade (Rico-Uribe et al., 2018; 

Wilson et al., 2007). Na velhice, a morte e perda de contacto com pessoas 

significativas ao longo do tempo aumentam o risco de solidão (Alpass & 

Neville, 2003). A solidão surge, frequentemente, na ausência de satisfação nas 

relações sociais, resultante de um desfasamento entre os níveis reais e os 

níveis desejados de contacto social (Azam et al., 2013; Hughes, Waite, 

Hawkley, & Cacciopo, 2004; O’Luanaigh & Lawlor, 2008; Singh & Misra, 2009; 

Victor, Scambler, Bowling, & Bond, 2005). Contudo, solidão, isolamento social 

e “viver sozinho” são conceitos distintos, apesar de se encontrarem 
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interrelacionados. Uma menor integração social e maior isolamento social 

devido a redes sociais mais pequenas e devido à participação em menos 

atividades sociais pode aumentar a probabilidade de ter um sentimento mais 

forte de solidão (Chen, Hicks, & While, 2014). O isolamento social é um estado 

objetivo de solidão, na medida em que o indivíduo mantém poucos contatos 

com os outros e tem um envolvimento muito baixo na vida em comunidade 

(Cattan, White, Bond, & Learmouth, 2005). 

 
 

3. Ansiedade 
 

O Transtorno de Ansiedade e Transtorno Depressivo apresentam-se 

como as duas patologias mentais de maior incidência e prevalência (Maragno, 

Moisés, Reinaldo, Hillegonda, & Chester, 2006; Wolitzky‐Taylor et al., 2010), 

possuem distribuição global e atingem ambos os sexos em todas as idades, 

contudo com uma maior incidência entre as mulheres idosas (Santos & 

Siqueira, 2010; Vink, Aartsen & Schoevers, 2008; Wolitzky‐Taylor et al., 2010). 

Segundo Rabelo & Neri (2016), idosos com suporte social/familiar 

apresentam menores ocorrências de Ansiedade e Depressão em comparação 

aos que não possuem nenhum suporte. No entanto, quanto menor a 

dependência nas atividades de vida diária por parte dos idosos, maior o 

suporte familiar que estes podem prestar (Rabelo & Neri, 2016). 

Identifica-se uma desigualdade social e económica entre os grupos e a 

sua implicação nos transtornos afetivos. Dado que, os determinantes sociais 

como a baixa escolaridade e baixos rendimentos se podem traduzir num baixo 

nível socioeconómico que por consequência pode fomentar um baixo nível 

social. Esta sequência traduz-se em fatores que implicam diretamente na 

saúde mental dos indivíduos e nem sempre são considerados nos estudos que 

têm como objetivo identificar a ocorrência dos transtornos afetivos. 
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PARTE II | Estudo Empírico 
 

1. Metodologia da investigação 
 

Segundo L. Pardal e E. Correia (1995:10) a metodologia é caracterizada 

como o “(…) corpo orientador da pesquisa que, obedecendo a um sistema de 

normas, torna possíveis a seleção e articulação de técnicas, no intuito de se 

poder desenvolver o processo de verificação empírica.” 

Este tipo de trabalho privilegia a metodologia mista, quantitativa e 

qualitativa. Entende-se por metodologia quantitativa o observável, objetivo e 

mensurável, como forma de expressar a realidade; tem por base uma análise 

de dados em que a matemática é a forma de expressão utilizada para a 

interpretação dos resultados recolhidos. Já a metodologia qualitativa surge no 

âmbito dos valores, crenças, representações, hábitos, atitudes e opiniões, 

passando pelo observável, onde se estabelecem inferências e se atribuem 

significados ao comportamento. A combinação dos dois métodos no processo 

de investigação permite a associação das características e paradigmas de 

ambos, o que em termos desta investigação é o mais adequado. Trata-se, 

assim, de um estudo de caso transversal de natureza mista, quantitativa e 

qualitativa, em nível exploratório-descritivo, cujo objetivo é o de avaliar qual o 

impacto da pandemia nas relações familiares em idosos institucionalizados. 

 
2. Problemática e a sua contextualização 

O envelhecimento humano não é apenas um problema demográfico, mas 

também um fenómeno complexo que envolve aspetos socioculturais, políticos 

e económicos em interação dinâmica e permanente com a dimensão biológica 

e subjetiva dos indivíduos (Carvalho & Dias, 2011). É atualmente um 

fenómeno que ocorre à escala mundial, que se acentua nas sociedades ditas 

desenvolvidas, em consequência do aumento da esperança de vida e do 

declínio da natalidade (A. Costa & Sequeira, 2013). A reestruturação dos 

sistemas de reforma, os regimes de previdência social e o aumento das 

instituições de apoio à velhice são indicadores da preocupação e adaptação 

social ao fenómeno de envelhecimento. Uma das principais marcas do 
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processo de envelhecimento é, sem dúvida, a admissão de idosos numa 

instituição. 

Como supramencionado, a pandemia COVID-19 afetou a população a nível 

mundial, no entanto com um maior impacto nas crianças e na população idosa, 

que são considerados uma das populações de risco, obrigando as instituições 

onde residem a efetuar um conjunto de mudanças, nomeadamente o 

encerramento das estruturas residenciais para os idosos, a proibição de 

visitas, com o objetivo de isolar os utentes de uma propagação do vírus vindo 

do exterior, a criação de alas de contenção, com o objetivo de separar os 

utentes infetados dos não infetados, fornecendo cuidados médicos 

hospitalares, a criação de quartos de isolamento, para utentes com sintomas 

ou que se ausentaram das estruturas residenciais para ir ao hospital, entre 

outros motivos. 

Estas medidas fizeram com que o contacto que o idoso tinha com a sua 

família e amigos diminuísse substancialmente, fraturando as suas relações 

pessoais. Todos estes fatores causaram certamente um determinado impacto 

nos idosos institucionalizados. 

Assim, perante esta situação, é necessário compreender de que forma o 

isolamento afetou os idosos e consequentemente a sua família bem como 

quais as soluções possíveis para reverter ou atenuar este impacto. 

 
3. Modelo de investigação 

 
3.1 Pergunta de partida e objetivos da Investigação 

 
 

Pergunta de partida: Que impacto teve a pandemia nas relações familiares 

em idosos institucionalizados? 

 
 

3.2 Objetivos gerais 
 
 

1. Compreender o impacto da pandemia nas relações familiares em idosos 

institucionalizados.



