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Resumo 

 

Enquadramento: Colm vista a dar resposta ao significativo aumento do número de 

pessoas com idade superior a 60 anos em local de trabalho, comtemporaneamente um 

dos principais focos das equipas de saúde ocupacional é garantir a concretização de 

aspetos como a perceção de satisfação para o trabalho para que se evite a doença ou a 

deterioração física e psicológica. Para isso, torna-se importante identificar medidas no 

sentido de promover a capacidade de trabalho, investindo no envelhecimento ativo em 

local de trabalho durante a vida professional. Objetivos: Descrever a perceção que os 

trabalhadores com idade mais avançada apresentam relativamente à capacidade para 

trabalhar; Identificar fatores que, na opinião dos trabalhadores de idade mais avançada, 

podem interferir na capacidade para o trabalho. Metodologia: Foi realizada uma Revisão 

Integrativa da Literatura sustentada em artigos em bases de dados científicas, 

selecionados por fórmulas de pesquisa e de acordo com específicos critérios de 

inclusão/exclusão, previamente defenidos. A amostra de estudo (n=9), resultou da 

aplicação dos Critérios de Avaliação da Qualidade (Kmet et al, 2004) Principais 

Resultados: As evidências revelaram a existência de uma constelação de fatores 

intrínsecos e extrincsecos que poderão interferir na perceção de capacidade para o 

trabalho em trabalhadores de mais idade. A condição física, psicológica e estilos de vida 
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revelaram-se como os principais responsáveis pela perceção de incapacidade para o 

trabalho. 

 
Conclusões: 

 
O papel do enfermeiro de saúde ocupacional é crucial no desenvolvimento de 

estratégias, que em parceria com as empresas, podem incrementar o bem-estar e a 

capacidade para o trabalho. 

Palavras---chave: Envelhecimento; Saúde do Trabalhador; Capacidade para o Trabalho; 

Qualidade de VidaINTRODUÇÃO 

Deparamo-nos, atualmente, com um inevitável e progressivo envelhecimento 

populacional. Decorrente deste fenómeno, mais especificamente do número de pessoas 

com idade superior a 60 anos que irá triplicar até 2050, os Estados Membros da Europa 

emanam como Estratégia Europeia de Emprego aumentar a oferta de mão-de-obra e 

promover o envelhecimento ativo (Gonçalves & Dias, 2011). Preconizando a integração 

social e económica dos trabalhadores de mais idade (55-64 anos), o Modelo de 

Governação para 2020 estabelece como prioridade na Europa o aumento do emprego 

(da população dos 20 aos 64 anos) através da implementação de estratégias como o 

estímulo à criação e à sustentabilidade do emprego, com o intuito de atingir os 75% de 

empregabilidade (Portugal 2020, 2014). 

Sabe-se que a integração económica e social da população do grupo etário 55-64 anos, 

segundo Gonçalves e Dias (2011, p.27), acarreta vantagens para estes indivíduos, 

nomeadamente, ao nível da inclusão social, do “aproveitamento de competências e, 

principalmente, da experiência dos mais idosos”. No entanto, pode-se de igual modo 

afirmar que nesta fase do ciclo de vida há um maior consumo do que rendimento no 

trabalho (Oganização Internacional do Trabalho, 2013) pelo que foi pertinente 

inventariar informações respeitantes às questões de investigação: "Qual a perceção da 

capacidade para o trabalho em trabalhadores com idade mais avançada?"; 
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 "Quais são os fatores que interferem na capacidade para trabalhar nos trabalhadores 

com idade mais avançada?". 

 

PROCESSO DE REVISÃO 

 
Enquadramento Teórico 

 
À medida que o ser humano envelhece, este experimenta um conjunto de alterações 

biológicas e funcionais, características do normal processo de envelhecimento, o 

trabalho contribui eficazmente na perceção que a pessoa tem de si mesma e do 

ambiente que a rodeia, num constante crescimento e desenvolvimento pessoal (Silva & 

Helal, 2017). Estas alterações acompanham as modificações que se vão evidenciando 

nas condições de vida e trabalho, sendo as doenças crónicas a principal causa de 

incapacidade e deterioração da qualidade de vida (Zeni, 2004). Esta deteorização é ainda 

mais acentuada se a exigência física e/ou o esforço mental inerentes a diversas 

atividades profissionais não for reduzido atempadamente, uma vez que “a perceção do 

trabalhador para a sua própria capacidade de trabalho é a de que esta atinge o seu 

máximo um pouco antes dos 50 anos” (Costa, 2008, p.7). 

Por outro lado, existem determinadas funções que são potenciadas e melhoradas com 

a idade – a aquisição de novos conhecimentos, a experiência profissional e o empenho 

e vínculo com o trabalho, que os trabalhadores com mais idade tendem a apresentar, 

devem ser aproveitados em conjunto com os demais pontos fortes que evidenciem, no 

sentido de se tornarem “ativos valiosos em cada local de trabalho” (Ilmarinem, 2012, 

p.2). 

Assim sendo, capacidade para o trabalho resulta do equilíbrio entre “as capacidades 

funcionais e as competências de um indivíduo e as exigências da tarefa e o ambiente de 

trabalho, onde se incluem os métodos e as ferramentas utilizadas” (Costa, 2008, p.29). 

Se algum destes fatores afetar o indivíduo, isto é, quando o emprego e os recursos 

individuais não se associam positivamente, sem que este consiga responder às 

exigências da tarefa, a capacidade para trabalhar decresce significativamente 

(Ilmarinem, 2012). 
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A consecução de um adequado nível de saúde ao longo da vida profissional é uma das 

medidas, sendo que, para além de um estilo de vida saudável e da prevenção da doença 

no trabalho, as adaptações necessárias no emprego, mediante as alterações na saúde e 

nas capacidades funcionais induzidas pelo envelhecimento, são fulcrais na criação de 

uma vida profissional melhor para todos os trabalhadores mais velhos (Ilmarinem, 

2012). 

Metodologia 

 
O objetivo geral desta Revisão Integrativa da Literatura foi descrever a capacidade para 

o trabalho percecionada pelos trabalhadores com idade avançada e identificar fatores 

que, na sua opinião, podem interferir na capacidade para o trabalho. Neste sentido, 

importa também atentar à importância da intervenção das equipas de saúde na gestão 

destas situações, sendo este um dos objetivos específicos. 

Sintetizando, na Tabela 1 estão esquematizados os principais aspetos da questão de 

pesquisa, de acordo com os critérios PICOD. 

Tabela 1 –Critérios PICOD 

 
P População/Participantes Trabalhadores com idade avançada (>55 anos) 

 

 
I 

 

 
Intervenção 

Estudo relativo à perceção da capacidade para o 

trabalho em trabalhadores com idade mais avançada 

e de quais os fatores que interferem na capacidade 

para trabalhar 

 

C 
Comparação das 

intervenções/Contexto 

 

Local de trabalho 

 

 
O 

 

 
Outcomes 

Fatores que interferem na perceção para a capacidade 

de trabalho; Intervenções a implementar no sentido 

de aumentar a perceção para a capacidade de 

trabalho 

 

D 
 

Desenho do Estudo 
Estudos descritivos do tipo qualitativo, quatitativo e 

mistos 
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No que concerne ao processo de seleção dos artigos, iniciou-se a pesquisa bibliográfica 

em meados de setembro, tendo esta sido concluída em março de 2018. Durante este 

período, primeiramente, de acordo com a questão de investigação formulada, 

selecionou-se, considerando os Descritores em Ciências da Saúde (Decs), um conjunto 

de descritores/palavras-chave. Com estes formularam-se diversas associações (através 

dos operadores booleanos) – Worker AND Efficiency AND aging AND Occupatinal health 

AND Work capacity evaluation AND Quality of life. De seguida, com vista à aquisição de 

artigos fidedignos, recorreu-se a bases de dados científicas, nomeadamente, a Scielo, 

Pubmed, B-on, Biblioteca Virtual da Saúde Enfermagem, BioMed Central, Cochrane, 

Medline, Joanna Briggs, Lilacs e Scopus. Ainda no que respeita à procura de artigos, foi 

realizada uma ánalise cega com cruzamento de dados para obtenção de consenso, 

sendo estipulados determinados critérios de inclusão e exclusão, no sentido de 

restringir o trabalho mediante alguns parâmetros considerados importantes. Como tal, 

no que concerne aos critérios de inclusão, estes tiveram que ver com o facto dos artigos 

remeterem para a auto-perceção relativa à capacidade de trabalho, identificarem os 

fatores que interferem na capacidade de trabalho, encontrarem-se em português ou 

inglês, assim como a versão integral dos mesmos estar disponível de forma gratuita. No 

que se refere aos critérios de exclusão, de salientar a não contemplação de artigos 

alusivos a adultos jovens, os artigos se dispersarem do tema selecionado, bem como o 

facto dos mesmos apresentarem uma janela temporal inferior ao ano 2000. Após serem 

colocadas em prática as diferentes fases que compõem o processo de seleção dos 

artigos, reuniu-se um total de 697 artigos. Após a aplicação dos primeiros critérios de 

inclusão e exclusão, restaram 183 artigos relacionados com a capacidade de trabalho da 

pessoa com idade avançada (quer ao nível das perceções da mesma relativamente à sua 

aptidão, quer relativamente aos fatores que influenciam esta última). Posteriormente, 

procedeu-se a uma análise dirigida aos títulos, perante a qual foram selecionados 47 

artigos, tendo sido removidos 136. Destes, aquando de uma averiguação ao nível dos 

resumos, o grupo obteve um total de 21 artigos.  No final deste processo e após a leitura 
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ARTIGO AVALIADOR 1 AVALIADOR 2 Média 

