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Ser idoso 

É ter a coragem de olhar para frente 
E dizer que traz consigo 
um mundo de conhecimento. 
Ser idoso é ser gente. Ser idoso 
É poder dizer que tem a dádiva da vida 
E o poder da mente 
Que possui uma vasta experiência 
E carrega em sua guarida 
A realização e a gratidão da existência. 
Ser idoso, 
É ser alguém consciente 
Pedindo a Deus sempre mais anos de 
vida 
Para viver com os seus 
e ser uma pessoa querida. 

Ser idoso, 
é guardar o que sente 
Do lado bom e ruim das coisas 
Dos momentos que viveu 
E, um dia, tristemente 
Sofreu.. 
E num outro dia, alegremente 
Viveu… 
E foi feliz 
Como um sábio aprendiz. 

 

 

 

Ser idoso 
É aprender, do ontem, a lição 
Hoje, guardada nas eternas lembranças 
Bem no fundo do coração. 

Ser idoso 
é ter no rosto 
A marca da sabedoria 
A experiência de muitos momentos 
Vividos com alegria. 

O que mais lhe entristece 
É a falta de respeito, carinho e 
atenção 
Dê ao nosso idoso o que ele merece 
E o que queres para ti. 
Não o maltrate, abrace-o de coração 
Porque o que estás hoje a pedir 
Num futuro tão próximo podes 
conseguir. 
Por isso, tratar bem o idoso 
É meu, é teu, é nosso dever 
Não esqueça que o idoso de hoje 
Amanhã pode ser você, 
Basta ter vida em abundância 
E nem tão cedo morrer. 

Maria Dionésia Santos da Silva 
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Resumo 

 

Nos dias de hoje vivemos num mundo em que o fenómeno do envelhecimento aumenta 

a um ritmo muito elevado, por esse motivo é necessário entendermos várias questões 

relacionadas com o envelhecimento da população e com as suas necessidades. 

Neste estudo serão abordados vários temas referentes ao envelhecimento, 

nomeadamente pretende-se compreender qual a importância da medicação para a 

qualidade de vida dos idosos.  

Nos lares a gestão medicamentosa é realizada de uma forma totalmente diferente da 

realidade que os idosos que vivem nas suas casas, onde ocorrem esquecimentos da toma 

da medicação ou a ingestão da mesma a mais, entre outros, porém não deixa de ter os 

seus riscos. Numa Instituição existem diversos fatores que necessitam de observação, 

tais como o armazenamento dos medicamentos, quais os profissionais que estão aptos 

para essa função e verificar a reção dos idosos relativamente ao consumo das 

substâncias medicamentosas. 

Com o estudo realizado podemos observar que no geral a literacia dos idosos acerca da 

medicação que ingerem é bastante precária e levanta diversas questões pertinentes para 

a nossa sociedade. Os nossos idosos não têm conhecimento sobre o tipo de medicação 

que tomam ou para que serve a mesma, muitos deles não sabem o que são as Reações 

Adversas a Medicamentos (RAM’s) nem como identificá-las. 

Os profissionais que realizam a gestão medicamentosa não têm, na maior parte das 

vezes, formações sobre a área em questão, o que pode levantar vários problemas e pôr 

em causa a saúde dos idosos Institucionalizados. 

Contudo, iremos observar através do questionário aplicado que os idosos se sentem 

satisfeitos em relação a terem de tomar medicação e salientam que esta é bastante 

importante para as suas vidas. 

 

 

 

 

 



 

Página | 6  
 

Palavras-Chave: 
 

Envelhecimento 

Medicamentos 

Reações adversas 

Patologias 

Qualidade de vida 

 

 

 

 

  



 

Página | 7  
 

  



 

Página | 8  
 

Abstract 
 

Nowadays we live in a world where the phenomenon of aging is increasing at a very 
high rate, for this reason it is necessary to understand several issues related to the aging 
of the population and its needs. 

In this study, several topics related to aging will be addressed, in particular, it is 
intended to understand the importance of medication in the quality of life of the elderly. 

In nursing homes, medication management is carried out in a totally different way from 
the reality of the elderly who live in their own homes, where they might forget to take 
the medication or take too much of it, among others, however, it is not without its risks. 
In an institution, there are several factors that need surveillance, such as the storage of 
medicines, which professionals are qualified for this and to verify the reaction of the 
elderly regarding the consumption of medicinal substances.  

With this study, it is concluded that, in general, the literacy regarding the elderly about 
the medication they take is quite insufficient and raises several relevant questions for 
our society. Our seniors are not aware of the type of medication they take or what it is 
used for, many of them do not know what ARM’s (adverse reactions to medications) are 
or how to identify them.  

The professionals who carry out medication management do not, in most cases, have 
training in the area, which can raise several problems and jeopardize the health of 
institutionalized elderly people. 

However, we will observe through the questionnaire applied that the elderly feel 
satisfied with having to take medication and emphasize that this is very important for 
their lives.  
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Introdução  
 

Quando falamos em envelhecimento, somos remetidos logo para a Terceira Idade, 

porém, o envelhecimento acontece desde o nosso nascimento, estamos num 

envelhecimento constante todos os dias.  

Com o envelhecimento surgem também as doenças na terceira idade que necessitam de 

atenção e de medicação para atenuar ou travar as mesmas. 

O medicamento é algo que está presente na nossa vida desde nascimento, seja nos 

xaropes, nas vacinas, em comprimido. Estes têm como função controlar/ amenizar e 

curar doenças, com a entrada na terceira idade estamos mais suscetíveis ao 

aparecimento de doenças e cada vez mais dependentes de medicamentos.  

É importante salientar que na maior parte das ERPI’s para idosos a gestão 

medicamentosa é feita por auxiliares que na maior parte das vezes não tem formação 

para tal, sendo assim a margem de erro nesta gestão é maior e pode desencadear 

diversos problemas de saúde ou agravamento dos mesmos. 

A presente Dissertação apresenta temas pertinentes para o envelhecimento e para a 

literacia dos idosos acerca da medicação e dos seus problemas de saúde. 

O objetivo central desta Investigação é compreender qual a importância dos 

medicamentos para a vida dos idosos e qual o nível de literacia dos mesmos em relação 

à medicação. 

Este estudo está organizado da seguinte forma: Enquadramento Teórico onde vamos 

fundamentar a nossa investigação com o contributo de divertos autores e das suas 

teorias; o Estudo Empírico, onde apresentamos os procedimentos relacionados com a 

metodologia da investigação, que incluem a aplicação de um questionário aos utentes de 

um lar e, por último, o projeto de intervenção, com duas possíveis estratégias para a 

resolução de problemas encontrados ao longo deste estudo. 
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1. Enquadramento Teórico 
 

1.1.  O Fenómeno do Envelhecimento  

O envelhecimento populacional está prestes a tornar-se numa das transformações sociais 

mais significativas do século XXI, com implicações transversais a todos os setores da 

sociedade – no mercado laboral e financeiro; na procura de bens e serviços como a 

habitação, nos transportes e na proteção social; e nas estruturas familiares e laços 

intergeracionais (ONU, 2019). 

Estima-se que o número de idosos, com 60 anos ou mais, duplique até 2050 e mais do 

que triplique até 2100, passando de 962 milhões em 2017 para 2,1 mil milhões em 2050 

e 3,1 mil milhões em 2100 (ONU, 2019). 

Quando falamos em envelhecimento, remetemo-nos logo para a Terceira Idade, porém, 

o envelhecimento acontece desde o nosso nascimento, estamos num envelhecimento 

constante todos os dias.  

“As alterações envolvidas no desenvolvimento do ser humano iniciam-se com a 

conceção, ou seja, o indivíduo começa a envelhecer a partir do momento da conceção, 

sendo que o envelhecimento corresponde a um processo constante e previsível, 

integrando crescimento e desenvolvimento, não podendo ser evitado” (Almeida, 2016, 

p. 11 cit. Lima, 2010).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2005) define como idosas as pessoas com 

mais de 60 anos nos países em desenvolvimento e com mais de 65 anos nos países 

desenvolvidos.  

Quando o tema da velhice, do envelhecimento é abordado, ainda existem muitas pessoas 

que encaram esses fenómenos como se fosse algo mau, como se um idoso não fosse útil 

para a vida do nosso pais, como se ao envelhecerem deixassem de ser quem eram 

aquando adultos, porém, com todos os estudos que há nos dias de hoje sobre esta 

terceira idade, percebemos que os idosos continuam a ser úteis para a nossa população, 

que são pais e mães de alguém, que ser idoso não é estar doente, não é ser 

insignificante, não quer dizer que a pessoa deixe de ter vida e de fazer as coisas que 

gosta enquanto tem autonomia para isso.  
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“As pessoas idosas são uma grande fonte de sabedoria, considerando que é na 

população idosa onde se verifica um maior número de pessoas sábias” (Almeida, 2016, 

p.10).  

 

“Apesar dos idosos poderem continuar a contribuir para a vida ativa, há que 

referenciar que são um grupo de grande risco e que vivem de rendimentos 

baixos e condições precárias que não lhes permite continuar a vida como antes. 

A nível social, ocorrem alterações nos papéis a desempenhar ao nível do seio 

familiar, laboral e ocupacional, resultando numa diminuição na participação 

socia”l (Sequeira, 2010). 

“A delimitação do período em que a pessoa humana pode ser considerada como 

idosa surge de difícil concretização, porque apesar de se tratar de um fenómeno 

natural, universal com implicações a diversos níveis, não é uniforme para todos 

os sujeitos. Por razões, presumivelmente, de interesse administrativo, fixou-se a 

idade entre os 60 e os 70 anos para a reforma. A idade cronológica surge, 

aparentemente, como um marco e uma forma relativos ao desenvolvimento 

biológico, psicológico, mental e social, no entanto, esse desenvolvimento pode 

ser distinto entre os sujeitos. É frequente referir-se à idade dos sessenta e cinco 

anos como indiciadora do início do envelhecimento” (Silva, 2012, p.4). 

De acordo com Veloso (2015), se pensarmos no envelhecimento numa perspetiva 

multidimensional, este processo corresponde a uma experiência multifacetada que 

resulta da correlação de múltiplos processos de desenvolvimento, sendo influenciado 

pelos seguintes fatores: biológicos, sociais e psicológicos. Estes fatores interagem de 

uma forma contínua e ininterrupta ao longo da vida. 