36  

 
 

3.3. Objetivos específicos 
 
 

1. Analisar o impacto da pandemia ao nível das visitas familiares; 

2. Compreender de que forma a pandemia afetou as relações familiares em 

idosos institucionalizados; 

3. Compreender como é que a pandemia foi sentida, do ponto de vista 

psicológico, pelos idosos; 

4. Avaliar quais foram os principais sentimentos provocados pela pandemia; 

5. Avaliar as consequências da pandemia nas relações familiares em idosos 

institucionalizados; 

 
4. População e Amostra 

 
Considera-se que no caso deste estudo a amostra mais adequada será 

a não probabilística por conveniência. Esta opção é sobretudo pertinente 

nesta investigação uma vez que se trata de um estudo exploratório cujos 

resultados não poderão ser generalizados, mas que permitem a recolha de 

informação importante para estudos posteriores e que a nível exploratório 

permitirão avaliar e identificar questões relevantes para o projeto de 

intervenção (Carmo & Ferreira, 2008). O critério de seleção da amostra terá 

por base a inscrição voluntária dos idosos que frequentam a ERPI (Estrutura 
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Residencial para Idosos). Importa ainda que manifestem capacidade de 

relacionamento interpessoal e capacidades cognitivas que permitam a 

participação no projeto. Os participantes assim como a ERPI serão 

devidamente informados dos conteúdos e objetivos do projeto, bem como da 

confidencialidade que se impõe no tratamento e exposição dos dados 

recolhidos e resultados obtidos. 

O universo do presente estudo, constituído por 33 utentes da Comissão 

de melhoramentos do concelho de Sousel, tem uma amostra de 16 utentes. 

Nesta perspetiva, e após definido o tema de estudo “Impacto da 

pandemia nas relações familiar em idosos institucionalizados”, surge a 

seguinte pergunta de partida: “Que impacto teve a pandemia nas relações 

familiares em idosos institucionalizados”. O trabalho de campo será realizado na 

Comissão de Melhoramentos do Concelho de Sousel. 

A Comissão de Melhoramentos do Concelho de Sousel, situada em 

Sousel, um concelho essencialmente rural, é sede de Concelho e apresenta- 

nos mais três freguesias: Cano, Casa Branca e Santo Amaro.    É descrita 

como uma instituição de solidariedade social sem fins lucrativos, que tem 

como finalidade, segundo os seus estatutos, o apoio a crianças e jovens, à 

família, à integração social e comunitária, aos cidadãos na velhice e 

invalidez e em todas as situações de falta ou diminuição dos meios de 

subsistência ou de capacidade para o trabalho. 

 
Atualmente, concretiza os seus objetivos através de vários 

equipamentos sociais, distribuídos por todas as Freguesias do Concelho de 

Sousel, dando resposta a mais de 152 Utentes e respetivas famílias, 

estendendo a sua área de atuação, pelas quatro freguesias já anteriormente 

referidas, há mais de 25 anos. 

 
 

5. Observações Éticas 
 

Para realizar uma investigação mediante a recolha de informação, 

nomeadamente em contexto de questionário, é necessário seguir 

determinados princípios éticos, de modo a salvaguardar e a garantir a 
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privacidade da identidade dos indivíduos, bem como a confidencialidade da 

informação que é transmitida. Para a elaboração da presente investigação, 

houve um grande cuidado de modo que fossem seguidos todos estes 

princípios, orientados, fundamentalmente, pelo Código Deontológico da APS.  

Foi assegurado o princípio de voluntariedade dos utentes, questionando-se 

se estes estariam dispostos a participar na investigação em curso reafirmando-

se que “No exercício dos seus papéis profissionais, os sociólogos não devem 

violar o princípio da voluntariedade de fornecimento de informação por parte 

de indivíduos, populações e instituições.” (Código Deontológico da APS, p.8).  

Em seguida, foram explicitados os fins e objetivos da recolha de dados, dado 

que, “Nos processos de recolha de informação, os sociólogos devem ter o 

cuidado de explicitar junto dos informantes a sua identidade profissional, tal 

como a natureza, objetivos, procedimentos e enquadramentos institucional dos 

trabalhos que realizam.” (Código Deontológico da APS, p.9). Relativamente às 

sessões via zoom, apenas estiveram presentes o utente, a mestranda, uma 

auxiliar, na primeira sessão e a diretora técnica na segunda, procurando 

sempre ocultar possíveis formas de reconhecimento do mesmo, na medida em 

que, “Os sociólogos têm estrita obrigação de velar pela proteção dos arquivos 

de informações ou bases de dados sujeitos a confidencialidade ou anonimato.  

Só em caso de absoluta necessidade devidamente justificada poderão 

esses arquivos ou bases de dados ser transferidos para outros profissionais de 

sociologia, desde que vinculados a este código deontológico.” (Código 

Deontológico da APS, p. 9). Manteve-se, também, o cuidado na divulgação da 

informação e o anonimato, salvaguardando a identidade do utente, visto que, 

“É dever dos sociólogos procurar evitar que, da recolha, utilização e divulgação 

de informação decorram prejuízos para quem a presta ou para aqueles acerca 

de quem a informação é prestada. Devem, nomeadamente, salvaguardar o 

direito das pessoas à privacidade e ao anonimato, bem como respeitar a 

confidencialidade de informações e resultados, em todas as situações em que 

ela tenha sido acordada.” (Código Deontológico da APS, p. 9). 
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6. Técnicas e Instrumentos de Recolha de Dados 

Como refere Aires (2011, p. 24), um passo de extrema importância no       

processo de investigação é a escolha das técnicas a utilizar, porque destas 

depende “a concretização dos objetivos do trabalho de campo”. A recolha de 

dados começa com o consentimento informado de cada participante previamente 

esclarecido acerca dos objetivos da pesquisa e da forma como será processada. 

Devido ao contexto de risco que estamos a viver, o trabalho de campo foi 

condicionado, sendo, desta forma, necessário recolher e analisar os dados à 

distância, pelos meios de comunicação virtuais. “Pela sua própria natureza, os 

métodos não interferentes podem também proporcionar uma alternativa quando 

a recolha direta é, por várias razões, difícil ou perigosa” (Lee, 2003, p. 34) 

A recolha de informação será dividida em três partes; numa primeira fase, foi 

pedido o consentimento informado à ERPI escolhida para o efeito, 

posteriormente foi aplicado um breve questionário sociodemográfico aos idosos 

com o objetivo de conhecer a população alvo no que diz respeito à sua idade, 

sexo, estado civil, habilitações literárias, profissão, entre outras questões. 

Numa segunda parte, foi aplicado um grupo de questões relacionadas com o 

seu antigo agregado familiar, de forma a definir com quem vivia na sua habitação 

antes de residir na ERPI, membros da família com quem ainda estabelece 

relação, se recebia visitas pré e pós pandemia, como era o protocolo das visitas 

antes e depois, quem o visitava e quem o visita atualmente. 