Padula et al. (2013) 0,91 1 0,96 

Andrade & Monteiro (2007) 0,91 0,95 0,93 

Monteiro, Alexandre, Milani, & 

Fujimura (2011) 

 

0,83 
 

0,90 
 

0,87 

Ilmarinen & Tuomi (2013) 0,71 0,75 0,73 

Sjögren-rönkä, Ojanen, Leskinen, 

Mustalampi, & Mälkiä (2010) 

 

0,83 
 

0,80 
 

0,82 

Pohjonen & Ranta (2001) 0,71 0,70 0,71 

Duran & Cocco (2004) 0,71 0,70 0,71 

Raffone & Hennington (2005) 0.86 1 0.93 

Amorim, Salla, & Trelha (2014) 0,79 0,90 0,85 

Bonnefond et al. (2006) 0,71 0,75 0,73 

Martinez, Fischer, & Latorre (2010) 0,75 0.75 0,75 

Lindberg, Vingard, Josephson, & 

Alfredsson (2005) 

 

0,86 
 

1 
 

0,93 

Salthouse (2015) 0,39 0,55 0,47 

Kenny, Groeller, Mcginn, & Flouris 

(2016) 

 

0,64 
 

0,80 
 

0,72 

Raymundo & Santana (2017) 0,96 1 0,98 

 

integral dos mesmos, foram selecionados 15 artigos (Fluxograma 1). Uma vez 

submetidos a uma avaliação da qualidade (Kmet et al., 2004) e definiu-se que uma 

pontuação final igual ou superior a 0,75 seria o critério para integrar os artigos na 

revisão, resultaram um total de 9 artigos que constituíram a amostra deste estudo 

(Tabela 2). 

Tabela 2 – Avaliação dos artigos segundo os critérios Kmet el al. (2004)  
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Resultados 

 

Caraterização global da amostra 

 
Dos 9 artigos finais, selecionados de acordo com a metodologia apresentada 

anteriormente, 4 eram escritos em língua inglesa e 5 em língua portuguesa. Os artigos 

datam entre 2001 e 2017, constituindo por isso um horizonte temporal, e encontram- 

se para consulta livre. 

Dessa amostra final de artigos, 7 eram de carácter quantitativo [Padula et al. (2013); 

Andrade & Monteiro, (2007); Monteiro et al. (2011); Sjögren-rönkä et al.(2010); Raffone 

& Hennington (2005); Amorim et al. (2014); Lindberg et al. (2005)]e apenas 1 era de 

carácter qualitativo Martinez et al. (2010). O Estudo de Raymundo & Santana (2017) tem 

características quali-quantitativas. 

Dos 7 artigos quantitativos, todos são artigos transversais. Desses, os artigos de Raffone 

& Hennington (2005) e Monteiro et al. (2011) são estudos epidemiológicos, Andrade & 

Monteiro (2007) trata-se de um estudo de prevalência e Sjögren-rönkä et al. (2010) 

desenvolveram estudos descritivos. Por outro lado, os artigos de Amorim et al. (2014) e 

Padula et al. (2013) são estudos exploratórios e o estudo de Raymundo & Santana (2017) 

é um estudo analítico. Apenas o estudo realizado por Lindberg et al. (2005) trata-se de 

um longitudinal prospetivo, com um follow-up após um ano. Na amostra final, apenas 

existe um artigo qualitativo: o de Martinez et al. (2010). Este trata-se de um estudo 

transversal descritivo, que tem recolha de informação nas bases de dados MedLine, 

Lilacs e SciELo, entre o período de tempo 1966 a 2006. 

Os métodos de recolha de dados dos artigos referidos anteriormente foram, 

essencialmente, o uso de questionários tendo por base o Índice de Capacidade para o 

Trabalho. Os mesmos foram respondidos por diversos profissionais desde trabalhadores 

de setor académico, auxiliares de limpeza hospitalar e de enfermagem, trabalhadores 

de um escritório, técnicos e enfermeiros. 
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Classificando os artigos da amostra finais por níveis, podemos dividi-los em dois grupos. 

O artigo de Martinez et al. (2010), de Amorim et al. (2014) e de Padula et al. (2013) 

encontram-se no primeiro nível de investigação, enquanto que os artigos de Sjögren- 

rönkä et al. (2010), Lindberg et al. (2005), Andrade & Monteiro (2007), Raymundo & 

Santana (2017), Raffone & Hennington (2005) e Monteiro et al. (2011) se situam no 

segundo nível investigativo. 

 

Discussão 

 
A literatura evidencia que o declínio da capacidade funcional, decorrente do 

envelhecimento, pode comprometer a capacidade para o trabalho. Assim sendo, 

respondendo às Questôes de Investigação e em consonância com os resultados obtidos, 

de acordo com Raymundo & Santana (2017), os trabalhadores com idade mais avançada 

expressam o desejo de se manterem empregados, sendo o trabalho interpretado por 

eles como uma oportunidade para desempenharem um papel social. A razão que os 

mantém no mercado de trabalho não está associada apenas à questão financeira, uma 

vez que, estudos sugerem que os trabalhadores desejam permanecer no trabalho para 

se manterem ativos, para manterem as suas relações sociais, os benefícios de saúde, a 

sua saúde mental e a qualidade de vida (Finkelstein et al., 2015, citado em Raymundo e 

Santana, 2017). 

Para que tal aconteça, importa compreender que a capacidade para o trabalho é 

frequentemente influenciada pelo desgaste vivenciado pela pessoa com idade mais 

avançada. A exigência física e mental e o ambiente inerente ao local de trabalho, assim 

como os recursos intrínsecos do trabalhador são preponderantes e encontram-se 

diretamente relacionados com as respostas fisiológicas, psicológicas e comportamentais 

despoletadas por tal desgaste (Martinez et al., 2010). Em geral, o impacto é maior nos 

trabalhadores cujas funções laborais exigem maior esforço físico, quando comparados 

com aqueles, que são sujeitos a uma maior exigência a nível mental, situação 

evidenciada no (Padula et al., 2013, p. 383), dado que, “a prevalência de 

comprometimento da capacidade para o trabalho pode variar entre 5,7% e 46,4%, 

dependendo da população e do tipo de trabalho realizado”.  
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O envelhecimento propicia o aparecimento e a progressão de determinadas doenças 

pelas alterações cardiorrespiratórias e musculoesqueléticas inerentes ao mesmo, que 

traduzem um impacto fulcral na funcionalidade do individuo no seu local de trabalho 

(Martinez et al., 2010), existindo a possibilidade de uma associação positiva entre as 

condições de trabalho, a exigência física do mesmo e a perda de capacidade funcional, 

com repercussões na saúde do trabalhador (Martinez et al., 2010). Para além disso, o 

tabagismo e o álcool também são salientados, mediante a sua influência sobre esta, por 

constituírem um fator de risco para a capacidade para o trabalho. O “comprometimento 

da saúde física e mental, (..), aumento do absenteísmo e aumento do risco para 

acidentes de trabalho” (Martinez et al., 2010, p. 1555) decorrem não só dos últimos 

fatores, mas também da alimentação, dado que a obesidade limita o desempenho 

cardiorrespiratório e musculoesquelético, conduzindo ao declínio evidente da 

capacidade para o trabalho. 

É notório que, ao longo da revisão, os autores atribuem significativamente maior 

importância à componente física do trabalho comparativamente à psicológica. Todavia, 

e segundo Martinez et al. (2010), o stresse motivado pela organização e ambiente 

psicossocial de uma empresa, principalmente os conflitos, o volume de trabalho, o 

controlo sobre as tarefas desempenhadas, a barreira ao desenvolvimento pessoal e 

profissional e a falta de reconhecimento e valorização assumem um grande impacto 

negativo na capacidade para o trabalho. Além disso, e à medida que o individuo 

envelhece, a memória, a perceção e a velocidade de processamento de informações 

sofrem um decréscimo. 

Assim, compreende-se que a condição física e psicológica, aleada à idade do trabalhador 

e aos estilos de vida por ele adotado são os principais fatores para a incapacidade para 

o trabalho, demonstrado no modelo explicativo (Figura 1), segundo o Sjögren-rönkä et 

al. (2010). No entanto, existem inúmeros fatores que mantêm os trabalhadores com 

idade mais avançada com capacidade para trabalhar, nomeadamente as habilidades e 

conhecimentos.  
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Estas permitem que as alterações supracitadas não sejam transversais a todos os 

trabalhadores, dado que a experiência e o vínculo mais sólido que os indivíduos de idade 

mais avançada apresentam configuram o panorama ideal ao incremento da capacidade 

para o trabalho (Martinez et al., 2010). No entanto esta pode ser ainda mais 

impulsionada e mantida por mais tempo dado que, “um alto nível educacional permite 

o acesso ao trabalho mais qualificado, com melhor remuneração e maior possibilidade 

de continuidade em idades mais avançadas, o que, por sua vez, influencia positivamente 

as condições de saúde” (Padula et al., 2013, p. 389). 