“A idade biológica está ligada ao envelhecimento orgânico. Os órgãos sofrem 

transformações que provocam a diminuição do seu funcionamento normal, por 

consequência a capacidade de se autorregularem torna-se menos eficaz. Este 

processo do envelhecimento não ocorre ao mesmo tempo, cada parte do 

organismo envelhece num determinado momento” (Azevedo, 2015, p.26). 

De acordo com Azevedo (2015), a idade psicológica refere-se às competências 

comportamentais que a pessoa idosa pode alterar em resposta às alterações ambientais, 

abrange ainda a inteligência, a memória e a motivação. 
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“Quanto à idade social, esta representa a relação da pessoa idosa com os 

outros elementos da comunidade onde está inserida, relativamente aos papéis, 

rotinas e estatuto. Podemos acrescentar que as pessoas idosas podem viver em 

isolamento social e solidão, mesmo quando vivem acompanhadas com 

familiares ou outros indivíduos. O facto da pessoa idosa não contribuir 

produtivamente para a sociedade leva a que seja tratada de 27 forma diferente, 

o que prejudica a sua integração social e, consequentemente pode levar à 

marginalização” (Azevedo, 2015, p.26-27). 

 

Segundo Fontaine (2000), o envelhecimento não é um estado, é um conjunto de 

processos pelo qual o organismo passa após o seu desenvolvimento, um processo de 

degradação progressiva e diferencial, que afeta todos os seres vivos. É uma nova etapa e 

deve de ser encarada de forma positiva, saudável e proactiva. Velhice não é uma 

doença, mas sim uma fase na qual o ser humano fica mais suscetível a doenças. 

O envelhecimento social da população traz mudanças no status da pessoa e no seu 

relacionamento com as outras pessoas em função de (Silva Raquel, 2012, p.4, cit, 

Zimerman, 2000): 

• Uma crise de identidade: a pessoa idosa sofre uma crise de identidade na 

medida em que ocorre uma perda de autoestima, pois a pessoa começa a sentir-

se inútil;  

• Mudanças de papéis: a pessoa idosa passa a ter papéis diferentes na família, no 

mundo do trabalho e na sociedade, 

 • Aposentadoria: a pessoa, quando atinge a idade da reforma, ainda tem muitos 

anos de vida, pelo que deve ser apoiada de modo a não acabar deprimida, isolada 

e sem um rumo;  

• Perdas diversas: ocorrem perdas para a pessoa idosa de carácter económico, do 

poder de decisão, de ordem familiar, de amigos, de independência, de 

autonomia;  

• Contactos Sociais: a pessoa idosa acaba por ter uma diminuição dos contactos 

sociais.   
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Gráfico 1- Pirâmide etária de população residente em Portugal em 1971.  

 

No gráfico acima podemos observar que no ano de 1971 a maior parte da população em 

Portugal encontrava-se nas faixas etárias entre os 0 e os 19 anos de idade, sendo que o 

número de idosos no país era bastante reduzido. 

Construção própria através dos dados da PORDATA. https://www.pordata.pt/Home 
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Gráfico 2- Pirâmide etária de população residente em Portugal em 2001.  
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No segundo gráfico, referente ao ano de 2001 podemos concluir que se encontra muito 
parecido ao de 1971, com a faixa predominante sendo a dos jovens, porém podemos 
verificar que já houve um ligeiro aumento na faixa etária da terceira idade.  

 

  

 

Na figura acima, já mais atual, salientamos que tudo se alternou, houve uma grande 

redução dos jovens em Portugal e um aumento gratificante de adultos e idosos a residir 

no país. 

 

Gráfico 3 - Pirâmide etária de população residente em Portugal em 2021.  

Construção própria através dos dados da PORDATA. https://www.pordata.pt/Home 

 

Construção própria através dos dados da PORDATA. https://www.pordata.pt/Home 
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Gráfico 4 - Pirâmide etária de população residente projetada para Portugal em 2050. 
Retirado de  

s e Carrilho (2007). 

 

Na figura acima, assistimos a uma projeção da população residente em Portugal em 
2050, sendo que neste o grupo etário predominante é o dos idosos, ou seja, a população 
acima dos 65 anos. 

 

Gráfico 5- Índice de longevidade em Portugal, 1971, 2001 e 2021.  
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O Índice de longevidade é uma métrica relativa ao envelhecimento da população, que 

permite perceber a longevidade da população ao observarmos a população idosa mais 

envelhecida dentro da própria faixa etária da população idosa, o que também revela, 

indiretamente, a esperança de vida. Ou seja, número de pessoas com 75 e mais anos por 

cada 100 pessoas com 65 e mais anos. Quanto mais alto é o índice, mais envelhecida é a 

população idosa (Metainformação, PORDATA). Em 1971, o valor médio deste 

indicador era de 32,5, tendo aumentado em 2010 para aproximadamente mais 10 pontos 

percentuais. Em 2021 este rácio era de 48,8, um aumento de 16,3 pontos percentuais 

face 1971. Verifica-se então não só um aumento constante e crescente da população 

idosa como um aumento da população mais idosa no grupo etário da população idosa.  

 
 
1.2. A Institucionalização do idoso 
 
Com o envelhecimento e o aumento de dependência do idoso, começa a ser necessário 

um apoio acrescido de profissionais para que o idoso permaneça em bem-estar e com 

qualidade de vida. Uma das grandes opções nos tempos de hoje é a Institucionalização 

do idoso em ERPI, porém apesar de ser uma boa opção é muito difícil para o idoso 

encarar este processo de sair da sua casa ou mesmo de se consciencializar para uma 

nova realidade. É também um problema para as famílias que se sentem incompetentes e 

incapacitadas por não conseguir prestar o apoio/auxílio necessário mesmo sabendo que 

este não seria suficiente face às necessidades do mesmo. 

“Normalmente, quando os idosos começam a perder a independência, quer a nível de 

cuidados básicos, quer a nível de cuidados de saúde, doença ou demência, dá-se a 

institucionalização. A saúde pública ganhou assim uma nova ambição enquanto área de 

intervenção capaz de dar resposta à profunda mudança que o país enfrenta quanto ao seu 

perfil demográfico e epidemiológico” (Lopes, 2020, p.3). 

“Uma das principais marcas do processo de envelhecimento é, sem dúvida, a admissão 

do indivíduo idoso numa instituição. É uma realidade vivida pelos nossos idosos, quer 

por motivos de vária ordem, não encontram dentro da família e da comunidade uma 

resposta satisfatória às suas necessidades existenciais” (Lourenço, 2014, p.24). 

Segundo Cardão (2009), o idoso institucionalizado vê com nostalgia a perda de uma 

vida ativa, onde até certo ponto podia ser o senhor do seu mundo e das suas ações. 
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Recorda ainda, com tristeza, um tempo desenrolado entre os laços familiares e 

comunitários, agora longínquos.  

Surgem assim na nossa sociedade, instituições de caridade e de apoio social para idosos, 

denominadas como lares, asilos e albergues conotados com uma imagem sombria, 

malcheirosa onde os idosos esperam o fim do seu ciclo de vida (Lourenço, 2014, p.26). 

“Com o envelhecimento da população, aumenta a predominância de doenças 

crónicas, demências e uma maior necessidade de assegurar cuidados de 

qualidade. Torna-se essencial a existência de instituições capazes de 

corresponder às necessidades da população mais envelhecida pois este grupo de 

cidadãos necessita de um acompanhamento próximo e constante, quer nas 

tarefas básicas do dia a dia quer no acompanhamento clínico” (Ministério da 

Saúde, 2018).  

Antigamente, a responsabilidade de cuidar dos idosos era quase exclusivamente da 

própria família. Mas as alterações demográficas e sociais, tais como a diminuição do 

agregado familiar e a entrada das mulheres no mundo do trabalho, levaram a que 

algumas famílias começassem a transferir essa responsabilidade para o estado ou para 

instituições privadas” (Almeida, 2008).  

“A institucionalização 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 

recebe assistência. Por outro, como vivência de perda, simbolizada pela presença de 

estados depressivos, significando uma das formas como o idoso sente e vive o ambiente 

institucional.” (Cardão, 2009, p.11). 

Segundo Pimentel (2001), os idosos vivenciam esta mesma realidade de uma forma 

diversificada. O que para uns pode representar uma melhoria das condições de vida e da 

sua estabilidade emocional, para outros trata-se de uma rutura com o seu espaço físico e 

relacional, que pode ser acompanhada por sentimentos de depressão e mesmo de 

exclusão, como nos refere.  

Sendo assim, qualquer que seja o ambiente institucional, a entrada neste ambiente é 

sempre angustiante para o idoso. Uma adaptação bem-sucedida à institucionalização 

dependerá não só da sua personalidade e da forma como foi envelhecendo, como 
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também de fatores ambientais privilegiados pela cultura e rede institucional (Lourenço, 

Paulo, 2014, p.26). 

Em Portugal a institucionalização é desenvolvida principalmente por entidades privadas 

lucrativas e não lucrativas, destacando-se as IPSS (Instituições Particulares de 

Solidariedade Social) que foram criadas em 1976 e, são presentemente as instituições 

que possibilitam um maior número de serviços para a população idosa. (Neto & Corte 

Real, 2013) Este tipo de instituições surgem como uma combinação de esforços com o 

propósito de acolher em regime residencial um dado número de pessoas permitindo-lhes 

neste espaço passar uma parte significativa do seu dia, viver e dormi. (GCPAS e CID, 

2005). 

 
1.3. Qualidade de vida do idoso 
 

OMS em 1946 definiu a saúde como “estado completo de bem-estar físico, mental e 

social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade” (Sousa, 2013, p.28). 

  

Sousa (2013) definiu qualidade de vida como a perceção individual da sua posição na 

vida, no contexto da cultura e sistema de valores, nos quais se vive e em relação com os 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações de cada indivíduo. É um amplo 

conceito de classificação afetado de um modo complexo pela saúde física do indivíduo, 

relações sociais, nível de independência e suas relações com características salientes do 

seu meio ambiente. 