Por fim, um conjunto de perguntas relacionadas com o impacto do 

afastamento familiar, os sentimentos percecionados, a relação com os restantes 

utentes, com a própria família e consigo mesmo. 

Numa primeira fase, foi feito um convite à Comissão de melhoramentos do 

concelho de Sousel, através da diretora técnica, aos utentes, com o intuito de 

serem entrevistados, que, prontamente foi aceite, mostrando total disponibilidade. 

Uma vez que ainda nos encontrávamos em período de pandemia, entre acordo 

mútuo, a recolha de dados foi realizada via Zoom e na tentativa de agilizar o 

processo de inquérito foram realizadas duas sessões. 

Os utentes   colaboraram   bastante e estiveram   sempre dispostos e  

participativos a responder às questões que lhes eram colocadas, alguns com 
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algumas dificuldades de perceção essencialmente por três fatores; quer a nível 

cognitivo, pelo conteúdo da pergunta, pelo nível fisiológico, uma vez que a 

capacidade auditiva vai diminuindo e por fim pelo uso de uma nova tecnologia à 

distância que os utentes não estão familiarizados, dificultando a compreensão. 

Nesse sentido, a primeira sessão foi acompanhada por uma auxiliar e a segunda 

sessão com a diretora técnica que repetiam e explicavam o que cada pergunta 

queria dizer aos utentes que mostravam mais dificuldade, mas no geral as duas 

sessões correram bastante bem entre os utentes e a diretora técnica a quem 

tenho muito que agradecer. 

 

4. Análise e Tratamento de Dados 
 

A informação recolhida deverá ser analisada e interpretada, uma vez que 

permite obter resultados para fácil entendimento, uma vez que poderá servir 

de base e tirar ilações para outros estudos, servindo para extrapolar 

resultados para outros universos. Este é o passo central no processo de 

investigação (Amado, 2014). As respostas aos questionários serão analisadas, 

através de gráficos e tabelas para auxiliar a análise de dados e retirar as 

conclusões necessárias. Para tal, foi utilizada a análise de conteúdo, por ser 

uma técnica flexível e adaptável que permite “fazer inferências interpretativas a 

partir dos conteúdos expressos” (Amado,2014, p. 300). 

 
 

5. Apresentação, análise e discussão de resultados 
 

A apresentação, análise e discussão dos resultados, só é possível após a 

concretização dos procedimentos anteriores, recolha e tratamento de dados do 

questionário sociodemográfico, posteriormente a aplicação de um grupo de 

questões relacionadas com o antigo agregado familiar e por fim um conjunto de 

questões relacionadas ao impacto do afastamento familiar durante o contexto 

pandémico. 

Com o inquérito por questionário pretende-se caracterizar os aspetos 

sociodemográficos dos idosos utentes nas ERPI’S, as questões relacionadas 



41  

com o antigo agregado familiar são importantes na ligação com as questões 

seguintes que fazem referência ao isolamento familiar. 

Através da análise de dados, na primeira questão “Sexo”, foi possível 

verificar que mais de metade (56,25%) dos utentes que responderam ao 

inquérito são do sexo feminino, nesse sentido, apenas 43,75% são do sexo 

masculino. Podemos inferir que dos 16 utentes inquiridos, 9 são mulheres e 7 

são homens. 

 

Na segunda questão “Idade” podemos verificar que a maioria dos utentes, 

com uma percentagem de 43,75%, tem entre 80 e 90 anos, de seguida, com 

37,50% têm entre 90 e 100 anos, com uma menor percentagem, 12,50% têm 

entre 60 e 70 anos e por fim, contabilizando apenas 6,25% têm entre 70 e 80 

anos. Podemos então inferir que a maioria dos utentes, contam com idades 

entre os 80 e 90 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo 
 
 
 

 
43,75% 

(7 utentes) 

 
56,25% 

(9 utentes) 
 
 
 
 
 
 

Feminino Masculino 

Idade 

43,75% 

37,50% 

12,50% 

6,25% 

60-70 
anos 

70-80 
anos 

80-90 
anos 

90-100 
anos 



42  

Na terceira questão “Estado Civil” o gráfico podemos afirmar que a maioria 

dos utentes, com 68,75% são viúvos, de seguida, com 18,75% estão os 

utentes casados e com 12,50% estão os utentes solteiros. 

Podemos inferir que mais de metade dos utentes são viúvos, sendo que 8 

são mulheres e apenas 3 são homens, poderá ser explicado pela idade 

avançada. 

 

Na quarta questão, “Habilitações Literárias” podemos determinar que 43,75% 

dos utentes são analfabetos bem como os utentes que possuem apenas o ensino 

primário, uma vez que nos seus tempos de criança, era habitual as crianças saírem da 

escola para irem trabalhar, na tentativa de ajudar os pais a fazer face às dificuldades 

económicas, não lhes permitia prosseguir com os estudos, exemplo disso são as 

percentagens de 0% que correspondem ao ensino secundário e o superior. 

Estado Civil 
12,50% 

(2 utentes) 
 
 
 

 
18,75% 

(3 utentes) 
 
 
 

 
68,75% 

(11 utentes) 
 
 
 

Viúvo Casado Solteiro 
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Na quinta questão “Iniciativa de internamento” podemos verificar que a 

iniciativa de internamento foi maioritariamente por vontade própria, 

contabilizando uma percentagem de 62,50%, de seguida, com 18,75% estão os 

utentes em que a iniciativa de internamento surgiu dos familiares e de técnicos 

de ação social. Foi ainda percetível e fazendo uma relação com o gráfico do 

estado civil em que a maioria dos utentes são viúvos, os utentes sentem-se 

sozinhos, sem companhia, logo, aproveitam as estruturas residenciais para 

fazer face à solidão, uma vez que coabitam com mais utentes, possuem as 

condições básicas necessárias para a vida. 

43,75%

12,50%

43,75%

0% 0%

Analfabeto Sabe ler e escrever Ensino Primário Ensino Secundário Ensino Superio

Habilitações Literárias

Escolaridade
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Na sexta questão “Duração de internamento” é percetível que a totalidade 

dos inquiridos, ou seja, os 16 utentes têm uma estadia permanente na 

estrutura residencial da Comissão de melhoramentos do concelho de Sousel. 

 

 

Na sétima questão “Gosto pela instituição” podemos verificar que dos 16 

utentes inquiridos, 15, com uma percentagem de (93,75%) gostam da instituição 

Iniciativa de internamento 

18,75% 
(3 utentes) 

0% 

18,75% 
(3 utentes) 

62,50% 
(10 utentes) 

Própria Familiares Técnicos de ação social Amigos 

Duração de internamento 

0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
(16 utentes) 

Permanente Temporário 
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Realiza alguma atividade física? 