Além disso, não só a escolaridade acarreta consequências positivas para a capacidade 

para o trabalho, mas também a saúde mental e os fatores psicossociais. Salienta-se a 

motivação, o grau de satisfação dos trabalhadores, o seu bom-humor e autoconfiança, 

encontrando-se intrinsecamente relacionados com o bem-estar geral dos mesmos 

(Sjögren-rönkä et al., 2010). Simultaneamente, um adequado ambiente social no 

trabalho, que transmita segurança e envolva liberdade do trabalhador e o 

reconhecimento pelas funções que desempenha, assim como a correta atitude para 

com os colegas/equipa aumentam essa capacidade. De facto, a excelência do ambiente 

e das condições em que o individuo trabalha, e onde frequentemente ocupa grande 

parte do seu tempo, determinam melhor qualidade de vida e a segurança percebida 

pelo individuo. Assim, menor é o stress associado, conduzindo a uma sensação positiva 

e maior motivação com repercussões na capacidade para o trabalho. 

Por outro lado, “the physical prerequisites of functioning are among the most important 

facts in maintaining work ability” (Sjögren-rönkä et al., 2010, p. 189). Daí que, essa 

conceção seja sustentada por Lindberg et al. (2005), onde é evidente a relação entre a 

capacidade para o trabalho e a prática de atividade física, uma vez que a percentagem 

referente à menor capacidade para o trabalho tem que ver com os indivíduos que não 

a praticam. 

A promoção da saúde e condições seguras e saudáveis no trabalho são essenciais para 

melhorar a qualidade do emprego, o bem-estar no local de trabalho (Presidência do 

Conselho de Ministros, 2015) e, consequentemente, melhoria da capacidade para o 

trabalho como demonstra Sjögren-rönkä et al. (2010).  
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Desta forma, as equipas de saúde são o principal elemento da empresa que pode 

contribuir para a capacidade para o trabalho. Após conhecer os trabalhadores, este deve 

inserir-se em projetos com o intuito de estimular a capacidade para o trabalho em 

trabalhadores com idade superior a 55 anos. Assim sendo, Martinez et al. (2010) sugere 

que a promoção de saúde no trabalho tenha como objetivos favorecer as condições, o 

ambiente e a organização do trabalho para melhorar a capacidade para o trabalho e, 

assim, alcançar níveis elevados na eficiência no trabalho e no tempo efetivamente 

trabalhado. 

A estipulação de horas dedicadas a atividade física é outra intervenção precoce que o 

enfermeiro pode organizar segundo Padula et al. (2013), de modo a melhorar a 

autoestima e diminuir o stress dos trabalhadores, bem como promover estilos de vida 

saudáveis e, consequentemente, diminuir sintomas musculoesqueléticos, principal 

causa da incapacidade para trabalhar. 

Segundo Andrade & Monteiro (2007), também há necessidade de desenvolvimento de 

programas de promoção da saúde relativos à reorganização do trabalho (adequação do 

ambiente, equipamentos e métodos de trabalho), redução e flexibilidade de horários de 

trabalho, preparação para aposentaria e atividades de incentivo à criatividade e ao 

crescimento pessoal, com vista na preservação ou recuperação da capacidade para o 

trabalho. Programas estes realizados conjuntamente com outros setores para além da 

área da saúde, nomeadamente organizações não governamentais e voluntárias, setor 

social e sindicatos. 

Em gesto de conclusão, o desenvolvimento de programas de saúde e de melhores 

condições de trabalho, além de ser um desafio para a atuação do enfermeiro poderá ser 

um espaço de inovação da enfermagem (Andrade & Monteiro, 2007), com o objetivo 

primordial a promoção para a capacidade para o trabalho em trabalhadores com idade 
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avançada, algo cada vez mais comum perante o paradigma atual. 

 

 

Conclusões 

 
A realização desta RIL contemplou a formulação inicial de uma questão de investigação, 

tendo sido o ponto de partida na definição dos objetivos de estudo, visando 

compreender a perceção da capacidade para o trabalho em trabalhadores envelhecidos 

e identificar fatores que podem interferir na capacidade para o seu trabalho. 

Diante da necessidade de assegurar a capacidade para trabalhar entre trabalhadores 

mais velhos e um envelhecimento ativo, a elaboração de programas de promoção e 

prevenção de saúde e condições seguras e saudáveis, têm sido apontadas como 

ferramentas essenciais, bem como a intervenção das equipas de saúde, que tem vindo 

a assumir um papel cada vez mais importante na área da Saúde Ocupacional 

concomitantemente com empregados, empregadores e setores envolventes. 

Os resultados obtidos permitem afirmar que foram alcançados os objetivos 

preconizados inicialmente, que possibilitaram uma melhor compreensão dos 

fenómenos atualmente vivenciados. 

Embora os artigos selecionados tenham respondido por completo à questão de 

investigação, a condução da revisão integrativa apresentou algumas limitações.  
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Sendo este um tema pouco aprofundado entre a comunidade de investigadores, o 

reduzido número de artigos encontrados que respondiam ao tema abordado 

demonstrou-se limitante bem como a indisponibilidade por parte de algumas fontes de 

investigação de nos facultarem artigos na sua integra. 

De realçar, ao estudar o tema envelhecimento e capacidade para o trabalho, é 

imprescindível considerar a realidade vivenciada atualmente: as mudanças 

demográficas e da legislação do trabalho têm trazido repercurções nas condições de 

trabalho e saúde das populações. 

Assim sendo, as equipas de saúde são desafiadas, diariamente, numa busca constante 

pelo conhecimento científico, no sentido de implementarem uma prática baseada na 

evidência, constituindo um avançar nas Ciências de Enfermagem. 
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Introdução 

 

O envelhecimento dos trabalhadores tem sido discutido mundialmente devido a 

necessidade de maior retenção de força de trabalho para o equilíbrio da economia. 

Objetivo: Identificar o perfil demográfico; funcional e de capacidade para o trabalho 

entre trabalhadores de enfermagem em fase de envelhecimento. Metodologia: Estudo 

transversal realizado com trabalhadores de enfermagem em hospital público de São 

Paulo - Brasil. Após aprovação do Comitê de Ética da Instituição proponente, os 

participantes assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, preencheram 

instrumento autorreferido contendo questões sobre características demográficas, 

profissionais e Índice de Capacidade para o Trabalho. Os dados foram analisados em 

frequências relativas e absolutas. Resultados: Participaram do estudo 211 trabalhadores 

(79,9% da população alvo). A média etária foi de 53,0 anos (dp=4,3), 65,4% tinham entre 

45,0 a 54,9 anos, 28,9% tinham de 55,0 a 59,9 anos e 5,7% tinham, 60,0 anos ou mais. 

Os trabalhadores eram majoritariamente mulheres (89,1%), técnicos ou auxiliares de 

enfermagem (65,4%), trabalhavam há mais de 25 anos na Instituição (51,2%), tinham 

mais 25 anos de profissão (57,3%), mantinham vínculo empregatício único (92,9%). A 

capacidade para o trabalho foi moderada ou baixa em 41,7% dos trabalhadores, os 

distúrbios musculoesqueléticos compuseram o grupo de problemas de saúde mais 

frequente (80,6%).  

 

mailto:annacmauricio@yahoo.com.br
mailto:pavanpati@usp.br
mailto:fabiojoseph@usp.br
mailto:mcmarti@uol.com.br


AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 17 

 

 

 

Conclusão: A caracterização do perfil desses trabalhadores mostra que eles atuam a 

longo tempo na profissão, com consequente exposição às cargas do trabalho de 

enfermagem. As elevadas prevalências de comprometimento da capacidade para o 

trabalho e de distúrbios musculoesqueléticos refletem os riscos a que este grupo é 

exposto na sua vida laboral. Os resultados mostraram a importância de conhecer o perfil 

dos trabalhadores, direcionando intervenções visando à promoção da saúde, proteção 

da capacidade para o trabalho e prevenção de uma aposentadoria precoce. Palavras 

chaves: Saúde do trabalhador, enfermagem, envelhecimento funcional no trabalho, 

capacidade para o trabalho, condições de trabalho. 



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 20 

 

 

 

 

Demographic, Functional and Ability Profile of Aging Nursing Staff 
 

Anna Cláudia Mauricio TELLES¹, Patrícia Campos Pavan BAPTISTA², Fabio José da SILVA³, Maria Carmen  

Martinez4 

 
¹ School of Nursing, University of São Paulo, University Hospital of São Paulo, São Paulo, Brazil, annacmauricio@yahoo.com.br 

 
² School of Nursing, University of São Paulo, São Paulo, Brazil, pavanpati@usp.br 

 
³ University Hospital of São Paulo, São Paulo, Brazil, fabiojoseph@usp.br 

 
4 WAF Informática, São Paulo, Brazil, mcmarti@uol.com.br 

 

 

Introduction 

 

 The aging of staff members is a key issue worldwide in relation to retention of labour 

force, contributing to a balanced economy. Objective: Identify the demographic, 

functional and capacity profiles of aging nursing staff. Methodology: A cross-sectional 

study was carried out of nursing staff in University Hospital of Sao Paulo. Following 

approval by the Ethics Committee of the proposed Institution, the participants signed a 

Free and Informed Consent Form, filled out a survey containing questions related to 

demographics, professional characteristics and Work Ability Index. The surveyed data 

was analysed in relative and absolute frequencies. Results: 211 staffs (79.9% of the 

targeted staff) participated in the study. Demographics: The mean age was 

53.0 years (SD = 4.3), 65.4% between 45.0 and 54.9 years, 28.9% between 55.0 and 59.9 

years, 5.7% were 60.0 years or older. The majority of staff were women (89.1%). 