“A Qualidade de vida (QDV) encontra-se fundamentalmente associada à capacidade de 

manter a autonomia e independência, com o bem-estar, e com a maneira como as 

necessidades são satisfeitas e foram satisfeitas no decorrer da vida, sendo a capacidade 

de adaptação às mudanças fundamental para alcançar o bem-estar e para uma avaliação 

positiva da qualidade de vida” (Fernandes, 2017, p.35 cit. OMS, 2002, cit. Llobet et al., 

2011).  

 

“A qualidade de vida em pessoas idosas é uma inquietação, pois depende da visão de 

cada pessoa, sendo subjetivo e multidimensional. Ou seja, depende de fatores como o 

“estado de saúde, rede social e familiar, situação económica e atividades de lazer”” 

(Marques, 2013, p.25, cit. Santos e Sousa, 2015, p. 3). 
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Para o idoso adquirir uma sensação de bem-estar e satisfação na velhice, tem de ter 

experienciado várias coisas ao longo da vida e angariando todas elas como vantagens e 

adaptando-se aos meios, melhorando a sua autoestima, a sua condição social, mental e 

física que lhe proporcionam bem-estar. 

 

A qualidade de vida do idoso, tem vindo a ser questionada e reduzida nos mesmos 

devido ao aparecimento da pandemia pelo vírus covid-19 que influencia em muito o 

idoso, que se sente mais só, fragilizado, dependente, em risco de saúde. 

 

Tabela 1 - Perfil da população idosa em Portugal (DGS, 2006; Martins et al, 2006, pp. 
296-301.; INE, 2010; Rosa, 2011, p. 3) 

 

  Representa 17,9% da população portuguesa  

 58,3% são mulheres  

 46,8% têm 75 ou mais anos e destes, 61,2% são mulheres  

 A esperança média de vida à nascença é de 75,8 anos para os homens e 81,8 anos para 

as mulheres  

 Aos 65 anos, os indivíduos podem esperar viver em média mais 18,2 anos  

 50,9% sofre de tensão arterial elevada e 43,8% sofre de doença reumática  

 A doença neurodegenerativa que mais afeta os idosos é a doença de Parkinson, com 

uma prevalência de 3,5% a partir dos 85 anos  

 A demência apresenta uma prevalência de 30% na população com 85 anos ou mais  

 A prevalência de acidente vascular cerebral aumenta com a idade, de 3% aos 65 anos 

para 30% aos 85 e mais anos  

 As 3 principais causas de morte são as doenças do aparelho circulatório, os tumores 

malignos e, com tendência crescente, as doenças do aparelho respiratório  

 Cada idoso português consome em média 7,2 medicamentos 
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1.4. O Aparecimento de Patologias derivadas do envelhecimento 
 

O envelhecimento traz consigo o aparecimento de várias doenças que são prejudiciais 

para a vida e qualidade de vida dos idosos. Tais como: Alzheimer; Parkinson; Cataratas; 

Diabetes; Cardiovasculares; Cancro; Osteoporose; Surdez e Depressão.  

O Alzheimer é uma doença que pode afetar em diferentes idades, porém é mais comum 

após os 65 anos. Esta patologia apresenta sintomas tais como: Perda de memória 

persistente e frequente; Dificuldades em executar as suas Atividades de Visda diárias; 

Repetição de conversas; Esquecimento de pessoas e lugares; Desorientação; Problemas 

de linguagem; etc. 

Parkinson é uma doença degenerativa e progressiva do cérebro caracterizada por alterar 

os movimentos, provocando tremor; rigidez dos músculos, lentidão dos movimentos e 

desequilíbrio.  

Relativamente às cataratas a maioria estão associadas à idade, estas são uma doença 

associada à vista que prejudicam a visão. Os principais sintomas são: Redução gradual 

da visão; maior sensibilidade à luz; mudança frequente de óculos; Halos em torno das 

luzes; maior dificuldade na visão noturna. 

Os diabetes apesar de não serem uma doença que aparece apenas nos idosos, pode ser 

fatal para a terceira geração. São uma doença crónica e caracterizada pelo aumento dos 

níveis de açúcar (glicose) no sangue, o problema acontece quando o organismo não tem 

capacidade em transformar a glicose que acompanha os alimentos. Para combater esse 

aumento dos níveis de açúcar, o pâncreas produz insulina, a hormona que ajuda a 

controlar os níveis de açúcar no sangue. Os Diabetes acontecem quando um organismo 

não produz insulina ou quando cria resistência à mesma, criando uma dependência da 

hormona para a sua sobrevivência e bem-estar. 

As doenças cardiovasculares são bastante comuns e estão relacionadas com diversos 

fatores como: hereditariedade, o sexo e a idade do ser humano. Apesar de poderem 

ocorrer em qualquer idade, quanto mais velha for a pessoa maior é a probabilidade de 

desenvolver doenças cardiovasculares. A maior parte destas doenças são provocadas por 

aterosclerose, uma doença bastante comum nos idosos. 
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O cancro é uma doença que não escolhe idade ou género, porém com o avançar da idade 

os idosos ficam mais suscetíveis ao aparecimento desta. Apesar de ser uma doença que 

pode aparecer em qualquer indivíduo independentemente dos fatores, existem formas de 

como a prevenir na terceira idade, tais como: Não fumar; manter uma boa alimentação; 

Manter-se ativo; Não ingerir bebidas alcoólicas e especialmente participar nos rastreios 

do cancro. 

A Osteoporose é também uma doença bastante comum nos idosos e caracteriza-se pela 

diminuição da massa óssea e pela alteração da qualidade estrutural do osso, levando a 

uma diminuição da resistência óssea e ao aumento do risco de fraturas. Esta doença 

pode trazer bastantes consequências para os idosos, devido ao aumento de risco de 

quedas esta população está mais suscetível.  

A Surdez é uma consequência natural do envelhecimento e tem um grande impacto na 

vida do idoso, pois compromete a comunicação e o bem-estar do mesmo, podendo levar 

a doenças como isolamento e depressão. 

Por último, a Depressão que afeta cada vez mais este grupo pois são pessoas que já 

vivenciaram muito na vida e que passaram por momentos mais sensíveis. Há diversos 

fatores que podem desencadear uma depressão, como o falecimento do cônjuge; o 

isolamento; a solidão; o aparecimento de doenças; uma maior dependência para a 

realização das suas AVD´s (Atividades de Vida Diárias). 

Além destas doenças existem mais como a Hipertensão Arterial, Doenças Renais, 

Tumores; Anemias; Obesidade, que também são bastante frequentes na terceira idade. 

 

1.5. O idoso e o Medicamento 
 

Com o aparecimento de doenças, os idosos ficam cada vez mais dependentes da 

medicação, a verdade é que sem esses medicamentos muitos dos idosos faleceriam mais 

cedo. Porém é muito importante entender como é feita a toma da medicação, como se 

sentem em relação aos medicamentos e o nível de literacia dos idosos acerca do assunto. 

“Face ao declínio das funções fisiológicas e alterações na composição do organismo 

geriátrico referidos na secção anterior, ocorrem alterações nos mecanismos 

farmacocinéticos e farmacodinâmicos. Por conseguinte, a resposta farmacológica no 
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idoso é diferente à dos adultos jovens, implicando prescrições distintas nos dois grupos. 

As alterações da resposta farmacológica com a idade são de dois tipos: alterações 

farmacocinéticas e alterações farmacodinâmicas” (Vaz, 2012, p.18). 

 

Os idosos são de gerações e tempos diferentes, onde a maior parte deles são analfabetos, 

não sabem ler nem escrever, não tem muitos estudos e não tem conhecimentos sobre os 

medicamentos. É muito importante termos noção daquilo que estamos a tomar, dos 

efeitos que os medicamentos podem trazer.  

O meu projeto consiste em compreender o nível de literacia dos idosos em relação aos 

medicamentos e como os mesmo se sentem por serem dependentes 

medicamentosamente, se sentem que a qualidade de vida é melhor devido à medicação. 

A pesquisa que realizei e que se encontra mais abaixo neste documento irá comprovar 

muitas destas questões. 

Uma pessoa mais nova terá certamente um nível de literacia superior, que facilitará na 

toma da medicação. Quando me sinto doente, com uma dor de cabeça, dor de garganta, 

febre, sei aquilo que posso ingerir e as quantidades certas, mesmo não tendo formação 

na área de Farmácia, o que não acontece com os idosos, que não tomam medicação a 

horas, que se esquecem, que tomam medicação a mais para ver se as dores passam, 

todas estas ações podem ser prejudiciais se não houver uma ajuda, alguém que controle 

ou preste apoio.  

Os idosos tendem a tomar mais medicamentos do que as pessoas jovens porque eles 

são mais propensos a terem distúrbios médicos crônicos, como hipertensão arterial, 

diabetes ou artrite. A maioria dos medicamentos usados pelos idosos para disfunções 

crônicas são tomados durante anos. Outros medicamentos devem ser tomados apenas 

por um período curto para tratar problemas como infeções, alguns tipos de dor e 

constipação. Quase 90% dos adultos idosos tomam regularmente, pelo menos, um 

medicamento com prescrição médica, quase 80% tomam regularmente, pelo menos, 

dois medicamentos com prescrição médica e 36% tomam regularmente, pelo menos, 

cinco medicamentos com prescrição médica diferentes. Quando suplementos de venda 

livre e dietéticos são incluídos, essas taxas são ainda maiores. Idosos fragilizados, 

hospitalizados ou em casas de repouso são os que tomam mais medicamentos. Vários 
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medicamentos diferentes são receitados a residentes de casas de repouso para 

administração regular. 

Segundo Vaz (2012), a prevalência de doenças crónicas nos idosos torna este grupo o 

maior consumidor de recursos da área da saúde, quer a nível de ambulatório quer a nível 

hospitalar. A comorbilidade no idoso, associada à prescrição realizada por médicos de 

várias especialidades, favorece inevitavelmente o uso simultâneo de múltiplos fármacos.  

Para além disso, no momento atual em que o acesso a medicamentos não sujeitos a 

receita médica está facilitado, torna-se ainda mais importante que exista um equilíbrio 

entre o “acesso e excesso” de medicamentos e o respeito pela não distorção do processo 

de decisão terapêutica que encerra a prescrição médica e que pode conduzir ao uso 

inadequado de medicamentos.  