43,75% 
(7 utentes) 

56,25% 
(9 utentes) 

Sim Não 

em questão, pois, de acordo com as respostas dadas, têm companhia, já não 

estão sozinhos em casa, desenvolvem relações sociais, fazendo face à 

solidão que ajuda no envelhecimento positivo bem como as necessidades 

básicas que lhes são asseguradas, apenas 1 utente (6,25%) respondeu que 

não gostava, pois afirmou ser muito novo para estar num lar. 

 

Na oitava questão “Realiza alguma atividade física?” podemos verificar que dos 

16 utentes, 9 responderam que realizam atividade física, com uma pequena 

caminhada, com uma percentagem de 56,25%, já 7 utentes, com uma percentagem de 

43,75% responderam que não realiza qualquer atividade física. 

 

Gosto pela instituição 
6,25% 

(1 utente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
93,75% 

(15 utentes) 

Sim Não 
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Regularidade de visitas 

0% 18,75% 
(3 utentes) 

31,25% 
(5 utentes) 

25% 
(4 utentes) 

12,50% 
(2 utentes) 0% 

Todos os dias Várias vezes por semana    1 a 2 vezes por semana 

Várias vezes por mês 1 a 2 vezes por mês Ocasionalmente 

Nunca 

Na nona questão “Regularidade de visitas” podemos verificar que dos 16 

utentes, 5 recebem visitas ocasionalmente, com uma percentagem de 31,25%. 

De seguida, com 25%, que equivale a 4 utentes responderam que 

recebem visitas 1 a 2 vezes por semana, com 18,75%, correspondente a 3 

utentes, responderam que recebem visitas várias vezes por semana. Por fim, 

com 12,50 %, 2 utentes responderam que recebem visitas 21 a 2 vezes por mês, 

bem como 2 utentes responderam que nunca recebem visitas.
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Na décima questão “Caracterização da saúde física” 9 dos 16 utentes, ou 

seja 56,25%, responderam que a consideram que a sua saúde física é boa, de 

seguida, com 25% consideram que nem é boa nem má e por fim com 18,75% 

consideram que é má. 

É possível verificar que o sexo feminino registou uma resposta mais 

positiva, contando 6 utentes no que diz respeito à saúde física em comparação 

com o sexo masculino, que apenas registou 3 respostas positivas. 

 

 

Na décima primeira questão “Caracterização da saúde mental” (cf. Anexo 1, 

gráfico 11) podemos verificar que 81,25% consideram que a sua saúde mental 

é boa, de seguida com 12,50%, corresponde a 2 utentes, consideram que é 

má e apenas 1 utente, que corresponde a 6,25% considera que a sua saúde 

mental não é nem boa nem má. 

Através de uma análise mais detalhada, é possível determinar que não 

existe relação visível entre a variável sexo e saúde mental, uma vez que dos 

13 inquiridos, que responderam que consideram boa a sua saúde mental, 6 

são mulheres e 7 são homens. 

Caracterização da Saúde Física 

0% 18,75% 
(3 utentes) 

56,25% 
(9 utentes) 

25% 
(4 utentes) 

Muito má Má Nem boa nem má Boa Muito boa 
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Na décima segunda questão “Sentimento de solidão antes da pandemia” 

podemos verificar que 6 dos 16 utentes, com 37,50% responderam que nunca se 

sentem sós, de seguida, com 31,25% responderam que se sente sós algumas 

vezes, com 25 % responderam que se sente sós muitas vezes e apenas 1 utente 

respondeu que raramente se sente só. 

Através de uma análise mais detalhada, é possível determinar que dos 9 

inquiridos que responderam “Muitas vezes” e “Algumas vezes” os homens 

registou um maior número de respostas em comparação com as mulheres. 

 

Caracterização da saúde mental 
12,50% 

0% 
(2 utentes) 
 

6,25% 
(1 utente) 

81,25% 
(13 utentes) 

 
Muito má Má Nem boa nem má Boa Muito Boa 

Sentimento de solidão antes da pandemia 

0% 

25% 
(4 utentes) 

 

37,50% 
(6 utentes) 

6,25% 
(1 utente) 

31,25% 
(5 utentes) 

Sempre Muitas vezes Algumas vezes Raramente Nunca 
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Na décima terceira questão “Frequência de sentimentos depressivos 

antes da pandemia” após a análise do gráfico, é possível verificar que 50 

% dos utentes, nunca se sente deprimido, de seguida, 31,50% dos 

inquiridos sente algumas vezes, 12,50% sente muitas vezes e apenas 1 

utente, que corresponde a 6,25% respondeu raramente sentir-se 

deprimido. 

Frequência de sentimentos depressivos antes da 
pandemia 

12,50% 
0% 

(2 utentes) 

50% 
(8 utentes) 

31,25% 
(5 utentes) 

Sempre Muitas vezes 

6,25% 
(1 utente) 

Algumas vezes Raramente Nunca 
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Na décima quarta questão “Frequência de sentimentos de ansiedade antes 

da pandemia” é possível verificar que 56,25% dos utentes afirmam que nunca 

tiveram sentimentos de ansiedade antes da pandemia, com uma percentagem 

de 18,75%, ou seja, 3 utentes, afirmaram que sentiram algumas vezes e por fim, 

com uma percentagem 12,50%, 2 utentes responderam que raramente sentiram, 

com 12,50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frequência de sentimentos depressivos antes da 
pandemia 

12,50% 
0% 

(2 utentes) 

50% 
(8 utentes) 

31,25% 
(5 utentes) 

Sempre Muitas vezes 

6,25% 
(1 utente) 

Algumas vezes Raramente Nunca 
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Na décima quinta questão “Durante o confinamento sentiu alguma patologia?” é 

possível verificar que mais de metade da amostra, 56, 25%, ou seja, 9 utentes, 

sentiram soldão, com uma percentagem de 31,25%, 5 utentes responderam que 

não sentiram nenhuma das patologias, e com apenas 6, 25%, 1 utente afirmou 

que sentiu tristeza, outro utente afirmou ter sentido ansiedade e outro utente 

sentiu-se deprimido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o confinamento sentiu alguma destas patologias? 
6,25% 

(1 utente) 
 
 
 
 

31,25% 
(5 utentes) 

 
56,25% 

( 9 utentes) 
 
 

 
6,25% 

(1 utente) 
6,25% 

(1 utente) 

Solidão Depressão Ansiedade Não senti Tristeza 
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6. Dados pós pandemia 

 
Na décima sexta questão “Frequência de sentimentos de solidão depois da 

pandemia” podemos verificar que com uma percentagem de 37,50%, ou seja, 

6 utentes, afirmaram que experienciaram sentimentos de solidão depois da 

pandemia, com 31,25%, 5 utentes responderam que nunca sentiram solidão, 

com 25%, 4 utentes, responderam que se sentiram sozinhos muitas vezes e 

apenas 6,25%, ou seja 1 utente respondeu que raramente se sentiu sozinho. 