Functional: 65.4% were nursing technicians or nursing auxiliaries, 51.2% worked more 

than 25 years in the Institution, 57.3% had 25 years or more experience in the 

profession, 92.9% maintained a single employment relationship. Ability: The ability to 

work was moderate to low among 41.7% of staff, Musculoskeletal disorders were the 

most frequent health problems (80.6% of staff). Conclusion: The characterization of staff 

profiles show that nurses remain in the profession over a long career and consequently 

are exposed to heavy nursing workloads throughout their professional life-time. The 

high instances of impairment of work capacity and musculoskeletal disorders reflect the 

risks to which nursing staff are exposed throughout their careers.  
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The results emphasise the importance of knowing staff profiles, directing interventions 

aimed at the promotion of health, protection of work capacity and prevention of early 

retirement.Key words: Staff health, nursing, functional aging at work, ability to work, 

working conditions. 



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 22 

 

 

 
 

Development of FPrEDI: A fall Prevention Programme for Elderly Diabetic 

individuals. 
 

 

Suvarna Ganvir*, Shyam Ganvir*, Alaknanda Bannerjee$, Maheshwari Harishchandre*, Deepti Thokal* 

 
*DVVPF’s College of Physiotherapy , Maharashtra India, $ Dharma Foundation of India, New Delhi. 

 

 

Introduction  

 

 Combination of falls and balance impairment is a fatal combination which is most 

commonly seen in elderly individuals. Falls are all too common in the geriatric 

population, and are the leading cause of injury and death by injury in adults over the age 

of 65 years. Diabetes prominently causes balance impairment in elderly as the 

prevalence is known to be more than two times higher among elderly adults compared 

to middle age or young adults. Keeping this in mind a fall prevention programme was 

developed for elderly diabetic individuals. 

Methodology 

Thorough literature search was done to explore the details of existing fall prevention 

programmes. In depth interviews were conducted with the professionals working for 

geriatric population to know their perception and current practices adopted by them to 

combat falls in elderly population. Based on literature search, results of indepth 

interviews, personal experiences with treatment of falls and its related issues, a draft of 

FPrEDI (Fall Prevention Programme for Elderly Diabetic Individuals) was prepared. It 

contained information about assessment and management of falls in elderly diabetic 

individuals with major concentration on balance training. After the preparation of a final 

draft a pilot study on 15 diabetic elderly individuals was done for a period of 2 months. 

Results 

 Literature search revealed 8 programmes which had falls as the central theme. However 

none was specifically meant for diabetic population. In depth interviews from 6 

Physiotherapists and literature support provided inputs for the content of programme.  
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Pilot study results indicated that there was an improvement in balance and gait, along 

with community walking. 

 

Conclusion 

 

The FPrEDI is a comprehensive, evidence-based programme prepared with input from 

health care professionals working for geriatric population and primarily incorporate fall 

risk assessment and intervention to prevent falls in elderly diabetic individuals. 
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Abstract 

 
Introdução 

O envelhecimento demográfico tem sido cada vez mais rápido e acentuado em vários 

países, nomeadamente em Portugal. Neste seguimento, considera-se, cada vez mais 

importante e urgente, a necessidade de estabelecer políticas que promovam e 

pratiquem o envelhecimento ativo. Para tal, é imprescindível compreender que fatores 

intrínsecos e extrínsecos se relacionam com a participação social, uma vez que os perfis 

correspondentes podem ser entendidos como indicadores de saúde e qualidade de vida, 

resultantes da interação entre características individuais/capacidade funcional e/ou 

características ambientais que modulam a realização de atividades.  

 

Objetivos 

 

Verificar a relação do perfil de participação social e os resultados dos testes 10-metros 

velocidade de marcha, Timed Up and Go, Step, força de preensão manual e as 

características da habitação; investigar qual das componentes melhor prediz o perfil de 

participação social, de entre a capacidade funcional e as características ambientais.  

 

Métodos 

 

 Foram usados uma checklist de avaliação dos fatores de risco ambiental, um 

questionário de participação social em diversas situações da vida diária e quatro testes 

funcionais: 10- metros velocidade de marcha, Timed Up and Go, Step e força de preensão 

manual. 
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Este protocolo foi aplicado a uma amostra de conveniência de 151 adultos com mais de 

65 anos (média de idade 75,6 anos), 72,8% mulheres. Resultados. Os quatro testes 

funcionais, assim como os riscos na casa de banho, sala de estar, sala de jantar e da 

habitação no geral evidenciaram correlações estatisticamente significativas com o perfil 

de participação social. Os testes Step, 10-metros velocidade de marcha e o índice de 

risco na casa de banho foram identificados como os fatores de um modelo preditor de 

50% da variância da participação social.  

 

Conclusão 

 

Tanto a capacidade funcional como as características habitacionais predizem o perfil de 

participação social dos idosos residentes na comunidade, com idade igual ou superior a 

65 anos. Há, por isso, um potencial de intervenção em que o fisioterapeuta pode ser uma 

chave importante, tanto em contexto clínico baseado no exercício, como domiciliário, 

através da prescrição de exercício e ensino/aconselhamento para a redução dos riscos 

ambientais. 

Palavras-chave: Participação Social; Capacidade Funcional, Características/riscos 

habitacionais; Adultos mais velhos. 
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Background 

 

Stroke is a neurovascular injury that can cause disabilities and tasks limitations, resulting 

in functional dependence with negative impact on the individual´s quality of life. This 

pathology is associated with high rates of fall, poor functional capacity and low 

participation profile in the patients.  

 

Objective 

 

The objective of this study was to analyze the risk of fall and the participation profile in 

community dwelling adults with and without previous stroke and to compare both 

groups. Methods: This study involved a sample of 60 individuals average age of 75.98 ± 

8.867 who live in the community, 30 with previous stroke (Group1) and 30 without 

previous stroke (Group2). These individuals were assessed by the 30s Sit-to-stand Test, 

Timed Up and Go Test, 4 Stage Balance Modified Test, Step Test and 10 Meters Walk 

Test and the Activities and Participation Profile Related to Mobility (PAPM), in addition 

to demographic, clinical and fall related questions. Descriptive and correlational statistics 

were performed to analyse data. Results: There are no significant statistical differences 

between the groups in the age. 30s Sit-to-stand is slightly higher the Group1 and Timed 

Up and Go Test, 4 Stage Balance Modified Test, Step Test and 10 Meters Walk Test 

scores are slightly lower in Group1, however, those differences are not significant as well. 

Group1 presented higher fear of fall (66.7%) than the Group2 (60%), with the same rate 

of history of fall in the previous 12 months (50%) for both groups. 68.9% of Group1 

presented restrictions in social participation (37.9% mild restrictions, 13.8% moderate 
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 restrictions and 17.2% severe restrictions) comparing to Group2 with 50% (16.7% mild 

restrictions, 30% moderate restrictions and 3.3% severe restrictions).  

 

Conclusions  

 

This study suggests that community dwelling adults with previous stroke, contrarily to 

what is pointed in the literature, have similar fall risks and can participate in society 

without significant differences to the ones without stroke. Detailed data about 

physiotherapy and rehabilitation processes were studied and will be presented in 

another paper. 

Palavras-chave: Social Participation; Risk of fall; Community-dwelling adults; Stroke. 
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Abstract: 

 
The older adults represent a strong source of knowledge and wisdom which is not being 

employed in a useful manner. Nowadays, the quality time of elderly citizens is being 

negatively affected from the lack of opportunities or possibilities for them to keep 

applying their knowledge and skills on activities of their preference, even after their 

retirement. This trend is likely to cause even a more serious impact on the elderlies' 

quality of life as the projections from Eurostat estimate a significant increase on the 

elderly population over the next three decades. 

TSBank project is developing an online platform - silverskills - that allows seniors to share 

their own skills and personal experiences in the form of volunteering outdoor activities 

or advices without leaving their comfortable environment. People looking for 

volunteering services or advices shall consult the platform and establish a direct contact 

with older volunteers, beneficiating from the platforms’ automatic matching system of 

the specific skills, tailored to their needs. Three preliminary categories of services will be 

available in the platform: Consultancy (with a possibility for the elderly to perform the 

activity without leaving their comfortable environment), Tourism and Pet Sitting 

activities to be performed outdoors. The silverskills platform differs from other similar 

products and social networks in that it is focused on the elderly and the use of their skills 

(valuable and hard to find in the market), allowing to have a greatly simplified interface 

and more efficient match-making capabilities. Volunteers are encouraged to enrol in 
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silverskills through elderly associations that will directly benefit from a percentage of 

the revenue stream of the platform. This paper presents the objectives of the project 

together with the platform functionalities aimed to create a positive impact over the 

older adults’ quality of life and active aging through the use of their time and skills in a 

useful manner to society. 

Keywords: active, aging, silver, skills, time. TSBank Consortium 

 
The TSBank consortium is composed of 3 leading organisations whose expertise 

complements each other and encompasses all needed areas of knowledge required to 

successfully develop the project. 