Todos compreendemos que não é fácil sentirmo-nos dependentes de medicamentos, 

porém como se sentem os idosos em ter de tomar diversos comprimidos onde muitos 

deles não sabem para o que servem? É uma questão pertinente e que espero ter 

respondido no estudo que realizei. 

Muitos dos idosos não reagem de forma positiva ao aumento da sua dependência, ao 

necessitarem de ajuda e auxílio para a realização das suas AVD´s, sentem que estão a 

perder a sua independência e que se estão a tornar inúteis para a sociedade. Desta forma 

são muitos aqueles que recusam essa ajuda, pois não aceitam o seu envelhecimento. Isto 

não acontece só na realização das atividades do quotidiano, mas também na toma de 

medicação, onde pensam que são capazes de tomar a medicação certa a tempo e a horas, 

porém não é isso que acontece. 

De acordo com a minha experiência os idosos não só se sentem tristes por necessitar de 

tanto apoio mas também porque se encontram dependentes da medicação para terem 

qualidade de vida, são estes medicamentos que os fazem “sentir bem”, sem dores e uma 

esperança de que as suas vidas continuem saudáveis. Contudo há que realçar que muitos 

não sabem quais os medicamentos que estão a ingerir nem para que servem, o que não 

deixa de ser pertinente, dizem que lhes faz bem porque as dores passam, ou seja o nível 

de literacia dos idosos neste tema é bastante reduzido. 

É óbvio que são muitos destes medicamentos que os mantém vivos, porém é importante 

saber a opinião dos mesmo ao terem que tomar diversos medicamentos ao longo do dia, 
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sem se questionarem ou terem a oportunidade de saber a utilidade da medicação, mesmo 

que muitos estejam conscientes e racionais, não se importam com aquilo que estão a 

ingerir. 

“Ainda no que diz respeito à relação do idoso com a medicação, é importante referir que 

os idosos são mais suscetíveis aos efeitos colaterais dos medicamentos por várias 

razões“(Linnebur e Ruscin, 2021): 

 À medida que as pessoas envelhecem, a quantidade total de água no 

corpo diminui e a proporção de tecido adiposo aumenta. Portanto, nos 

idosos, os medicamentos que se dissolvem em água alcançam 

concentrações mais elevadas, porque existe menos água para sua 

dissolução, e os medicamentos que se dissolvem em gordura se 

acumulam mais, porque há relativamente mais tecido adiposo para 

armazená-los. 

 À medida que se envelhece, os rins são menos capazes de excretar os 

medicamentos na urina, e o fígado é menos capaz de quebrar 

(metabolizar) muitos medicamentos. Portanto, os medicamentos são 

removidos do corpo mais lentamente. 

 Os idosos tomam muitos medicamentos e têm muitos distúrbios. 

 As pessoas que tomam mais medicamentos estão em risco mais elevado 

de interações medicamentosas. 

 Poucos estudos têm sido feitos em idosos para ajudar a identificar as 

doses de medicamentos apropriadas. 

 Os idosos são mais propensos a apresentarem distúrbios médicos 

crônicos que podem ser agravados por medicamentos ou que podem 

afetar o modo como os medicamentos funcionam. 

“Devido a essas alterações relacionadas com a idade, muitos medicamentos 

tendem a permanecer no corpo do idoso por muito tempo, prolongando o 

efeito do medicamento e aumentando o risco dos efeitos colaterais. Por esses 

motivos, os idosos devem tomar doses menores de certos medicamentos ou até 

mesmo um número reduzido de doses diárias. Por exemplo, a digoxina, um 

medicamento às vezes usado para tratar certos distúrbios cardíacos, se 

https://www.msdmanuals.com/pt-pt/casa/medicamentos/fatores-que-afetam-a-resposta-medicamentosa/intera%C3%A7%C3%B5es-medicamentosas
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dissolve em água e é eliminado pelos rins. Devido à redução de água no corpo 

e à função menos eficiente dos rins com a idade, as concentrações de digoxina 

no corpo podem ser aumentadas, resultando em maior risco de efeitos 

colaterais (como náusea ou ritmos cardíacos anormais). Para prevenir esse 

problema, os médicos podem usar uma pequena dose. Ou, às vezes, outros 

medicamentos podem ser usados como substitutos” (Linnebur e Ruscin, 2021). 

Ainda de acordo com Linnebur e Russcin (2021), os idosos são mais sensíveis aos 

efeitos de muitos medicamentos. Por exemplo, os idosos tendem a sentir mais 

sonolência e são mais propensos a ficar confusos ao usarem determinados 

medicamentos ansiolíticos. Alguns medicamentos que reduzem a pressão 

arterial tendem a reduzir a pressão arterial de forma muito mais pronunciada em 

idosos do que em pessoas mais jovens. Reduções maiores da pressão arterial podem 

resultar em efeitos colaterais como tontura, sensação de desmaio iminente e quedas. 

Os idosos que apresentam esses efeitos colaterais devem conversar sobre eles com seu 

médico. 

 

“As RAM’s resultam em eventos fatais, que colocam em risco a vida do 

indivíduo. Os “idosos frágeis” são mais vulneráveis de sofrer interações 

medicamentosas e RAMs, do que os adultos jovens pelas alterações 

farmacocinéticas e farmacodinâmicas associadas ao processo de 

envelhecimento, pelo uso de vários fármacos e pela pluripatologia. Estes, em 

conjunto com a Medicamentos potencialmente inapropriados em idosos: 

deterioração dos mecanismos homeostáticos, conferem uma menor capacidade 

de resposta do organismo às RAM’s” (Vaz, 2012, p.18).  

 

As RAM’s mais comuns nos idosos afetam fundamentalmente o sistema cardiovascular, 

nervoso e urinário, enquanto no adulto jovem afetam mais a pele e o sistema digestivo 

(Tabela 2) (Vaz, 2012, p.18). 
 

 

https://www.msdmanuals.com/pt-pt/casa/dist%C3%BArbios-do-cora%C3%A7%C3%A3o-e-dos-vasos-sangu%C3%ADneos/hipertens%C3%A3o-arterial/tratamento-farmacol%C3%B3gico-da-hipertens%C3%A3o-arterial
https://www.msdmanuals.com/pt-pt/casa/dist%C3%BArbios-do-cora%C3%A7%C3%A3o-e-dos-vasos-sangu%C3%ADneos/hipertens%C3%A3o-arterial/tratamento-farmacol%C3%B3gico-da-hipertens%C3%A3o-arterial
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Tabela 2 - Reações adversas a medicamentos nos idosos (Vaz, 2012, p.18). 

 

“O uso de medicamentos entre os indivíduos acima de 65 anos é fator de preocupação, 

dada a possível ocorrência de reações adversas num organismo fragilizado. Entre as 

consequências da polifarmacoterapia estão, as interações medicamento-medicamento, 

ou medicamento-alimento” (Fleming e Goetten, 2005, p.126). 
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1.6. A Gestão Medicamentosa nos Lares 
 

De acordo com Rosa (2011), os lares são considerados locais bastante singulares em 

termos de cuidados de saúde. São caracterizados pelo baixo input médico, pela 

contribuição do “pessoal não médico” nas decisões de tratamento, pela fragilidade dos 

utentes, pelo número de pessoal limitado, e ainda, pelo baixo nível de educação do 

pessoal. Se a isto se juntar o facto de nos lares o consumo de medicamentos ser bastante 

elevado, está gerada a oportunidade um processo de gestão da medicação inadequado, 

que predispões à ocorrência de erros. 

Segundo Nazarko (2007), a gestão da medicação dos idosos é muito importante porque 

esta população é extremamente vulnerável aos efeitos adversos da medicação. Os 

problemas comuns na gestão da medicação incluem: armazenamento inseguro, 

armazenamento sem controlo de temperatura; erros na troca do residente a quem é 

administrada a medicação; fracos registos acerca da medicação; manuseio da medicação 

por pessoal não treinado. 

A gestão da medicação é uma componente importante dos cuidados aos idosos 

institucionalizados, podendo ocupar 40 a 50% do tempo do pessoal afeto às ERPIs 

(NICE - National Institute for Health and Care Excellence, 2013). 

É um facto que nos lares há que ter muita atenção na gestão da medicação, pois estamos 

a falar de idosos que são mais vulneráveis, porém há que realçar que pelo menos nestas 

instituições os idosos tem a medicação controlada, ingerida a horas 2certas e com 

certificação de que apenas ingerem aquela quantidade.  

Através da minha experiência profissional consegui deteriorar muita informação sobre 

este tema, apesar de todos os benefícios também há consequências que não podem ser 

esquecidas, nem todas as Instituições agem de forma correta para com os seus utentes, 

há diversas em que optam por fornecer medicação aos idosos que se encontram mais 

hiperativos que faz com que os mesmo se encontrem num estado “adormecido” e que 

pode trazer vulnerabilidades para os mesmos. Há que ter consciência de que não se pode 

dar medicação por autoria própria sem indicação médica e sem consultar um 

profissional. 

Existem diversos cuidados a ter com a gestão medicamentosa nos lares para com os 

utentes, especialmente quando os mesmos a integram: 
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“Deve ser assegurado que um profissional legalmente habilitado avalia a prescrição dos 

doentes e presta toda a informação necessária ao uso correto, efetivo e seguro do 

medicamento, com vista a prevenir resultados negativos associados à medicação” (IPQ, 

2014, p. 4). 

“A informação prestada ao idoso institucionalizado ou ao seu cuidador, no âmbito do 

processo de uso do medicamento, deve ser objetiva, consistente e adaptada a cada 

doente e, sempre que possível, complementada por escrito ou com material de apoio” 

(IPQ, 2014, p. 4). 

“Deve ser ainda assegurado que cada idoso institucionalizado tem um registo 

completo e atualizado da sua medicação. Para cada novo idoso 

institucionalizado integrado na ERPI, deve ser realizada a reconciliação da 

terapêutica, incluindo a identificação de discrepâncias entre a medicação 

anterior e a prescrita. As ERPI devem assegurar um sistema de distribuição de 

medicamentos (interno ou externo) que permita realizar a preparação 

individualizada da medicação, garantindo os 5R’s: doente certo, medicamento 

certo, dose certa, via de administração certa na hora certa” (idem, ibidem).  