 

 
 

Na décima sétima questão “Frequência de sentimentos depressivos depois 

da pandemia” é possível verificar que com uma percentagem de 56,25%, ou 

seja, 9 utentes, afirmaram nunca terem experienciado sentimentos depressivos 

depois da pandemia, com 18,75%, 3 utentes, responderam terem sentido muitas 

vezes, também com 18,75% afirmaram “algumas vezes” terem tido sentimentos 

depressivos depois da pandemia, apenas 6,25%, ou seja, 1 utente respondeu 

que não sabia. 

 

 

Frequência de sentimentos de solidão depois da pandemia 

0% 

25% 

31,25% 
(5 utentes) 

(4 utentes) 

6,25% 
(1 utente) 

 
37,50% 

(6 utentes) 

Sempre Muitas vezes Algumas vezes Raramente Nunca 
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Na décima oitava questão “Frequência de sentimentos de ansiedade depois 

da pandemia” é possível verificar que mais de metade da amostra, 62,50% 

responderam que nunca se sentiram ansiosos depois da pandemia, com 

18,75%, que equivale a 3 utentes responderam que sentiram 

Frequência de sentimentos depressivos depois da 
pandemia 

6,25% 

(1 utente) 0% 18,75% 

0% (3 utentes) 
 
 
 
 
 
 

18,75% 
(3 utentes) 

 

56,25% 
(9 utentes) 

 
 

 
Sempre Muitas vezes Algumas vezes Raramente Nunca Não sabe 
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algumas vezes, com uma percentagem de 12,50% 2 utentes responderam que 

muitas vezes se sentiram ansiosos, e apenas com 6,25%, 1 utente respondeu 

que não sabia. 

 

 

Na décima nona questão “Porque acha que se sentiu assim?” é possível 

verificar que 56,25% responderam que o isolamento de familiares foi o que 

levou a maioria dos utentes a sentir alguma patologia assinalada 

anteriormente, com 25%, ou seja, 4 utentes, afirma que não sentiu nenhuma 

patologia, e com 12,50%, ou seja apenas 2 utentes afirmaram que foi o medo 

que levou a sentir essa patologia. 

Frequência de sentimentos de ansiedade depois da 
pandemia 

6,25% 
(1 utente) 0% 

12,50% 
(2 utentes) 

18,75% 
(3 utentes) 

0,00% 

62,50% 
(10 utentes) 

Sempre Muitas vezes Algumas vezes Raramente Nunca Não sabe 
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Na vigésima questão “Teve acesso a visitas durante o confinamento?” é 

possível verificar que 100% dos utentes afirmaram que tiveram acesso a 

visitas durante o confinamento. 

 

 

 

 

 

Razões que levaram a essas patologias 
0% 

25% 
(4 utentes) 

12,50% 
(2 utentes) 

56,25% 
(9 utentes) 

Isolamento de familiares 

Não sentiu nenhuma patologia 

Medo 

Sempre fui assim 

Isolamento do cônjuge Isolamento de amigos 

Pela incerteza do futuro Intolerância à dor física 

Pouca informação sobre a doença 

Teve acesso a visitas durante o confinamento? 

0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
(16 utentes) 

Sim Não 
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Na vigésima primeira questão, “Se sim, de que forma?” (cf. Anexo 1, gráfico 

21) é possível verificar que 37,50%, ou seja, 6 utentes, responderam que as 

visitas foram feitas através de um vidro, com uma percentagem de 31,25%, 5 

utentes responderam que as visitas foram feitas à distância, com 25%, ou seja, 

4 utentes, responderam que foi através do telefone, e apenas com 6,25%, ou 

seja, 1 utente respondeu que não recebeu visitas. 

 

Na vigésima segunda questão “Considera que essa medida ajudou na 

aproximação?” é possível verificar que 93,75%, ou seja, 15 utentes consideram 

que a medida adotada nas visitas ajudou de alguma forma na aproximação 

familiar, e apenas 6,25%, ou seja, 1 utente afirmou que não recebeu visitas. 

Se sim, de que forma? 
6,25% 

(1 utente) 0% 

31,25% 
(5 utentes) 

37,50% 
(6 utentes) 

À distância Ao telefone 

25% 
(4 utentes) 

Através de um vidro 

Não recebeu visitas Por videochamada Através de um acrílico 
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Na vigésima terceira questão “Foi importante manter o contacto com a sua 

família?”, foi possível verificar que 87,50%, ou seja, 14 utentes consideraram que 

foi importante manter o contacto com a sua família no período pandémico, e 

apenas dois utentes, que equivale a uma percentagem de 12, 50% afirmaram 

que estão sozinhos. 

 

 

 

Considera que essa medida ajudou na aproximação? 
6,25% 

0%(1 utente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93,75% 
(15 utentes) 

Sim Não Não recebeu visitas 

Foi importante manter o contacto com a sua família? 
12,50% 

(2 utentes) 

0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
87,50% 

(14 utentes) 

Sim Não Está sozinho 
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Na vigésima quarta questão “Se sim, porquê?” foi possível verificar que com 

uma percentagem de 12,50%, que corresponde a 2 utentes, responderam que 

permitiu o contacto, permitiu manter a proximidade, permitiu matar saudades e 

também apenas 2 utentes responderam que não têm família. Com uma 

percentagem de 6,25, ou seja, 1 utente por cada resposta, afirmaram que  

permitiu quer não se sentisse sozinho,   permitiu ver os filhos,  os netos e 

permitiu saber que se preocupam com eles,  permitiu saber que estão bem. 

Sem sim, porquê? 
6,25% 6,25% 

(1 utente1) utente) 
6,25% 

(1 utente) 

6,25% 
(1 utente) 

6,25% 
(1 utente) 

6,25% 
(1 utente)12,50% 

(2 utentes) 
Matar saudades 

12,50% 
(2 utentes) 

 
12,50% 

(2 utentes) 
 

 
12,50% 

(2 utentes) 

6,25% 
(1 utente) 

Não tem família 

Manter a proximidade Não se sentir sozinho 

Permitiu manter contacto Ver os filhos 

Saber como estão os filhos Saber que se preocupam connosco 

Ver os netos Saber que estão bem 

Ver os filhos e netos 
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Na vigésima quinta questão, “Testou positivo à SARS CoV-2 é possível 

verificar que a totalidade, com 100% responderam que não testaram positivo à 

data da realização do inquérito. 

 

 

Na vigésima sexta questão, “Se sim, que sintomas teve?”, é possível aferir 

que nenhum dos utentes teve sintomas, uma vez que também não testaram 

positivo à SARS CoV-2. 