IncreaseTime: a technology-based company, founded in April 2011, and its activity is 

centred on the development of innovative solutions based on ICT and wireless sensors 

networks. It is a provider of social and health care solutions intended for the domestic 

market or care homes, developing solutions which promote the quality of life of the 

general population, with special focus on patients with chronic diseases and on the 

independent, active and quality aging. IncreaseTime is experienced in managing and 

implementing R&D projects both at a national and European level, with a track record 

of successful endeavours related to both scientific research and proven technological 

innovation. Some of the projects directly related to the domain handled by TSBank are 

PRK_Treatment (training platform for Parkinson’s disease patients) and TICE.Healthy 

(web store of healthcare applications with great interoperability and national 

adherence). Increase Time is the project leader coordinator of the project, as well as the 

main technological partner, responsible for the technical development of the solution. 

Ana Aslan International Foundation (ANA): founded in the year 2000 as a research, ANA 

is a higher/secondary education as well as high-profile medical care organisation, with 

expertise in the integrated approach of healthy and active ageing and longevity 

medicine. It is member of the European Alzheimer’s Disease Consortium, the 

coordinator of the Romanian Representative of The European Association for Predictive, 

Preventive & Personalised Medicine, an active participant to the initiatives of the 

International Association of Gerontology and Geriatrics, and collaborates with over 20 
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worldwide similar institutions, including with the Centre for Aging Services Technology 

– CAST (USA). Through its Centre for the Diagnosis and Treatment of Memory Diseases, 

ANA provides personalized geriatric services in acute care settings, day centres, or at 

home, with particular focus on brain aging and cognitive health management, and runs 

clinical trials related to the epidemiology, risk factors and medication of Alzheimer’s 

dementia and other neurodegenerative diseases. Through its R&D department (the Ana 

Aslan Academy of Aging), ANA develops basic and applied research activities, with focus 

on the transfer of the obtained results into the practice of geriatric care. It is also an 

active promoter of the remote care of the elderly, and thus of the development of the 

second, advanced technology-based, costs saving segment of health systems. As a 

medical partner and end-user organization, ANA shared its multidisciplinary and 

methodological expertise in 5 EU or privately funded clinical trials and 15 FP6-IST, FP7- 

CIP-ICT-PSP and AAL projects. ANA is designing and implementing higher and secondary 

education programs, especially inside the Geriatrics, Gerontology and Old Age 

Psychiatry Chair of Carol Davila University of Medicine and Pharmacy from Bucharest. 

ANA will provide the end user information, scientific accuracy, and will organise the 

Romanian pilot. 

The University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (SUPSI) is one of the 

nine professional universities recognised by the Swiss Confederation. Founded under 

federal law, SUPSI offers more than 30 Bachelor's Degree and Master's Degree courses, 

characterised by cutting edge education which unites classical theoretical- scientific 

instruction with a professional orientation. Great care is given to research, carried out 

in key sectors on competitively acquired projects with large European and national 

agencies or mandated by organisations and institutions. The laboratory of telecom 

telemetry and high frequency (TTHF) of SUPSI is traditionally very active in innumerable 

applied research activities. Thanks to numerous collaborations regularly maintained 

with industrial partners from Ticino, Switzerland and Europe, the TTHF laboratory has 

become a reference point for companies wishing to develop and implement new 

electronic systems or sensors with particular focus to applications in wireless 

telecommunications, high frequency and wireless sensors design. In order to 
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help the development of the prototype the TTHF lab will rely on the Center of 

Competence on Aging (CCA) of the University of Applied Sciences and Arts of Southern 

Switzerland (SUPSI), created in 2011 to promote the well- being and quality of life of the 

population. The CCA deals with education, documentation and research on the actual 

situation of elderly in order to support professionals in this field and facilitate the culture 

of care, respecting rights, dignity and needs of the elderly person and the surrounding 

relatives. The activities of the CCA team are developed in respect of the concept of life 

quality and well-being. SUPSI will provide research in active aging, scientific accuracy, 

dissemination/exploitation of the results, and will organise the Swiss pilot. 

Introduction 

 
According to projections from Eurostat, the elderly will account for 29.5% of the EU-27’s 

population by 2060 (compared to 17.5% in 2011). The projection for those aged 80 years 

is almost triple in 2060. This trend will cause an increase of social expenses in forms of 

pensions, healthcare and institutional or private care. Under this scenario public 

spending and insufficient support infrastructure for the elderly will be a major problem 

in upcoming years (European Commission, 2016), which in turn will impact in their 

quality of life. A promising solution is to enable the elderly to be more active in their 

own homes, or nearby locations, by facilitating their adoption of new ways to occupy 

their time. Surveys indicate that most elderly prefer not to move to day care centres and 

institutions of that kind, suggesting that providing them with activities that can keep 

them active will be well received by them and have a significant impact in their well- 

being (Malanowski, 2008). 

Elders are a huge value for society, they boast numerous features such as knowledge, 

experience and wisdom. They represent an invaluable value for youth, especially in 

today's times where too often and overly easy to forget real values. Elder is a figure who 

lends itself optimally to various forms of volunteering since he has a number of precious 

resources, one particularly important: time. 

While on the one hand the elder has a lot to offer to society, the latter can also return 

their favour by undertaking their diverse needs. In this sense, helping them to fight that 



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 31 

 

 

 

 

feeling of solitude and depression that is increasingly established in retirees living in this 

technologically evolved society that only a little belongs to them. Sometimes it is enough 

to give them the word, the affection and the companionship. 

 
 
 

 

Figure 1 – TSBank project logo 

 
For this reason, TSBank project aims to allow senior people to remain active into society, 

giving them the opportunity to use their time and knowledge to help and assist others 

with volunteering activities or advices. In this way, not only can the elderly use their 

skills in a constructive way for society but will empower themselves in terms of social 

capital. 

The Solution 

 
The basic concept of the TSBank project is to give elderly people the opportunity to use 

their time and knowledge in an advantageous way to society, enabling them to be active 

contributing to their wellbeing and quality of life. To this end, TSBank is developing an 

online platform that allows seniors to share their own skills and personal experiences in 

the form of volunteering activities or advices. People looking for volunteering services 

or advices can thus consult the platform by making direct contact with older volunteers 

offering services tailored to the different needs. 

Benefits for the demand side are many, first the users may access many services at a 

lower price than the competition, mainly because the person performing the service is 

a volunteer. Secondly, both actors (volunteers/beneficiaries) enrich their social capital 

by strengthening the relationship between society and senior population. 
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The service offered by TS Bank is a solution to many issues present within the society. 

Nowadays there are more and more people who reach the retirement age in good 

health and want to remain active even after the end of their professional career. By 

offering this opportunity, the solution fights the loneliness, as new links are often 

difficult to create at a certain age. 

TSBank is also promoting intercultural exchanges by connecting people of different 

countries or cultures and therefore encourage a more active role into society. 

Services 

 
The platform silverskills gives the elderly a way to use their time and skills in a way that 

is useful to society, using digital technologies as a tool to promote the social awareness 

and an enabler for social engagement. 
 

 

Figure 2 – silverskills poster 
 
 

 
The web based application – silverskills, available as a prototype at www.silverskills.eu 

– is being developed, including two main types of volunteering actions: the hands-on 

experience “just do it” and the advisor experience “I’ll tell you”. In these two areas 

TSBank would start offering three categories of services described below. The figure 

http://www.silverskills.eu/
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below shows the structure of the platform, offering a first choice to differentiate 

services of activities (experiences) from services of consultancy. 

 

 

Figure 3 – Services available in silverskills 

 
The opinion of past users experiences is important for them to know about the volunteer 

and have a feeling of the quality of the service provided. 

Therefore, the registered user has to choose first between Hands-on experience “Just 

do it” and Advisor “I’ll tell you” (this is the consultancy category). After the first step the 

selection goes on with the choice of specific need: tourist guide or pet sitting performer 

as outside activities by older adults with experience or keen connection on this two 

areas. On the platform, the services available are presented in three major categories: 

Consulting, Tourism and Pet Sitting. 

Consulting 

 
This category will allow the public on demand to access a consulting service from a 

passionate or experienced elderly in a given field, who might be available to offer 

advices on a variety of topics requested by the individual. 

silverskills 
Services 

Hands-on Experience 
"just do it" 

•Tourism 

•Pet Sitting 

Advisor "I will tell 
you" 

•Consultancy 
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A clear example might be that of a mother who needs math repetitions for her son and 

looking inside the platform finds the senior volunteer who is registered in silverskills. 

Later, he is contacted to perform this type of consultancy. Another examples of 

consultancy can be practical information about tourism or cooking. 

Tourism 

 
The individuals registered in silverskills may wish to take a family walk but do not know 

well the route, or would like to visit a touristic place on that specific location. In this 

case, the older adults who know the region as the back of their hands, may indicate the 

path or a place most suited to their needs, the steps to go and perhaps where to stop in 

order to consume some local specialties. 

Pet Sitting 

 
Nowadays people are increasingly engaged and sometimes they have no time for their 

pets. This service is a good alternative to animal shelter in case of absence for work or 

holiday. For this matter, the older adults can occupy their time by taking care, or even 

training the pet of individuals who will be unavailable for a certain period of time to be 

around their special friends. 