“Os lares devem garantir que possuem um sistema de distribuição de 

medicamentos capaz de realizar a preparação individualizada da medicação 

pois o sistema de distribuição de medicamentos tem influência na qualidade de 

serviço prestado ao residente. O sistema de distribuição individual diária em 

dose unitária (SDDU) é o que se tem mostrando mais seguro e eficaz nesta 

etapa da preparação de medicação. É um sistema utilizado nos hospitais que 

pode ser replicado nas ERPI’s, devido às suas inúmeras vantagens” (Ordem dos 

Farmacêuticos, 1999). 

“Os colaboradores da Estrutura Residencial só deverão administrar medicamentos 

mediante a apresentação de prescrição médica ou declaração de responsabilidade do 

cliente e/ou significativos” (Lopes, 2020, p.14). 

A preparação da medicação é uma tarefa que requer muito tempo e concentração e até 

por vezes, uma segunda verificação dos medicamentos preparados. Aqui, podem ocorrer 

diversos erros e é essencial que a preparação seja feita com o maior rigor possível, por 

profissionais experientes e formados para o efeito, que são normalmente os enfermeiros. 

As doses devem estar registadas corretamente em plataformas seguras e livres de erros 



 

Página | 38  
 

de escrita de forma a evitar ao máximo qualquer erro de preparação. (Lopes, 2020, p. 

32) 

“A administração de medicação nas ERPI’s nem sempre é feita pelo profissional mais 

qualificado, o enfermeiro. Muitas vezes, a medicação é também administrada por 

auxiliares de ação direta que trabalham nestas estruturas residenciais para idosos. 

Todavia, a administração deve ser sempre realizada com supervisão de um profissional 

capacitado, que assume a responsabilidade pela utilização correta da medicação” (Idem, 

Ibidem, p. 33). 

“Tendo em conta a importância do trabalho do Ajudante em estruturas residenciais para 

pessoas mais velhas, é indispensável a consciencialização das necessidades deste 

profissional em termos de saúde, bem como uma reavaliação das crenças e atitudes 

perante a velhice, para que seja possível, de facto, prestar cuidados de qualidade 

centrados na pessoa e que correspondam às suas reais necessidades” (Pires, 2015, p.10). 

“O saber cuidar e intervir junto da população mais velha tem-se tornado um 

campo de estudos emergente, que ainda se encontra no início, tendo em conta as 

diversidades das problemáticas associadas a este suporte social. É imperativo 

que o cuidado seja cumprido com qualidade e que vise a satisfação e o bem-

estar da pessoa mais velha. No entanto, a arte de cuidar também depende do 

próprio bem-estar do cuidador, pelo que este merece que lhe seja dada a devida 

atenção e valorização” (Pires, 2015, p.10). 

Como diz o auto referenciado anteriormente Pires (2015) , o Ajudante de Lar exerce a 

arte de acompanhar humanamente os residentes e os cuidados que presta não admitem 

uma interrupção. Caracterizam-se como «cuidados de acompanhamento», porque estão 

sempre presentes, acompanhando todo o percurso de vida do utente até ao termino da 

vida e também porque proporcionam um constante apoio à pessoa.  

 “A principal razão para concedermos protagonismo ao Ajudante de Lar é o facto de ser 

este profissional quem presta a maioria dos cuidados pessoais à pessoa mais velha 

residente em Lar, nomeadamente nas atividades da vida diária (AVD), como tomar 

banho, vestir, higiene, mobilidade e comer. É também a pessoa que passa mais tempo 

com os utentes e por consequência é o profissional que mais influência exerce sobre o 

bem-estar dos mesmos” (Glaister e Blair, 2008, cit Lerner et al, 2010). 
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Além de todos os cuidados que um Auxiliar presta, este também está presente no papel 

da medicação, pois muitas vezes esta obrigação cai sobre estes, exigindo uma maior 

responsabilidade na gestão, administração e organização da medicação. São estes 

auxiliares que preparam a medicação dos utentes quando um profissional de saúde não 

está disponível ou quando a entidade lhes exige essa função, sendo que são eles que 

distribuem os medicamentos pelos utentes nos horários definidos e que os auxiliam na 

toma dos mesmos. 

É importante ter em conta que por vezes os idosos recusam a toma da medicação e há 

que saber como resolver a situação, ou quando há utentes que necessitam de uma 

adaptação diferente na forma como é ingerida a medicação, tais como misturar com os 

alimentos, esmagar comprimidos, etc. 

 

1.7. O Impacto do Covid-19 na Qualidade de Vida dos idosos. 
 

O ano de 2020 ficou marcado pela pandemia pelo vírus Covid-19, que se expandiu pelo 

mundo inteiro e continua ativa e sem resposta para o seu término. 

“A pandemia COVID-19 veio provocar alterações profundas na vida humana, 

com potencial impacto na saúde global das populações, principalmente na 

saúde mental e no bem-estar das populações, podendo ainda conduzir à 

ansiedade e depressão. As medidas adotadas para controlar a 

transmissibilidade e disseminação do vírus, como é exemplo o distanciamento 

físico e isolamento social, na sua manifestação mais extrema como o 

confinamento, têm sido responsáveis por impactarem negativamente a saúde 

mental e o bem-estar psicológico dos indivíduos” (Pacheco, 2021, p.30 cit. 

INSA, 2020) 

 

COVID-19 é o nome, atribuído pela Organização Mundial da Saúde, à doença 

provocada pelo novo coronavírus SARS-COV-2, que pode causar infeção respiratória 

grave como a pneumonia. Este vírus foi identificado pela primeira vez em humanos, no 

final de 2019, na cidade chinesa de Wuhan, província de Hubei, tendo sido confirmados 

casos em outros países.  
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Com ele chegou não só um vírus fatal, mas também a solidão, a saudade, os 

impedimentos. As visitas aos nossos entes queridos tornaram-se escassas, o que fez com 

que estes se sentissem em solidão, com falta de atenção e carinho, muitos são os que 

vivem sozinhos e ficam à espera das visitas rotineiras dos seus filhos que infelizmente 

têm medo do contacto. Há falta de amor, de carinho, de um abraço, há falta de 

informação ou informação má a mais que leva a população a ficar ansiosa, 

especialmente a faixa etária da terceira idade que espera pela morte, que tem medo de o 

amanhã não chegar, medo de que este vírus lhe tire o que mais valioso a vida tem, viver. 

 

A verdade é que pouco ou nada sabemos sobre este vírus que circula, que assusta, que 

mete medo. É normal que a maior parte dos idosos sinta receio deste vírus, já se sentem 

com uma idade muito avançada e com um sistema imunitário mais fraco, porém, o 

medo excessivo deste vírus e as influências e impedimentos que nos trouxe pode levar a 

doenças mentais como a depressão e a ansiedade, que interferem na qualidade de vida 

do idoso e no seu bem-estar. 

Para o enfrentamento da pandemia pelo novo coronavírus, uma das estratégias é o 

isolamento de pessoas doentes pela COVID-19 por representar em risco de contágio a 

outras pessoas; dessa forma, é crucial afastá-las do convívio social. Tal prática envolve 

medidas de distanciamento social também entre as pessoas aparentemente sadias, para 

garantir a saúde da população e impedir o colapso do sistema de saúde. O isolamento 

social tem sido adotado por vários países durante a pandemia na tentativa de achatar o 

contágio da doença, mas não se pode esquecer que a população idosa, mais 

especificamente portadores de doenças crônicas, têm maior suscetibilidade ao contágio 

do vírus e maior vulnerabilidade. Durante o período de quarentena, o direito de 

equidade dos idosos deve ser reforçado. Deve-se zelar por estes indivíduos conforme as 

suas necessidades, para que sejam mantidas mesmo em momentos de crise. Pensando 

nisto, durante o isolamento social diversas experiências podem reduzir a qualidade de 

vida dessa população. 

O envelhecimento saudável é necessário, pois os idosos são a população corresponde à 

maior faixa vulnerável às consequências da contaminação pelo coronavírus, e fatores 

que proporcionam a melhora na qualidade de vida são considerados fatores protetores à 

saúde desses idosos. 
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“Assim sendo, urge conhecer o impacto da pandemia nos idosos, principalmente no que 

concerne à saúde mental, para se intervir, a fim de proporcionar uma melhor qualidade 

de vida para essa população” (Pacheco, p.24, 2021). 

Este tema é importante para o meu estudo não só pelo aparecimento de doenças que 

surgiram com a pandemia, como também com a inserção de vacinas contra a infeção 

por Covid-19 que surgiram nestes anos. É uma questão pertinente pois em idosos que 

residem nas suas casas, muitos são aqueles que optam por não tomar a vacina, porém 

numa Instituição os idosos não têm essa opção, são obrigados a levar a vacina, sendo 

que lhes estão a tirar o poder de decisão sobre um assunto que muitos deles são capazes 

de decidir, a verdade é que não sabemos as consequências que estas vacinas nos podem 

trazer a longo prazo. Há idosos que têm reações adversas fortes a vacinas e deve haver 

um controlo das mesmas. 

 

2. Estudo Empírico 
 

2.1.  Problemática e sua Contextualização 
 

“A problemática constitui, efetivamente, o princípio de orientação teórica da 

investigação, dando-lhe coerência e potencial de descoberta. Conceber uma 

problemática é escolher uma orientação teórica, explicitar o quadro conceptual da 

investigação, precisar os conceitos fundamentais e as suas relações, construir um 

sistema conceptual adaptado ao objeto da investigação” (Quivy e Campenhoudt, 2008, 

p.14). 

De acordo com Quivy e Campenhoudt (2008, p.89), “(…) a problemática é a abordagem 

ou a perspetiva teórica que decidimos adotar para tratar o problema formulado pela 

pergunta de partida”.  

 

“Quando se tenta explicar uma problemática nem sempre se dispõe de todos os recursos 

teóricos necessários e será preciso recorrer a determinadas leituras de investigadores e 

autores que estudem a área que se pretende estudar ou onde está inserida a 

problemática. Desta forma será possível apreender em profundidade as principais ideias 
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da abordagem pretendida, bem como definir concretamente os principais conceitos 

(idem, ibidem, p. 89). 

“O envelhecimento da população para além de um fenómeno demográfico é um 

fenómeno social, contudo, nem sempre a sociedade tem conseguido acompanhar estas 

mudanças e encontrar as respostas mais adequadas às questões que se impõem” (Rosa, 

2011, p.11). 