 

Testou positivo à SARS CoV-2? 

0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
(16 utentes) 

Sim Não 

Se sim, que sintomas teve? 

0% 

100% 
(16 utentes) 

Febre 

Dificuldade respiratória 

Perda de paladar 

Não teve 

Dor de cabeça 

Cansaço 

Perda de olfato 
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Na vigésima sétima questão, “Sente que esteve devidamente informado?” é 

possível verificar que mais de metade dos utentes, ou seja, 56,25% respondeu 

que se sentiram devidamente informados à cerca do vírus SARS CoV-2, com 

uma percentagem de 37,50%, ou seja 6 utentes afirmaram que não se 

sentiram devidamente informados, e apenas com 6, 25%, ou seja, 1 utente 

respondeu que não se sentiu devidamente informado. 

 

 

 

 

 

Na vigésima oitava questão, “Sentiu medo?” é possível verificar que mais de 

metade dos utentes, com uma percentagem de 56, 25%, ou seja, 9 utentes 

responderam que sentiram medo, já com uma percentagem de 43,75, ou seja, 

7 utentes afirmaram que não sentiram medo algum. 

Sente que esteve devidamente informado? 
 
 

 
37,50% 

(6 utentes) 
 
 
 

56,25% 
(9 utentes) 

 
 

 
6,25% 

(1 utente) 

 
Sim Mais ou menos Não 
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Na vigésima nona questão “Sentiu apoio e proteção pela ERPI?” é possível 

verificar que a totalidade dos inquiridos, ou seja, os 16 utentes afirmaram que 

se sentiram apoiados e protegidos pela ERPI, através das medidas adotadas 

durante o confinamento. 

 

 

 

Se sim, que sintomas teve? 

0% 

100% 
(16 utentes) 

Febre 

Dificuldade respiratória 

Perda de paladar 

Não teve 

Dor de cabeça 

Cansaço 

Perda de olfato 

Sentiu-se apoiado e protegido pela ERPI? 

0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
(16 utentes) 

Sim Não 
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Na trigésima questão “Se sim, porquê?” é possível aferir que foram várias as 

respostas, com uma percentagem de 25%, ou seja, 

4 utentes responderam que a razão se prendia com o facto de estarem 

isolados, as restantes, contaram com apenas uma resposta de 1 utente, como 

por exemplo “Estamos cá dentro”; “Estamos resguardados”; “Porque me 

ajudaram muito”; Estamos fechados”; “Ninguém sai daqui”; Não há pessoas de 

fora”; “Proibira entradas e saídas”; “Não temos contacto com o exterior”; “Não 

temos visitas”; Fizeram mudanças no lar que nos ajudaram” e por fim, 

“Obrigou-nos a isolar de toda a gente”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

PARTE III | Proposta de intervenção 
 

7. Proposta de Projeto de Intervenção 

Se sim, porquê? 
6,25% 6,25% 

(1 utente)(1 utente) 

6,25% 
(1 utente) 
6,25% 

(1 utente) 

25% 
(4 utentes) 

12,50% 
(2 utentes) 

6,25% 6,25% 

6,25% 
(1 utente) 
6,25% 

(1 utente) 
6,25% 

(1 utente) (1 utente) (1 utente) 
Estamos isolados 
Estamos cá dentro 
Estamos resguardados 
Porque me ajudaram muito 
Ninguém sai daqui 
Não há pessoas de fora 
Proibiram entradas e saídas 
Não temos contacto com o exterior 
Não temos visitas 
Fizeram mudanças no lar que nos ajudaram 
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O Projeto de Intervenção deve ser igualmente um processo mobilizador e 

integrador de conhecimentos que perspetive a sua utilização para se 

resolverem problemas que a avaliação final pode ajudar a solucionar, e que 

devem ser reconhecidos pelos profissionais. 

Deve ser conceitualizado simultaneamente como um processo e como um 

produto. Ambos fundamentais para que possa ser um elemento fundamental e 

também um produto que possa ser utilizado para melhorar as práticas de 

atuação em cada área para cada profissional. 

Neste sentido, o Projeto de Intervenção é um produto que resulta de uma 

reflexão aprofundada, coletiva, participada e fundamentada e que se destina a 

orientar as práticas de atuação. Isto é, o projeto tem de prever, tanto quanto 

possível. 

Após elaboração da investigação surgiu como proposta de 

intervenção a criação de uma equipa interdisciplinar de acompanhamento 

constante. Uma vez que é de extrema importância o envolvimento de uma 

equipa que apresente no seu conjunto diferentes perspetivas, biológicas, 

sociais e sobretudo mentais, que ajude ainda na complementaridade e criação 

de medidas e projetos, pois os fenómenos sociais não se encontram 

compartimentados, devem ser vistos de várias perspetivas. Nesse sentido é 

crucial que envolva médicos e enfermeiros, pelo conhecimento biológico, 

desde o nascimento de um indivíduo até à sua morte, a nível social, outros 

profissionais que podem desenvolver iniciativas interessantes são os 

assistentes sociais, gerontólogos, sociólogos e educadores sociais pela 

complexidade do ser social e neste caso em particular pelo envelhecimento 

positivo, e sobretudo a nível mental, que integra os psicólogos e psiquiatras 

certificados, que tratem não apenas questões pós pandémicas, como também 

em toda e qualquer circunstância que seja necessária o acompanhamento e 

atenção desta natureza, pois o idoso, muitas vezes é colocado numa Estrutura 
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Residencial para Idosos até ao final da sua vida, onde muitas vezes são 

negligenciados, pela falta de serviços, apoios e vigilância bem como pela 

geração “sandwich”, com uma faixa etária entre os 40 e os 60 anos, que ainda 

têm os pais vivos mas que também são avós, contudo ainda não estão na 

idade válida para a reforma, logo ainda têm que trabalhar, não conseguindo 

prestar apoio constante aos pais e aos netos, tendo, muitas vezes como única 

opção colocá-los em ERPI’S e Creches, que prestem o acompanhamento que 

no momento os próprios ainda não estão disponíveis para dar. 

Outra medida surge no contexto social, em que a sociedade deveria 

ser mais responsável pelos idosos, evitando o abandono nas ERPI’S, 

instituições, hospitais. 

 

7.1. Fundamentação do projeto de Intervenção 
 

De acordo com os resultados obtidos, consideramos necessário 

promover uma melhor qualidade de vida, nesse sentido, este projeto visa a 

criação de uma equipa interdisciplinar que consiste em sensibilizar, apoiar e 

acompanhar os utentes da ERPI, de modo a ter um maior controlo sobre 

doenças mentais, físicas, criando ainda um plano de atividades socioculturais 

promovendo o envelhecimento ativo e positivo, envolvendo os profissionais no 

âmbito mental, da saúde e do social. 