 

Technology 

 
The platform serves as a starting point for self-confidence in the use of ICT tools through 

the use of perception of knowledge and experience transfer become visible in local 

communities, boosting elderly acceptance and perceived value of ICT solutions. These 

social benefits are supported by a group of technological features: 

Web apps development using responsive web design technologies that allow to access 

the platform from different mobile devices; 

Follow usability and accessibility standards, especially for older adults; A Brokerage 

Matching Platform between skills’ offer and demand; A chat promoting the interaction 

on ICT and ease the process of decision making; 
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Trustful Rating System - offering the users on demand and offer sides the possibility to 

rate mutually their experience; 

Gamification – attribution of virtual awards to encourage the older adults for keeping 

their enthusiasm during their experience with the platform; A trustful platform for the 

users and a secured system to their respective data. 

The solution was developed in collaboration with older adults available from the 

beginning of the project up to the final phase of pilot testing. Initially the idea was 

proposed to confirm the need, to define the technical requirements and also the target 

users. At a later stage, users were invited to actively participate in the pilot testing on 

using the platform directly by interacting with other users and manage their profile and 

services. Two pilot location in Switzerland and Romania, are targeting a total number of 

90 primary end users – self-sufficient male and female people aged over 65 – as well as 

40 secondary end users – volunteers organisations, people at any age needing a kind of 

help that can be provided by an older person. From the initial concept there were some 

additional features and processes which were improved considering the end-users 

feedback, including: possibility to the user select which own profile information should 

be private or public; an improved algorithm for matching users considering the older 

adults enriched profile regarding their expertise; online notifications on the platform to 

easier manage their own services; possibility to lock and lock the account considering 

the availability to participate on answering and completing services; accessibility 

standards are being followed to access the information on changing the context letter 

size and a function to apply the grayscale view; and at last a refreshed interface for 

improving the usability and to seek a more attractiveness and to simplify users’ tasks 

during their navigation. 

Values 

 
The value proposition expresses advantages and particularities through various contexts 

such as economic, functional, emotional and symbolic. 
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silverskills is much more than just a brokerage or matchmaking platform. The positive 

side impact is the involvement of elderly people in useful volunteering activity 

contributing to increase their active role. 

Part of new connections generated thanks to the matchmaking platform will be between 

people of different cultures and ages. We can therefore point out the intercultural and 

intergenerational value of the product in development. 

Another value proposition of TS Bank is the modularity, so we may be able to enlarge 

our offer with new services after serious evaluation of the initial categories (tourism, 

sitting and consultancy). The values that identifies the TSBank project embraces the use 

of ICT from the older age population beneficiating the society from the use of their 

knowledge and experience, including: 

Promotion of intercultural and intergenerational exchanges between people of different 

cultures 

Increasing older adults’ inclusion, agency and a sense of belonging in society; 

 
Enabling knowledge transfer from a group of wide experience persons becoming 

available to benefit from the access to silverskills platform; 

Valuing elderly individuals lead to social and community benefits and reducing age gap; 

Designing technology tailored for elderly citizens’ use and well-being. 

 
Product definition 

 
The prototype evaluation has been a continuous process during the pilot trials. The 

competitive advantages of silverskills platform are listed below: 

- Promotion on the active ageing, by creating more awareness on this issue, improving 

the life quality of the older adults through the offer on spending their time using their 

knowledge at their most preferable set of areas. The informal caregivers will also 
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beneficiate from this actions, by knowing that their friends or family relatives are 

occupied performing tasks of their interest. 

- Usability and Accessibility standards to be used by elderly people as they are the 

primary end-users. Technical considerations were taken in order to the content could 

be read and interpreted easily, having also online guidance to be considered an easy and 

user friendly; 

- Security (protocol and possibility to hide user information for keeping anonymity is a 

feature that complies with the end-user requirements collection. 

- Continuous monitoring of the pilot activities in Switzerland and Romania, the platform 

evaluation and its improvement process has been beneficiating from the testing of both 

primary and secondary users, collecting important suggestions in terms of security, 

usability, accessibility, content and even functionalities. 

Strategy to Market 

 
The silverskills platform is built upon the concept of helping the elderly help others, in 

the process improving their self-esteem and social engagement, which in turn improves 

their wellbeing. The solution differs from other similar product in that it is focused on 

the elderly and their volunteer work, allowing to have a greatly simplified interface and 

more efficient match-making capabilities. Volunteers are encouraged to enrol in 

silverskills through elderly associations that will directly benefit from a percentage of 

the revenue stream of the platform. This social impact which TSBank aims and promotes 

will be the endeavour for the revenue streams, through the promotion of the solution 

and project objectives next to the different approaches to institutions – government 

municipalities and elderly home care. The exploitation aims to create relevant 

partnerships with institutions related with the services available on the platform to 

create valuable partnerships (institutions that can be identified with the project vision 

of TSBank) and also institutions to support primary end-users recruitment to enrol on 

the platform. In order to give achieve a more matured platform, initiatives to extend the 

pilot operations and the search for new opportunities will be targeted. 
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The target market of silverskills are institutions – which can be both private and public 

organisations – that can establish partnerships with the product owners of silverskills 

and to mutually beneficiate from the availability of this solution. This solution, with the 

areas of Consultancy, Pet Sitting and Tourism, can be a value generator for institutions 

which operates under these areas, or that somehow are correlated and responsible on 

the older adults’ active aging. The initial phase of exploitation plan is to create 

partnerships and attract and involve sponsors in order to enrich the database with 

experienced older adults and also apply the revenue from these to control the initial 

costs of the maintenance and promotion of the solution (as both requires a great effort 

since the first steps on the route to market). The route to market will also passes through 

contacting organisations to create partnerships by promoting their activities on the both 

website and the platform demonstration. These partnerships will be important for the 

revenue streams but also for the external services which can give a support for the 

activities and also for reattributing the effort of the most committed older adults. 

Expected impacts 

 
There are particular impacts on which TSBank project is aiming to create on the older 

adults’ quality of life with an active ageing promotion, including: 

- Improvement on the quality of life of the participant elderly by giving them a way 

to help others and use their time productively, which will increase their happiness and 

self-esteem. 

- Promote intercultural and intergenerational exchanges between people of 

different cultures. 

- Increase inclusion, agency and a sense of belonging of older adults in society; 

 
- Enable knowledge transfer making the elderly feel part of the social community 

and also a sense of good feeling with themselves; 

- Empowering elderly individuals to promote them to co-lead the process of 

improving social and community benefits and reducing the negative effect of the age 

gap; 
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- Creation of a healthy competition between the older age individuals will increase 

significantly their activeness, as well their well-being on keeping an active and less 

monotonous routine on their daily life. 

- Brings a greater feeling of peace of mind and well-being to the older age's 

relatives due to the fact that these will be busy and entertained on completing their 

activities. 

Conclusion 

 
TSBank project has a special focus on promoting the exceptional value that older adults 

can offer to society. The accumulated experience and particular knowledge that only the 

elderly can have on a wide set of areas can be putted into practice and shared to whom 

can be interested. The awareness for the active ageing is well promoted by silverskills 

platform, making the match between the demand side on looking either for practical 

activities on tourism or pet sitting, or looking for advices on a particular area. These 

services are the started point for the service categories, with the possibility and interest 

to expand to different categories, embracing more hidden knowledge to become 

available to a wider number of individuals who are looking for a particular support. 
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Abstract: 

 
The number of older adults with need of care assistance is a trend to increase for the 

next three decades. The demand for care will be unsustainable and a fast answer is 

urgently needed. It is necessary to combine the easiness and productivity of formal 

caregivers on monitoring the older adults' health, while at the same time increase the 

safety and quality-time of older adults, and consequently to their closest family and 

friends. The OLA solution offers, through a selection technological devices, a system to 

facilitate the interaction between caregivers and the older adults by providing a 

personalised well-being and safety advices to better monitor and control the ageing of 

older adults. The solution was tested over twelve months in three European countries, 

more precisely in Portugal, Hungary and Sweden. 

The pilot tests performed in these three locations investigated the usability of this 

system both for caregivers on their daily work, but also for the older adults and their 

informal caregivers easing the process to check the health status with a sense of a 

personalised and continuous monitoring. Following the results received on the pilot 

activities and the analysis for OLA exploitation, a several features are identified as 

competitive advantages of OLA to enter in the competitive silver market. 

OLA will be presented to the market as a package of a health service, containing features 

that are needed for this unique market, representing a great advantage for caregivers’ 

daily tasks and also a solution that makes the older adults to feel safer with an additional 

feeling of peace of mind to their family members. 
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OLA Consortium 

 
The OLA consortium consists of 5 experienced and committed partners, the project 

leader INOVA+ and the following partners, spread around three different European AAL 

partner States (Portugal, Hungary and Sweden), assuring relevant scientific and 

technical expertise. 

INOVA+ is the OLA project coordinator partner, taking the overall responsibility for 

managing the project. Counting over than 20 years of experience in innovation 

consulting, INOVA+ is a key player throughout the Innovation Cycle, specialized in 

supporting the growth of organisations by the traditional expansion into new markets 

and by the challenging participation in European collaborative projects. The company 

has an international presence, having offices in Portugal (Head Office in Porto), Brussels, 

Poland and Germany, and a recognized success in European projects approval, certify 

the required know-how to support the process of the organizations’ international 

expansion. The Digital Unit at INOVA+ performs market-oriented Applied Research, 

through R&D collaborative projects and develops fit solutions in ICT for Health, 

Sustainable Cities, Smart Buildings and Security. Digital beneficiates from a vast know- 

how to mediate Technology Transfer processes, access to a network of academic and 

business partners, experience in valorization of technologies and launching own spin- 

offs. 