 Tal como refere a autora acima, à medida que se envelhece, as questões de saúde, 

tomam uma importância cada vez maior, no entanto, a geriatria é ainda uma área pouco 

explorada. Nem sempre os profissionais de saúde estão sensibilizados para as 

particularidades que esta população apresenta e este desconhecimento pode ser 

responsável pela diminuição da qualidade de vida dos idosos.  

“Em Portugal, no que diz respeito aos medicamentos, existe pouco conhecimento sobre 

a utilização por parte dos idosos, menos ainda no caso dos idosos institucionalizados, 

que, à parte da idade, apresentam outras características diferentes quando comparados 

com os idosos que vivem na comunidade” (Rosa, 2011, p.11). 

Sendo então necessário um estudo para entender como estes idosos se sentem em 

relação à toma de tanta medicação, se estes têm literacia na área medicamentosa e 

sabem aquilo  que estão a ingerir, se sentem reações adversas provenientes da 

medicação que consomem e especialmente qual é a importância dos medicamentos na 

vida destes idosos e se os mesmos lhes permitem ter uma maior qualidade de vida. 

 

2.2. Modelo de Investigação 
 

O modelo de investigação utlizado baseia-se numa pesquisa de natureza quali-

quantitativa. Ou seja, pretende-se a compreensão dos fenómenos através de uma 

abordagem que nos permita uma melhor compreensão das variáveis em estudo. 

 

2.3. Técnicas e Instrumentos de Recolha de dados 
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Foi elaborado um questionário psicossocial e aplicado aos idosos institucionalizados em 

ERPI na Fundação Viscondes de Messangil (Pias), com idades compreendidas entre os 

77 e 94 anos.  

 

Optamos por elaborar e aplicar um questionário por ser um método mais adequado para 

esta faixa etária, utilizando uma linguagem apropriada e adaptada de forma à população 

em questão, para que a mesma conseguisse compreender da forma mais explícita 

possível. 

 

 

2.4. Questões e Objetivos da Investigação 
 

Objetivo Geral:  

Compreender de que forma os medicamentos contribuem para a qualidade de vida e o 

bem-estar do idoso. 

 

Objetivos Específicos: 

Verificar os sentimentos dos idosos relativamente à toma constante de medicamentos; 

Verificar o nível de conhecimento dos idosos sobre as suas patologias; 

Identificar se os idosos sentem reações adversas derivadas da medicação; 

Identificar os benefícios dos medicamentos para o bem-estar e qualidade de vida do 

idoso; 

 

2.5.  População e amostra 

Este estudo foi efetuado na Fundação Viscondes de Messangil, localizado em Pias. 

A amostra foi constituída por um total de 21 inquiridos com idades entre os 77 e os 94 

anos que se encontram institucionalizados. 
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Gráfico 6 - Género dos inquiridos 

71% 

29% 

Mulheres Homens 

A amostra carateriza-se por ser de conveniência, tendo sido constituída enquanto 

realizava o estágio profissional na Instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através do gráfico acima podemos concluir que o número de inquiridos são 

maioritariamente mulheres 71% e os restantes 29% são homens. Tal como já foi 

constatado acima no enquadramento teórico, existem mais mulheres idosas do que 

homens, o mesmo acontece nos lares, a população é maioritariamente do género 

feminino. 

 

 

2.6.  Análise e Tratamento de Dados 
 

Em seguida será apresentada a Análise de tratamento dos dados, começando por 

analisar os gráficos de resposta fechada, onde os inquiridos optaram por respostas de 

sim ou não. 

Posteriormente serão analisadas as respostas abertas, onde os idosos tiverem 

oportunidade para se expressarem de forma aberta àcerca das questões que lhes foram 

colocadas.  
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Gráfico 7 - Conhecimento dos idosos sobre as suas Patologias 

 

 

 

  

No gráfico acima podemos observar que a quase totalidade dos inquiridos tem 

conhecimento sobre as suas patologias, sendo que apenas um dos idosos não tem 

conhecimento.  

De acordo com as respostas à questão 3, concluímos que todos os questionados 

tomam medicação. 

Gráfico 8 - Toma da medicação 
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Gráfico 10 - Conhecimentos sobre a medicação e utilidade da mesma   

Gráfico 9 - Sentimento sobre a qualidade de vida relativamente à medicação. 

  

Nesta questão observamos que nem todos os utentes tem conhecimento sobre a 

medicação que tomam ou para que serve a sua medicação. Contudo, a grande maioria 

tem conhecimento da medicação que toma. 
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Gráfico 12 - Toma da medicação de forma correta 

Gráfico 11 - Apoio na toma da medicação. 

  

De acordo com as respostas expressas pelos idosos, verificamos que todos os utentes 

sentem que têm mais qualidade de vida pelo facto de serem medicados. 

De acordo com a figura, todos os idosos (21), afirmam que tomam a medicação de 

forma correta. 
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Gráfico 14 -  Segurança face à toma da medicação 

Gráfico 13 - Conhecimento sobre os efeitos adversos da medicação. 
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Constatamos, através da figura acima que a maior parte dos idosos não necessita de 

apoio na toma da medicação, ou seja, encontram-se independentes nessa função. 

De acordo com as respostas dos inquiridos, nenhum dos idosos se sente com medo ou 

inseguro relativamente a tomar medicamentos. 
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Gráfico 15 - Efeitos adversos provenientes da medicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grelhas de Análise referentes às questões abertas  

 

Pretende-se com as seguintes grelhas de análise codificar as respostas às questões 

abertas através criação de categorias de respostas similares entre si, de acordo com os 

modelos de análise de dados qualitativos segundo Guerra (2006, pp. 61-87).   

 

 

 

Através do gráfico concluímos que os idosos que participaram no estudo não 

tem grandes conhecimentos sobre o que são os efeitos adversos provenientes da 

medicação, mais de metade dos inquiridos respondeu não. 

Dos inquiridos apenas 4 idosos (19,05%) respondeu que sente reações adversas 

à medicação. 



 

Página | 50  
 

Tabela 3 - Conhecimento sobre as próprias patologias 

 

De acordo com a figura acima concluímos que a quase totalidade dos idosos inquiridos 

(20), têm conhecimento sobre as suas patologias, mesmo que sejam apenas dores, 

apenas 1 dos idosos não tem conhecimento sobre suas as patologias. 

Categoria 

 

Subcategoria Unidades de registo  

Conhecimento sobre as 

Patologias 

 

 

 

Patologias 

Conhecidas 

 

“Dores” 

“Tensão alta; nervos; colesterol; má 

circulação; pedras na vesícula” 

“Hérnia; diabetes; Operação à cabeça” 

“HTA; Problemas de coração; Colesterol” 

“Dores; muitas” 

“HTA; NERVOS” 

“Depressão; Problemas de sangue” 

“Problemas de coração” 

“HTA” 

“Ulcera” 

“Diabetes e anemia” 

“Próstata” 

“HTA” 

“Tonturas e problemas de estômago” 

“AVC” 

“Operação” 

“HTA” 

“Tosse crónica; HTA; Colesterol; Má 

circulação” 

“Esquecimento” 

“Diabetes; Visão” 

 

Não tem 

conhecimento   

“Acho que não tenho nada”  
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Tabela 4 - Sentimentos em relação à toma de  medicamentos 

 

Como podemos observar na tabela acima, a maior parte das respostas são positivas, 

sendo que só uma é negativa e duas são neutras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria 

 

Subcategoria Unidades de registo 

Sentimentos em relação 

à toma de  

medicamentos 

Sentimentos positivos 

em relação à toma da 

medicação. 

 

“Sinto-me bem” 

“Bem” 

“Sinto-me bem, tenho de os 

tomar” 

“Sim, sinto-me bem” 

“Bem, isto é que ajuda a gente” 

“Sinto-me bem” (12 respostas) 

Sinto-me melhor, são uma ajuda” 

Sentimentos neutros 

em relação à toma da 

medicação 

2 idosos 

“nem bem, nem mal é o que é”  

“sinto-me igual” 

 

Sentimentos negativos 

em relação à toma da 

medicação 

“sou contra, mas tenho de tomar” 
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Tabela 5 - Valores atribuídos à medicação  

Categoria 

 

Subcategoria Unidades de registo  

Pensamentos 

sobre os 

medicamentos e 

importância dos 

mesmos na vida 

dos idosos 

Atribuição de 
valor(es) 

positivo(s) aos 
medicamentos 

 
 
 

“Fazem-me bem e ajudam a viver mais 

tempo” 

“Acho que há medicamentos que 

prejudicam, porém a mim fazem-me bem” 

“São muito importantes, senão tomar fico 

pior” 

“São importantes, senão estava bem pior” 

Atribuição de 

valor(es) 

negativo(s) 

 
 

“Fazem-nos falta para melhorar” 

“Senão os tomar ando mal” 

“A importância é a gente andar melhor” 

“A importância é que me tiram as dores” 

“Sim, quando me sinto pior tomo uns 

comprimidinhos e fico bem” 

“É importante para nos pormos boas, em 

faltando os medicamentos vou-me abaixo” 

“´É importante porque nos fazem bem” 

“Vivemos melhor graças a eles” 

“Faz-me bem-disposta e boa” 

“Porque me tira os sintomas” 

“Faz-me falta para viver” 

“Preciso para viver” 

“Faz-me bem para viver” 

“Fico melhor, mas tomo porque a médica 

mandou tomar” 

“Às vezes faço medicação a mais. Tanto 

fazem bem como podem prejudicar a nossa 

saúde. ” 

 



 

Página | 53  
 

 

De acordo com a tabela acima, conclui-se que a maior parte se sente satisfeito e tem um 

pensamento positivo sobre os medicamentos, apenas uma resposta negativa surgiu, o 

que é bastante interessante. 

 

2.7.  Discussão 
 

O envelhecimento traz consigo o aparecimento de várias doenças que são prejudiciais 

para a vida e qualidade de vida dos idosos. Algumas dessas doenças são: Alzheimer; 

Parkinson; Cataratas; Diabetes; Cardiovasculares; Cancro; Osteoporose; Surdez e 

Depressão. 

Como podemos observar através das respostas fornecidas através dos questionários 

concluímos que do total dos 21 inquiridos todos têm doenças, e que a diabetes prevalece 

em alguns dos idosos, assim como as doenças cardiovasculares. 