 
7.2. Designação do Projeto 

 
Este projeto foi designado a partir da sigla A(COMPANHIA)R- Menos 

dor e tristeza, mais saúde e felicidade. 

Pretendo que o mesmo se torne apelativo e que transmita facilmente a 

ideia do seu significado e a sua intenção. 

Como missão, este projeto propõe-se a sensibilizar e consciencializar 

os utentes e os profissionais de saúde, como os médicos, enfermeiros, 

psicólogos, e os profissionais das áreas sociais e humanas, como os 

assistentes sociais, gerontólogos, sociólogos, animadores socioculturais, 

educadores sociais, entre outros, criando um “espaço seguro” para acolher os 

utentes da ERPI, com suporte num trabalho de rede e parceria entre os 
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diferentes profissionais no âmbito da saúde, da mente e do social. A atuação 

do projeto rege-se pelos valores determinados por Hicks (2013) como 

elementos essenciais da dignidade humana, respeito pela identidade, inclusão, 

segurança, reconhecimento, aprovação, compreensão, benefício da dúvida, 

independência e responsabilidade. 

 
7.3. Público-alvo 

 
O público-alvo a que se destina a aplicação do projeto A(COMPANHIA)R- Menos 

dor e tristeza, mais saúde e felicidade são os utentes da ERPI da Comissão de 

Melhoramentos de Sousel do Concelho de Sousel. 

 
7.4. Objetivos 

 
O objetivo geral do projeto é retardar ou mesmo evitar a degradação da 

saúde mental, implementando um plano de acompanhamento e atividades que 

promovam o envelhecimento ativo e positivo das pessoas idosas, criando um 

plano que ajude a controlar ou a retardar as doenças mentais e promovam as 

atividades socioculturais, de modo que os utentes se sintam úteis e ocupem 

positivamente os seus tempos livres. 

Nos objetivos específicos, damos conta dos seguintes: 
-Acompanhar o desenvolvimento ou evolução das doenças mentais dos 

utentes; 

-Tratar, através de um plano particular elaborado por profissionais de saúde o 

desenvolvimento e evolução de doenças mentais dos utentes; 

-Promover o envelhecimento ativo e positivo através de atividades 

socioculturais; 

-Proporcionar atividades lúdicas aos utentes da ERPI de acordo com as suas 

necessidades. 

 
 

7.5. Planificação do Projeto 
 

De acordo com as informações recolhidas ao longo do estudo, importa agora 

apresentar as propostas de atividades que, caso não existisse a pandemia e 



66  

houvesse tempo para a implementação das mesmas, seria suposto 

implementar na ERPI.
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Tabela 1- Proposta de projeto 

 Objetivos gerais Objetivos 
específicos 

Recursos 
Humanos 

Recursos Logísticos Atividades 

Retardar/ evitar a Acompanhar o Utentes, Inventário de ansiedade Palavras 

degradação da desenvolvimento profissionais da geriátrica, Escala de depressão cruzadas, 

saúde mental, ou evolução das instituição geriátrica de Yesavage-versão Sudoku, leitura 

implementando doenças mentais  curta, Escala de solidão, Mini- de textos, yoga, 

um plano de dos utentes,  Mental State Examination pilates, terapia 

acompanhamento
. 

utilizando  (MMSE); mesas; cadeiras de grupo, 

 escalas de   meditação 
 avaliação    

 geriátrica    

 Tratar, através Utentes, Classificação Funcional da Caminhadas, 

de um plano profissionais da Marcha de Holden, yoga, terapia de 

particular instituição Mini Nutritional Assessment; grupo, dança 

elaborado por  espaços para a realização das tradicionais, 

profissionais de  atividades desenvolvidas, jogos 

saúde o  equipamentos eletrónicos; mesas, tradicionais 

desenvolvimento  cadeiras, utensílios para os jogos  

e evolução de  tradicionais  

doenças mentais    

e físicas dos    

utentes    

Promoção de Promover o Utentes, Transporte/carrinha Organização de 

atividades 
visando 

envelhecimento profissionais da da instituição; excursões; 

o envelhecimento ativo e positivo instituição e mesas, cadeiras, Visionamento de 
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ativo e positivo através de animadores equipamento filmes; criação 
 atividades socioculturais audiovisual; de hortas; ajudar 

 socioculturais  utensílios na confeção de 
 agrícolas; alimentos; 
 utensílios de utensílios de 
 culinária; pintura (telas, 
 ingredientes para a pincéis, tintas) 
 confeção de  

 alimentos; pintura  

 de telas; espaços  

 para a realização  

 das atividades  

 desenvolvidas  

 Proporcionar 

atividades 

Utentes, 

profissionais 
 
da 

Espaços para a realização das 

atividades desenvolvidas; 

Jogos didáticos 
adaptados; 

lúdicas aos instituição    

utentes da ERPI     

de acordo com     

as suas     

necessidades     

específicas     

Elaboração: Fonte Própria 



 

 
7.6. Desenvolvimento das atividades 

 
De acordo com a proposta de projeto, a primeira atividade a ser 

desenvolvida tem como base retardar ou evitar a degradação da saúde mental 

através da implementação de um plano de acompanhamento utilizando 

escalas de avaliação geriátrica e fazendo uso de atividades que retardem o 

aparecimento de doenças mentais. Todas as escalas referidas serão aplicadas 

no início do projeto e mensuradas mensalmente para um acompanhamento 

mais detalhado da evolução do utente. 

As atividades serão desenvolvidas na instituição com recurso a 

palavras cruzadas, sudoku, leitura de textos, yoga, terapia de grupo e 

meditação a fim de evitar a perda de níveis cognitivos. 

A segunda atividade proposta procura o tratamento e 

acompanhamento através de um plano particular, o desenvolvimento e 

evolução de doenças mentais e físicas, recorrendo a escalas de avaliação 

geriátrica como a Classificação Funcional da Marcha de Holden, Mini 

Nutritional Assessment para criar o plano por profissionais da instituição, 

outras das atividades propostas são as caminhadas, yoga, terapia de grupo 

danças e tradicionais. 

A terceira atividade proposta visa a promoção do envelhecimento ativo 

e positivo pelo meio da organização de excursões, visionamento de filmes, 

pintura de telas, criação de hortas e ajudar na confeção de alimentos propondo 

a partilha de ensinamentos, e as atividades em grupo, fomentando o 

desenvolvimento mental e motor dos utentes. 

A quarta atividade permite a criação de atividades lúdicas específicas 

aos utentes através jogos lúdicos adaptados fomentando a inclusão, a 

mobilidade e os momentos de lazer. 