Liquid Media (LM) is the software developer and research company that develops multi- 

channel interfaces (for both games and e-Health), including Immersive Virtual Reality 

and Augmented Reality. LM also works as a research consultant to companies in the 

healthcare sector developing products and interfaces for personalized e-Health 

solutions. 

ISCTE-IUL is the high-quality public university institute and one of the most dynamic and 

innovative in Portugal. The present research project of ISCTE-IUL comes mostly from the 
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design of living environments throughout the several phases of design, the analysis of 

space considering the potential use by people, and interactive systems for different 

human users in conventional computing platforms, both in virtual and augmented 

reality. 

Bay Zoltán Nonprofit (BZN) is the largest and most successful non-profit applied research 

organization in Hungary. RDI activities focus on the areas of material science, laser and 

nano-biotechnology, ICT, environmental technologies, logistics and industrial 

production technologies and control engineering. Main professional fields of BZN: 

Ambient Intelligence, Embedded systems, Sensor networks, Intelligent traffic systems, 

Ad-hoc communication networks and Intelligent healthcare systems. 

Comfort Keepers Portugal (CKPT) is an In-home care for seniors and other adults with 

permanent or temporary disabilities delivered through 750 offices worldwide, In B2B 

market, CKPT is pioneering the way to deliver the in-home care services for third sector 

organizations using innovative service delivery models. The two major strategic 

differentiators: provides interactive caregiving and services/products to offer its clients 

and provide care. 

Introduction 

 
The 2015 Ageing Report1 by the European Commission predicts life expectancy at age 

65 to increase drastically its share between 2013 and 2050 in EU, while the World Health 

Organization projects the number of world’s seniors to total 2 billion by 2050 and its 

proportion will nearly double between 2015 and 2050. Current demographic statistics 

present a tendency for increasing urbanization and migration, which when combined 

with ageing will result in higher numbers of elderly individuals living alone who need 

care assistance. Delivery of this health service will be unsustainable due to high demand 

caused by the reduced number of family members available to care for older adults, and 

to the limited accessibility of conventional human-computer interfaces in senior 

populations. 
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The Organizational Life Assistant (OLA) is an AAL supported Project aiming to provide an 

answer to this societal challenge through a virtual presence that supports the 

activitiesand its logistics of older adults’ daily living. OLA aims to simplify the daily tasks 

of caregivers in order to enhance the quality of life of older adults, through the use of 

ICT while strengthening the industrial base in Europe, following the overall objective of 

AAL. 

The primary end-users are the older adults with or without some degree of physical or 

cognitive related limitations, due to aging, who need home care support. Secondary 

end-users are the caregivers, who can keep track on health conditions of each user, 

through a trustful and secure cloud platform which complies with General Data 

Protection Regulation (GDPR) for data processing. 

A solution that, while having the senior user as the central figure, promotes the formal 

caregiver as the pivot of this equation. Thus the formal caregiver interacts with both the 

older adult and the informal caregiver through the sharing of information and access 

levels. 

 
 
 

 
 

 

Figure 1 – OLA logo 
 
 
 

OLA solution 

 
OLA will mediate and facilitate interaction (communication and collaboration) between 

senior citizens and their informal caregivers or other services or professionals, through 
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technological devices such as standard computers, mobile devices (tablets) and home 

automation modules. These ICT devices will be based on an innovative multimodal 

model, embracing various physical/healthy and cognitive characteristics of the older 

adults and will specifically oriented to increase the level of independence of the elderly, 

by supporting the possibility of carers' assistance remotely and by improving the 

accessibility to existing services on the Web. 

Moreover, OLA will also provide a personalized well-being and safety advices to older 

users in order to avoid unwanted age related health and safety situations at their own 

home. Such a well-being and safety advisor makes uses of a combination of collected 

user information (personal physical/health and cognitive characteristics) and user 

interaction information extracted through emotion recognition and various sensor 

settings. 

OLA addresses also a major issue that elderly is facing related to memory degradation, 

enabling them to remember primary health care and other obligations (e.g. personal 

hygiene, medical and personal events). 

The primary end-users are the big group of older adults of 65+ living alone with or 

without light physical or cognitive age related limitations, who needs support from care 

systems. Secondary end-users are both formal and informal caregivers from public or 

private sectors, supporting them to cope with the increased demand for care. 

OLA reminds, collects, stores, communicates and reports older adults’ health and 

physical activity data to both the elderly as well as with the caregivers to promote 

greater autonomy of the former and increased sense of presence of the latter (without 

having to be physically present). 

The OLA kit performs and ensures these processes from health and well-being devices 

for collecting the data, an IoT sensor gateway to receive the data from these devices and 

also to anonymously transmit it storing, a cloud service used for storing the data 

ensuring privacy rights and data security, and an application to access, analyse and 
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display the data on the mobile device. The OLA app represents the interface of the data 

collected, following the digital rights for data control and in full compliance with GDPR. 

 

Solution developed in partnership with users 

 
The OLA platform facilitates the daily activities of seniors, informal caregivers and formal 

caregivers. 

Primary Target Market: Formal caregivers – central customer segment at the OLA 

Business Model, represented by care institutions and care assistants. 

Secondary Target Markets: seniors and informal caregivers with a lower threshold for 

technology and ICT than the elderly end users. The informal caregivers can be a more 

receptive target for marketing and even be considered as potential initial buyers of the 

system, even though they are not the primary costumer segment. 

The OLA solution has been developed in partnerships with users since the beginning of 

the project. The user requirements capture and persona / use case scenario from a 

surveys and in depth interviews development and collection in Portugal, Sweden and 

Poland. Following the analysis from the results, the user requirements were collected in 

order to build a solution based on the needs of the older adults, informal and formal 

caregivers’ perception. Portugal, Hungary and Sweden were subject to pilot trials over a 

year period, investigating how OLA services alleviate caregivers support and maintain, or 

even improve, the self-management, health and safety lifestyle of the seniors at home 

or in the institutions. The tests had the possibility to involve the seniors on managing 

their health data and well-being, by the surveillance on monitoring the data collection 

and also on sharing the results with the older adults, easing the daily tasks of the 

respective users and also increasing the quality-time of older adults at their place. 
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OLA Integrated Solution 

 

OLA solution arose from a selection of existing technologies crossed with the preliminary 

studies results and consists in a coherent and secured platform which entails the 

following features: 

Agenda for daily events; 

 
Communication processes (email, messages and calls); 

 
Monitoring physiological data and physical activity data; 

 
Voice interactive modules for data assessment, including Automatic Speech Recognition 

and Speech Synthesis. 

For collecting data and to enable the communication between seniors and caregivers, 

OLA proposes the usage of tablets, smartwatches and wearables - health and well-being 

- devices, panic buttons and NFC readers. 

 
Building on the fact that there is a relationship between balance state, cognitive abilities 

and gait parameters, a commercially available electronic weight scale was reconstructed 

so that beside body weight measurement capability it can be used as a force plate. 

OLA solution is based on cloud services and health data analytics in compliance with 

health standards (HL7, FHIR) and in compliance with GDPR. Sensed raw health data is 

robustly and securely collected from multi-vendor glucose, body weight and blood 

pressure medical devices, being anonymously transmitted to the cloud via OLA’s Health 

IoT sensor gateway. Raw data, subject to digital rights management, is consumed by 

OLA´s caretaker app via OLA’s cloud services API. After being analysed, data can trigger 

patient-specific alerts, related to chronic disease prevention and early detection 

enabling caregivers to keep track of health conditions of their connected elderly. The 

solution showcases how a senior’s health condition can be improved and more easily 

tackled. Regarding daily well-being support, OLA is also used to prevent future diseases, 

tackling the general population of seniors, which have a low rate of mobility and activity 

levels.  
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For this purpose, the solution analyses several types of activity-related information such 

as steps taken, distance ran, calories burned, cardiac frequency and body balance to 

detect abnormalities and suggest daily-life changes. 

 

 
 

Figure 2 - Gateway and medical equipment 
 

 
Within the framework of the project, the OLA kit with diagnostic tools was integrated in 

order to continuously monitor their following main vital parameters: blood pressure, 

blood glucose levels, body weight, balance (body equilibrium) and by means of 

smartwatch the daily routine related activity (performance), body temperature and 

heart rate. 

The OLA platform was designed with high security concerns both in what is related to 

the authenticity of the data and to the authorization of the users to have access to the 

collected data. The performance of the OLA platform in authenticity guaranties that the 

measured data from a given senior indeed belongs to the person that made the 

measurement. This authentication process handles the different user roles of the 

system and permissions assigned to each role/user.  
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The following three basic user roles exist: older adults, formal caregiver and informal 

caregiver. Whereas the authorization of users is concerned, they need to be registered 

first to use the OLA system. For registered users, the authentication information 

(username and password) is stored in the authorization and authentication database, 

along with other user information like email address and phone number. Every time the 

user wishes to have access to any of the services of the OLA system, the user needs to 

be authenticated first. 

Pilot Activities 

 
Three pilots, in Portugal, Hungary and Sweden, representing the different use cases, 

were carried out with approximately 60 participants were using the system over a one- 

year period. The tests were performed in two different scenarios, in the respective home 

of the older adults (involving the informal caregivers besides the older adults) and also 

on home care institutions (involving the formal caregivers along with older adults). New 

evaluation approaches were used during these real-life pilots, investigating up to which 

point the OLA services alleviate caregivers support and maintain, or even improve the 

self-management, health and safe lifestyle of the older adult at home. 