As Reações Adversas a Medicamentos resultam em eventos fatais, que colocam em 

risco a vida do indivíduo. Os “idosos frágeis” são mais vulneráveis de sofrer interações 

medicamentosas e RAMs, do que os adultos jovens pelas alterações farmacocinéticas e 

farmacodinâmicas associadas ao processo de envelhecimento, pelo uso de vários 

fármacos e pela pluripatologia. Estes, em conjunto com a Medicamentos potencialmente 

inapropriados em idosos: deterioração dos mecanismos homeostáticos, conferem uma 

menor capacidade de resposta do organismo às RAMs. (Vaz, Célia., 2012, p.18) 

De acordo com a citação acima constatamos com os resultados da análise de dados que 

muitos dos idosos não têm conhecimento sobre aquilo que são as RAM´s, porém, após 

uma explicação durante a aplicação do questionário, muitos dos idosos concluíram que 

não tem efeitos adversos provenientes da medicação. Este é um aspeto ao qual 

deveremos dar muita importância pois como já foi referido anteriormente é uma faixa 

etária bastante vulnerável e que pode vir a desenvolver problemas proveniente da 

medicação. 

Os lares são um local bastante singular em termos de cuidados de saúde. Caracterizam-

se pelo baixo input médico, pela contribuição do “pessoal não médico” nas decisões de 

tratamento, pela fragilidade dos utentes, pelo número de pessoal limitado, e ainda, pelo 

baixo nível de educação do pessoal. Se a isto se juntar o facto de nos lares o consumo de 
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medicamentos ser bastante elevado, está criada a possibilidade de haver uma gestão da 

medicação inadequada, que predispõe à ocorrência de erros (Rosa, 2011, p.10). 

Tal como refere a autora acima, podem surgir erros na gestão medicamentosa nos lares, 

porém de acordo com as respostas dos inquiridos, estes referem que a toma dos 

medicamentos ocorre de forma correta, tomada a tempo e horas. 

 

 

3. Proposta de um Projeto de Intervenção 
 

De acordo com o estudo realizado proponho dois projetos: 

 O primeiro consiste numa ação de formação para as funcionárias das ERPI´s 

sobre a gestão da medicação, de forma a diminuir os erros que ocorrem nesta 

área visto que na maior parte das vezes esta gestão é feita pelas Auxiliares. 

 Como segunda proposta apresento uma ação de sensibilização para  os idosos 

sobre o medicamento, as patologias e também as RAM´s associadas, para 

melhorar a literacia dos mesmos. 

 

O primeiro destina-se à funcionárias das ERPI´s. Apesar de atualmente a maioria da 

medicação chegar aos lares em Blisters vindos e feitos nas farmácias são, no entanto, as 

auxiliares que fornecem a medicação aos utentes para a sua administração. Esta ação de 

formação terá como objetivo fundamental a aquisição de aprendizagens, competências 

para reduzir a margem de erro nesta área de intervenção, sendo que possíveis erros 

podem pôr em causa a saúde dos idosos. Esta ação poderia ser elaborada por um 

Gerontologo Social em parceria com um profissional de farmácia (Farmacêuticos; 

Técnicos de Farmácia e Técnicos Auxiliares de Farmácia), pois estes são os mais 

competentes para abordar os conteúdos relacionados com a administração de medicação 

aos idosos pelas auxiliares do lar. 

 

A segunda ação destina-se aos idosos Institucionalizados. Com o Envelhecimento 

surgem também diversas doeças, muitas destas prejudicam a qualidade de vida dos 

idosos e para manter esta qualidade é necessário recorrer à medicação. No entanto, a 

maioria dos idosos não tem conhecimento sobre as suas patologias ou sobre a 

medicação, ou seja há uma fraca literacia nesta área, salienta-se que falamos de uma 
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geração em que o nível de analfabetismo é grande,  a maior parte destes idosos não 

sabem ler nem escrever o que pode gerar esta falta de literacia na área. No entanto, 

pensamos que é importante para o bem-estar destes, informá-los e dar-lhes a conhecer 

mais sobre as suas patologias; a medicação que tomam; para que serve; as reações 

medicamentosas que podem vir a surgir. Esta ação é importante pois contribuí para um 

aumento da literacia nesta área e também para explicarmos aos idosos que os 

medicamentos têm reações adversas e que é importante saber identificá-las e não as 

ignorar pois podem ser prejudiciais para a sua saúde. 

Esta ação poderia ser também feita por um Gerontologo Social em parceria com um 

profissional de farmácia (Farmacêuticos) como foi acima referido. 
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Conclusão 
 

Através da pesquisa realizada concluímos que a população em estudo apresenta uma 

literacia extremamente baixa relativamente à medicação. Esta evidência está patente nas 

respostas dos inquiridos, que demonstram não ter conhecimento sobre a medicação que 

tomam ou sobre a utilidade da mesma. Os resultados do nosso estudo estão em 

consonância com outras investigações desenvolvidas nesta área de conhecimento tal 

como consta no Enquadramento Teórico. 

Apesar de nos lares a gestão medicamentosa ser mais controlada há que ter atenção a 

quem procede à função de distribuição da medicação em ERPI´s pois muitas vezes o 

funcionário não tem formação na área, o que pode levantar dificuldades e induzir a 

erros. 

Os idosos não têm conhecimento sobre o que são as Reações Adversas a Medicamentos 

e mesmo que possam vir a sentir algumas não compreendem de onde vêm nem porque 

estão a acontecer. 

A nível de qualidade de vida do idoso, podemos constatar que a população alvo do 

nosso estudo se encontra satisfeita e sente que a sua qualidade de vida está relacionada 

com a toma da medicação. Muitos sentem que se não fosse a medicação a sua qualidade 

de vida seria mais baixa e que se sentiriam mais em baixo. 

Há que salientar que o estudo realizado não pode ser extrapolado para todo o universo 

de população idosa institucionalizada, devido a ser uma amostra por conveniência, 

contudo são dados empíricos que reforçam os autores e os estudos referenciados. 

Concluímos referindo que experienciamos algumas dificuldades devido à falta de 

literatura sobre o tema em estudo. Apesar do ponto de vista farmacológico existirem 

diversos estudos sobre os idosos, ao nível psicossocial há muito poucos estudos  sobre o 

conhecimento e a importância que os idosos institucionalizados atribuem à medicação. 

 

 

  



 

Página | 57  
 

Referências  

Almeida, A. (2008). A Pessoa Idosa institucionalizada em Lares: Aspectos e contextos 

da Qualidade de Vida (Dissertação de mestrado, Universidade do Porto – Instituto de 

Ciências Biomédicas Abel Salazar). https://hdl.handle.net/10216/7218. 

Almeida, F. (2016). O Contributo das Universidades da Terceira Idade na Qualidade 

de Vida dos Seniores (Dissertação de mestrado, Instituto Politécnico de Coimbra – 

Escola Superior de Educação de Coimbra). http://hdl.handle.net/10400.26/14320 

Cardão, S. (2009). O idoso institucionalizado. Coisas de Ler  

DGS (Ed.). (2006). Programa nacional para a saúde das pessoas idosas (Portugal, 

Direcção-Geral da Saúde, Divisão de Doenças Genéticas, Crónicas e Geriátricas). 

Lisboa: DGS. http://www.app.com.pt/wp-content/uploads/2017/04/Programa-Nacional-

para-a-Sa%C3%BAde-das-Pessoas-Idosas.pdf 

Fernandes, R. (2017). Perceções de qualidade de vida e bem-estar em idosos 

institucionalizados (Dissertação de mestrado, Escola Superior de Educação de Paula 

Frassinetti). http://hdl.handle.net/20.500.11796/2562 

Fleming, I., e Goetten, L. (2005). Medicamentos mais utilizados pelos idosos: 

Implicações para a enfermagem. Arquivos De Ciências Da Saúde Da UNIPAR, 9(2), 

mai./ago, 121-128. https://www.saudedireta.com.br/docsupload/1284732063184.pdf 

Fontaine, R. (2000). Psicologia do envelhecimento. Lisboa: Climepsi editores. 

GCPAS e CID. (2005). Manual de Boas Práticas: Um guia para o acolhimento 

residencial das pessoas mais velhas – Para dirigentes, profissionais, residentes e 

familiares (Portugal, Instituto da Segurança Social, I.P., Grupo de Coordenação do 

Plano de Auditoria Social e CID (Crianças, Idosos e Deficientes - Cidadania, 

Instituições e Direitos)). https://www.seg-

social.pt/documents/10152/13328/acolhimento_residencial_pessoas_mais_velhas/cab53

2a6-b2c8-4ab8-b164-ef0235b894c7/cab532a6-b2c8-4ab8-b164-ef0235b894c7 

https://hdl.handle.net/10216/7218
http://hdl.handle.net/10400.26/14320
http://www.app.com.pt/wp-content/uploads/2017/04/Programa-Nacional-para-a-Sa%C3%BAde-das-Pessoas-Idosas.pdf
http://www.app.com.pt/wp-content/uploads/2017/04/Programa-Nacional-para-a-Sa%C3%BAde-das-Pessoas-Idosas.pdf
http://hdl.handle.net/20.500.11796/2562
https://www.saudedireta.com.br/docsupload/1284732063184.pdf
https://www.seg-social.pt/documents/10152/13328/acolhimento_residencial_pessoas_mais_velhas/cab532a6-b2c8-4ab8-b164-ef0235b894c7/cab532a6-b2c8-4ab8-b164-ef0235b894c7
https://www.seg-social.pt/documents/10152/13328/acolhimento_residencial_pessoas_mais_velhas/cab532a6-b2c8-4ab8-b164-ef0235b894c7/cab532a6-b2c8-4ab8-b164-ef0235b894c7
https://www.seg-social.pt/documents/10152/13328/acolhimento_residencial_pessoas_mais_velhas/cab532a6-b2c8-4ab8-b164-ef0235b894c7/cab532a6-b2c8-4ab8-b164-ef0235b894c7


 

Página | 58  
 

Glaister, J. A., e Blair, C. (2008). Improved education and training for nursing 

assistants: keys to promoting the mental health of nursing home residents. Issues in 

Mental Health Nursing, 29(8), 863–872. https://doi.org/10.1080/01612840802182912 

Gonçalves, C. e Carrilho, M. (2007). Envelhecimento crescente, mas espacialmente 

desigual. Revista de Estudos Demográficos, 40(2), 21-37. 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_estudos&ESTUDOSest_boui=

56496766&ESTUDOSmodo=2&xlang=pt 

Guerra, I. (2006). Pesquisa Qualitativa e Análise de Conteúdo: Sentidos e Formas de 

Uso. Estoril: Principia, 61-87. 