Através da elaboração da proposta do projeto, pretende-se que haja 

um acompanhamento dos utentes ao nível da cognição, da mobilidade e das 

doenças mentais pós-covid, uma vez que durante um período de tempo a 

rotina de visitas e o regime de saídas obrigatoriamente teve de ser alterado 

para controlo de infeções, foi necessário um maior isolamento. Neste sentido, 
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a proposta de projeto de intervenção surge no âmbito de promover e fomentar 

o envelhecimento ativo e positivo de forma a evitar ou atenuar os níveis de 

ansiedade, depressão e solidão, promovendo ainda a mobilidade, a cognição e 

os momentos de lazer que são tão necessários. 

 
 
 
Considerações finais 

 
A escolha de um tema de projeto de investigação/intervenção no âmbito 

da Gerontologia Social e Comunitária não é tarefa fácil dada a multiplicidade de 

temáticas que se desdobram em trono do envelhecimento humano. 

Trata-se de desbravar caminhos desconhecidos ou pouco explorados 

uma vez que as questões em torno do envelhecimento, embora não sejam 

recentes, são para as sociedades atuais pertinentes face ao envelhecimento 

demográfico verificado desde meados do século XX e que sabemos se 

prolongará neste século. Segundo as projeções populacionais mundiais das 

Nações Unidas, e pela primeira vez na história, o número de pessoas com idade 

superior aos 65 anos superará até 2050 o número de crianças com menos de 

cinco anos e uma em cada seis pessoas no mundo terá uma idade superior a 

65 anos (ONU, 2019). 

O envelhecimento da população constitui-se como um passo 

civilizacional sem precedentes na história da humanidade, uma conquista que 

deveremos encarar como um desafio e não como um problema. Uma vez que 

é certo que o século XXI será o século do envelhecimento, importa pensar os 

conceitos de velhice e de envelhecimento e os papéis e valores atribuídos aos 

idosos. Como refere Rosa (2012), as muitas políticas que visam a população 

mais idosa e o envelhecimento populacional, apesar de todo o seu mérito, são do 

tipo “paliativo” e esquecem a real mudança que urge acontecer nas sociedades 

atuais. Para esta autora é mais importante a mudança no valor social que 

atribuímos a velhice e ao envelhecimento. 

No final de 2019, início de 2020 até aos dias de hoje, deparámo-nos com 

uma pandemia que trouxe uma nova realidade, um isolamento e afastamento 

de toda a sociedade que afetou especialmente os idosos e em particular os 

idosos institucionalizados, uma vez que ao isolamento provocado pela 
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institucionalização é acrescido o isolamento social e por sua vez o familiar, 

imposto pelo SARSCov-2. 

Por todas estas razões, foi um tema importante que trouxe um 

conhecimento da realidade institucional através de uma recolha direta dos 

dados que de outro modo a generalidade não teria acesso. 

Após os dados recolhidos, foi possível verificar que nesta instituição em 

particular, a maioria dos utentes teve noção da realidade e percebeu o que se 

estava a passar, foi sendo informado e acompanhado, foram ainda criadas 

medidas preventivas, alterações e adaptações às instalações da instituição de 

forma a combater o surto. Após a análise dos dados, foi notório que os utentes 

não demonstraram medo, receio ou anseio, pois consideraram que pelo facto 

de estarem isolados já os protegia bastante, uma vez que as visitas e entradas 

e saídas da instituição estavam canceladas. Podemos verificar ainda que 

antes da pandemia, não foram registados grandes níveis de solidão, 

depressão e ansiedade e durante o período pandémico apenas a solidão 

registou um nível mais acentuado, uma vez que as visitas, as entradas e 

saídas e as idas a casa passaram a ser realizadas através de meios 

informáticos, com recurso a telemóveis, computadores e visitas através de um 

vidro. 

É também importante dar voz aos idosos, de forma a estabelecer uma 

abertura para que se sintam confortáveis para exprimirem os seus medos, 

anseios e sentimentos provocados pelo isolamento social e familiar, avaliando 

também o impacto resultante do mesmo. Neste sentido, foi criada uma 

proposta de projeto de intervenção que surge no âmbito da promoção e 

fomentação do envelhecimento ativo e positivo de forma a evitar ou atenuar os 

níveis de ansiedade, depressão e solidão, promovendo ainda a mobilidade, a 

manutenção da cognição e os momentos de lazer entre os utentes. 

Neste trabalho que aqui se apresentou foi objetivo expor o desenho de 

uma proposta de projeto que nos parece oportuna no âmbito da Gerontologia e 

que de futuro se poderá constituir como um “verdadeiro” projeto de 

investigação. 

Ao longo deste percurso, deparei-me com vários desafios, como a falta 

de tempo e essencialmente pelo período difícil e incerto que estávamos a 

atravessar, sem a possibilidade de recolher os dados em campo, tendo de ter 
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sido efetuada através de 2 sessões de videochamada com recurso à aplicação 

ZOOM, sendo que estamos a trabalhar com população mais idosa, as 

questões colocadas nem sempre eram percetíveis para os utentes. Por essa 

razão, quero agradecer à Doutora Sofia, diretora técnica da ERPI e à auxiliar 

que me auxiliaram no processo de recolha de dados, repetindo aos utentes o 

que era questionado. 

Em jeito de conclusão, este projeto foi essencial em vários aspetos, 

mostrou-me, através de vários artigos, teses de mestrado e documentação que 

na generalidade, a pandemia afetou toda a população, e em especial a mais 

idosa e os institucionalizados, pois durante o período pandémico, sem amparo, 

sem companhia e sem estarem perto dos seus familiares demonstraram que 

se sentiram essencialmente sozinhos, sem a possibilidade de sair, receber 

visitas, abraçar e ver de perto os seus familiares, podendo criar e desenvolver 

grandes níveis de depressão e ansiedade, neste sentido, é crucial criar e 

desenvolver projetos e iniciativas que revertam estes problemas mentais que 

na atualidade já estão tão enraizados na nossa sociedade. 

Outro aspeto importante de realçar surge no âmbito da capacidade de 

adaptação às medidas preventivas das ERPI’S apenas guiadas pelas diretrizes 

das DGS, foram, sem conhecimento detalhado, tentando prevenir a 

propagação do vírus dentro das ERPI’S, com equipamentos próprios, divisões 

adaptadas para salas de isolamento, entre outras medidas implementadas. 

Todo este período foi muito assustador para a maioria da população 

mundial, em especial para os idosos, sendo mais desfavorecidos, é, por isso 

extremamente importante criar medidas e iniciativas que ajudem a reverter 

possíveis problemas sociais e em simultâneo promover o envelhecimento mais 

saudável  
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