INE (Ed.) (2010). Anuário Estatístico de Portugal – 2009 (Instituto Nacional De 

Estatística). 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&amp;xpgid=ine_publicacoes&amp;PUBL

ICACOESpub_boui=104996740&amp;PUBLICACOEStema=00&amp;PUBLICACOE

Smodo=2 

IPQ (Ed.). (2014, janeiro). Gestão Da Medicação Nas Estruturas Residenciais Para 

Pessoas Idosas (ERPI) (Portugal, Instituto Português da Qualidade, Comissão Setorial 

para a Saúde do Sistema Português da Qualidade – CS/09). 

http://www1.ipq.pt/PT/SPQ/ComissoesSectoriais/CS09/Documents/Recomendacao_par

aGT_ERPI.pdf 

Linnebur, S., e Ruscin, J. (2021, julho). Medicamentos e envelhecimento. 

https://www.msdmanuals.com/pt-pt/casa/quest%C3%B5es-sobre-a-sa%C3%BAde-de-

pessoas-idosas/medicamentos-e-envelhecimento/medicamentos-e-envelhecimento 

Lopes, I. (2020). Gestão da medicação em estruturas residenciais para idosos (ERPIs) 

(Dissertação de mestrado, Escola Superior de Tecnologia e Gestão – Instituto 

Politécnico de Bragança). http://hdl.handle.net/10198/23232 

Lourenço, P. (2014). Institucionalização do idoso e identidade: Estudo de caso de 

idosos institucionalizados (Dissertação de mestrado, Escola Superior de Educação de 

https://doi.org/10.1080/01612840802182912
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_estudos&ESTUDOSest_boui=56496766&ESTUDOSmodo=2&xlang=pt
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_estudos&ESTUDOSest_boui=56496766&ESTUDOSmodo=2&xlang=pt
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&amp;xpgid=ine_publicacoes&amp;PUBLICACOESpub_boui=104996740&amp;PUBLICACOEStema=00&amp;PUBLICACOESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&amp;xpgid=ine_publicacoes&amp;PUBLICACOESpub_boui=104996740&amp;PUBLICACOEStema=00&amp;PUBLICACOESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&amp;xpgid=ine_publicacoes&amp;PUBLICACOESpub_boui=104996740&amp;PUBLICACOEStema=00&amp;PUBLICACOESmodo=2
http://www1.ipq.pt/PT/SPQ/ComissoesSectoriais/CS09/Documents/Recomendacao_paraGT_ERPI.pdf
http://www1.ipq.pt/PT/SPQ/ComissoesSectoriais/CS09/Documents/Recomendacao_paraGT_ERPI.pdf
https://www.msdmanuals.com/pt-pt/casa/quest%C3%B5es-sobre-a-sa%C3%BAde-de-pessoas-idosas/medicamentos-e-envelhecimento/medicamentos-e-envelhecimento
https://www.msdmanuals.com/pt-pt/casa/quest%C3%B5es-sobre-a-sa%C3%BAde-de-pessoas-idosas/medicamentos-e-envelhecimento/medicamentos-e-envelhecimento
https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/23232/3/Lopes_Ilda.pdf
http://hdl.handle.net/10198/23232~


 

Página | 59  
 

Portalegre e Escola Superior de Saúde de Portalegre – Instituto Politécnico de 

Portalegre). http://hdl.handle.net/10400.26/9205 

Marques, R. (2013). Influência do Perfil Funcional e da Autoavaliação do Idoso na 

Saúde Mental e Emocional (Dissertação de mestrado, Escola Superior de Saúde de 

Viseu – Instituto Politécnico de Viseu). 

https://repositorio.ipv.pt/bitstream/10400.19/1987/1/MARQUES%2C%20Rosa%20Mar

ia%20-%20disserta%C3%A7%C3%A3o%20mestrado.pdf 

Martins, S., Soares, M., van Mil, J., e Cabrita, J. (2006). Inappropriate drug use by 

Portuguese elderly outpatients - effect of the Beers criteria update. Pharmacy world & 

science: PWS, 28(5), 296–301. https://doi.org/10.1007/s11096-006-9046-2 

Ministério da Saúde (Ed.). (2018). Retrato da Saúde (Portugal, Ministério da Saúde). 

Lisboa. https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2018/04/RETRATO-DA-

SAUDE_2018_compressed.pdf 

Nazarko, L. (2007). Managing medication. Nursing and Residential Care, 9(9), 434-

437. doi: https://www.magonlinelibrary.com/doi/abs/10.12968/nrec.2015.17.3.150 

Neto, M., e Corte-Real, J. (2013). A Pessoa idosa institucionalizada: Depressão e 

suporte. 

https://www.spgg.com.pt/UserFiles/file/A%20pessoa%20idosa%20institucionalizada.pd

f 

NICE - National Institute for Health and Care Excellence (Ed.). (2013). Managing 

medicines in care homes - NICE good practice guidance: Draft for consultation (United 

Kingdom, National Institute for Health and Care Excellence). NICE. 

https://www.nice.org.uk/guidance/sc1/resources/managing-medicines-in-care-homes-

draft-medicines-practice-guideline-consultation3. 

Ordem dos Farmacêuticos (Ed.). (1999). Boas Práticas em Farmácia Hospitalar (1ª 

edição) (Portugal, Ordem dos Farmacêuticos, Conselho do Colégio de Especialidade em 

Farmácia Hospitalar). 

http://hdl.handle.net/10400.26/9205
https://repositorio.ipv.pt/bitstream/10400.19/1987/1/MARQUES%2C%20Rosa%20Maria%20-%20disserta%C3%A7%C3%A3o%20mestrado.pdf
https://repositorio.ipv.pt/bitstream/10400.19/1987/1/MARQUES%2C%20Rosa%20Maria%20-%20disserta%C3%A7%C3%A3o%20mestrado.pdf
https://doi.org/10.1007/s11096-006-9046-2
https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2018/04/RETRATO-DA-SAUDE_2018_compressed.pdf
https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2018/04/RETRATO-DA-SAUDE_2018_compressed.pdf
https://www.magonlinelibrary.com/doi/abs/10.12968/nrec.2015.17.3.150
https://www.spgg.com.pt/UserFiles/file/A%20pessoa%20idosa%20institucionalizada.pdf
https://www.spgg.com.pt/UserFiles/file/A%20pessoa%20idosa%20institucionalizada.pdf
https://www.nice.org.uk/guidance/sc1/resources/managing-medicines-in-care-homes-draft-medicines-practice-guideline-consultation3
https://www.nice.org.uk/guidance/sc1/resources/managing-medicines-in-care-homes-draft-medicines-practice-guideline-consultation3


 

Página | 60  
 

https://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/publicacoes/manuais/manual-de-boas-praticas-

de-farmacia-hospitalar/ 

Organização das Nações Unidas (Ed.). (2019). Envelhecimento. 

https://unric.org/pt/envelhecimento/ 

Pacheco, A. (2021). O impacto da pandemia COVID-19 na saúde mental da população 

idosa utilizadora dos serviços de Centro de Dia do concelho de Paços de Ferreira 

(Dissertação de mestrado, Instituo de Superior Serviço Social do Porto). 

https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/37657/1/InesPacheco.pdf 

Pimentel, L. (2001). O Lugar do Idoso na Família: Contextos e Trajetórias. Coimbra: 

Quarteto Editora. 

Pires, R. (2015). As representações sociais e as práticas do ajudante de lar: 

projeto de intervenção «envelheSer com cuidados» (Dissertação de mestrado, 

Escola Superior de Educação de Portalegre e Escola Superior de Saúde de Portalegre – 

Instituto Politécnico de Portalegre). http://hdl.handle.net/10400.26/11481 

Quivy, R., e Campenhoudt, L. (2008).  anual de Investigação em  i  ncias  oc iais (5ª 

edição). Lisboa: Gradiva. (Publicação original em 1988) 

Rosa, M. (2011). O circuito do medicamento nos lares de idosos (Dissertação de 

mestrado, Faculdade de Ciências da Saúde – Universidade da Beira Interior). 

http://hdl.handle.net/10400.6/1018 

Sousa, J. (2013). Qualidade de vida do idoso – Um estudo de revisão (Projecto de 

graduação, Faculdade de Ciências do Porto – Universidade Fernando Pessoa). 

http://hdl.handle.net/10284/4026 

World Health Organization. (2002). Active Ageing – A Policy Framework. 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf 

 

https://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/publicacoes/manuais/manual-de-boas-praticas-de-farmacia-hospitalar/
https://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/publicacoes/manuais/manual-de-boas-praticas-de-farmacia-hospitalar/
https://unric.org/pt/envelhecimento/
http://hdl.handle.net/10400.26/11481
http://hdl.handle.net/10400.6/1018
http://hdl.handle.net/10284/4026~
http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf


 

Página | 61  
 

 

 

 

 

  



 

Página | 62  
 

Apêndice 
 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

Género:  Feminino              Masculino                                   Idade:  

 

1. Tem conhecimento sobre as suas patologias? 

Sim           Não 

 

2. Quais são? 

 

 

3. Toma medicação? 

Sim           Não 

 

4. Tem conhecimento da medicação que toma e para que serve? 

Sim           Não 

 

5. Como se sente em relação ao facto de tomar medicamentos? 

 

 

6. Sente que tem mais qualidade de vida? 

Sim           Não 

 

7. Toma a medicação de forma correta? 

Sim           Não 

 

8. Necessita de apoio na toma da medicação? 

Sim           Não 

 

9. Sente-se seguro ao tomar medicamentos? 

Sim           Não 
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10. Sabe o que são efeitos adversos? 

Sim           Não 

 

11. Sente algum efeito adverso proveniente da sua medicação? 

Sim           Não 

 

12. De um modo geral, o que pensa sobre os medicamentos e qual a 

importância dos mesmos na sua vida? 

 

 

  

 

 

     
Obrigada! 

 

 