 

 

Figure 3 – OLA Pilot Activities 

 
The legal aspects are covered for the different pilot locations considering the use and 

storage of personal and sensitive data. 

The initial results collected from the pilot activities already identify important features 

and the uniqueness that OLA can offer to the health service, including: 
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- The user interface in the overall is attractive and easy to use. An easy adaptation from 

both caregivers and older adults is expected enabling a comfortable process during 

interaction between them; 

- The informal caregivers expressed their interest and were enthusiastic to see the 

measurements on the report; 

- Both informal caregivers and seniors stated a great advantage to use OLA for 

communicating and sharing the health data. 

- The users pointed that the panic button should work with a wider distance from OLA’s 

gateway, nevertheless they feel same on having this functionality available in OLA. 

- The caregivers found the Agenda a great functionality for them to have a (virtual) 

assistance helping them to remind them on daily activities. 

Based on the information provided by both formal and informal caregivers during the 

pilot activities, it is concluded and confirmed that this tool is very useful for these and 

for the older adults, since regular monitoring of the measured data (weight, glucose, 

blood pressure and heart rate) gives users a positive sense of personalised follow-up on 

their overall health status and more particularly for those who are diabetic. In this way, 

it allows them to increase the degree of trust on both informal and formal caregivers in 

this process. It is also more natural for informal caregivers and even for users to detect 

situations that motivate medical intervention early, which may be summarized, as 

appropriate, to a review of the medical prescription that has an impact on the measured 

parameters. Thus, it is possible for the users, according to the circumstances of each 

one, to be free of some of the constraints imposed by their health conditions in order to 

enjoy a more gratifying standard of living. It is also worth mentioning that the solution 

developed under the OLA project allows the addition of the panic button, on which the 

Bluetooth communication has the technical limitation of a short distance between the 

panic button device and the gateway – this feature is more recommended to be used by 

the elderlies which are more dependent to a certain and limited area. 
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This platform is also particularly useful in the centralized management by the formal 

caregivers of the users in charge who are using this system. It is thus possible to save 

human and material resources during this process, as the system allows a single formal 

caregiver to have access to the data users can access to their responsibility. In this way, 

the formal caregiver, using the data presented by the application, can, if he / she deems 

it appropriate, combine his / her action with that of the informal caregivers and other 

formal caregivers, to respond to situations reproduced in measured health parameters, 

possible new pathologies, the aggravation of others already known or the improvement 

of the state of health of the user. For example, it may be necessary to increase the 

measurement frequency of one of the measured parameters, or recommend a medical 

visit to the user. Consequently, when using this platform, the formal caregiver sees his 

action with the user increase its effectiveness, mainly in the tasks of monitoring these, 

allowing him to be available to other tasks that need the attention of that same 

caregiver. 

The feedback collected from the caregivers expressed the valuableness of having an 

alert mechanism to signal when the measured data are outside the normal values. 

Through the caregiver personal account of the OLA app there is the possibility of 

fostering the communication with the elderly, and it is most direct formal caregivers 

regarding the results of the measurements of the biometric data in a timely manner. 

This communication that is enforced by the OLA Platform, creates an efficient channel 

between the seniors and the caregivers to exchange not only health data, but also 

agenda events and general-purpose messages (including skype calls). Therefore, it is 

possible to increase the effectiveness of the necessary actions that might be needed to 

be taken by the caregivers, both formal and informal, in relation to the elderly (for 

example revise the medication or schedule a medical appointment), since they can be 

done at the right time. Therefore, the seniors can be freed, at least partly, regarding 

their health concerns, and have a more fulfilling life. 
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OLA Business Model and its sustainability 

 

The business model of OLA focus on the institutions as the primary customer segment. 

The OLA solution will be commercialize and make it financially sustainable through 

partnerships Electronic Health Record Vendor, Healthcare Hardware vendors, owners of 

senior housings and also chronic diseases associations. The revenue streams with be 

generated on commercializing OLA solution by health as a service, composed by a 

package including the devices needed for measurements and also the license to use the 

application for monitoring the data measured and also manage the older adults. The 

current feedback from the pilot activities shows that OLA is proving to be easy to use, 

with both caregivers and seniors finding it a great advantage to use for communicating 

and sharing health data; despite the technology limitation associated with the short 

range of the panic button, the end users feel safer about having this functionality 

available in OLA; furthermore, not only did the users find the shared agenda a great 

functionality, but also reported as extremely useful for today’s market. These initial 

results from the piloting activities are encouraging showing good reasons for being 

optimistic about OLA’s fit in the burgeoning European e-health market addressing the 

challenging but exciting silver market. 

Regarding the sustainability of the service, from the analysis of the OLA solution and the 

feedback received by the caregivers during the pilot operations it is being expected the 

following benefits for professional caregiver organizations: fewer ‘inefficient’ short visits 

by combining care activities in a more efficient way; and formal caregivers can increase 

profits by offering new personalised services, reducing costs and monetizing new 

services. 

Route to market 

 
The AAL market is the collective name for the wide variety of products and technological 

solutions that can be defined as ICT-based solutions for healthy ageing. The rapidly 

technological developments and their integration combined with a rapidly growing 

number of elderlies according to the 2015 Ageing Report1 and EUROPOP20133, make 

the silver economy one of the largest markets in the world. 



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 52 

 

 

 

Private spending by persons 65+ is projected to reach $15 trillion globally by 2020. At 

25% of GDP in Europe or about 50% of general government expenditure it is expected 

to grow by 4% until 2060. 

The unique value that stands from OLA solution is an efficient interface for self- 

management of the personal health and well-being of the elderly users. Health 

surveillance and safety alarms reduce caregivers concern and provides them more 

control over seniors’ lives. 

OLA also gives peace of mind to relatives making it easier for them to help managing 

elderlies’ daily life activities. The possibility to analyse the history data from a specific 

senior in an easy and fast procedure, eases significantly the healthcare data 

management. 

Current feedback shows that OLA is proving to be easy to use, with both caregivers and 

seniors finding it a great advantage to use for communicating and sharing health data; 

furthermore, not only did the users find the shared agenda (between elderly and 

caregiver) a very useful functionality, the caregivers are also reporting that the system 

is as extremely useful for today’s market. These initial results from the piloting activities 

are encouraging showing good reasons for being optimistic about OLA’s fit in the 

burgeoning European e-health market addressing the challenging but exciting silver 

market. 

Nowadays, although there are some similar solutions in the market, none covers the 

universe proposed in OLA with the three parties involved in older adults’ care (user, 

formal caregiver and informal caregiver). 

Values of the OLA solution on its route to market: 

 
Senior conditions can be improved and more easily tackled; 

 
Caretakers’ life and peace of mind can be improved for an eased and continuous 

monitoring process for care assistance; 
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Maintenance of a shared communication channel when necessary but that 

communication can be made more restricted when if appropriated; 

Provides an idea of greater independence of the senior relative to his family; 

 
More freedom for the senior's family while maintaining access to all information and 

communication. 

OLA, by containing these characteristics, it becomes the ideal tool for senior support 

institutions in the market, in the perspective of 1 kit to serve n users. 

Conclusions 

 
The use of the OLA system by the older adults, gives them the notion of having their 

overall health being carefully monitored by the caregivers, allowing them to feel more 

secured about the need of proper treatment if any health problem arises, when 

reflected by changes in the biometric data. They understand the need of their health 

data being stored and transmitted by the OLA platform, since appropriate security 

mechanisms are enforced, of which they are also aware. The valuable system of OLA 

allows caregivers to ease and improve the task for monitoring the data and also their 

managing the different patients with personal alerts. 

Following a large period of one-year pilot activities, OLA increases the quality-time older 

adults spend in what is their most comfortable environment, while keeping them more 

independent and active with a greater sense of belonging to society. This will not only 

benefit silver-age individuals, but also their families and the community as a whole 

fostering social value creation. 
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Abstract: Vergílio Ferreira, autor influenciado pelo existencialismo e pelas teorias 

fenomenológicas de Merleau-Ponty e a poética do espaço de Bachelard, leva-nos a 

percorrer, na pele de dois narradores-protagonistas, duas diferentes visões do 

envelhecimento. 

Como manter a qualidade de vida e a estrutura físico-psicológica do eu, na velhice, em 

casos de doença? Como pode o idoso manter a sua capacidade de prometer, de 

estabelecer um plano no futuro, e manter-se a si mesmo, fora do seu espaço pessoal e 

familiar? Que espaço(s) para a velhice? 

Keywords: Envelhecimento, Espaço, Fenomenologia, Literatura 

 
Introdução 

 
“Envelhecemos aqui mas com vistas ao lá”, Conta-Corrente 3, p.265 

 
Vergílio Ferreira, nascido a 28 de Janeiro de 1916 em Melo, na Serra da Estrela, faleceu 

a 1 de Março de 1996, em Lisboa, pelo que se comemorou, em 2016, o centenário do 

seu nascimento. A par com a sua carreira de professor, Vergílio Ferreira escreveu 

romances, contos, ensaios filosóficos e alguns diários, tendo-se sempre dedicado às 

questões viscerais e aos problemas radicais do Homem, ou seja, à sua relação com o 

mundo, consigo mesmo, com a vida, com a inevitabilidade da morte, com a 

transcendência ou com a ausência dela. As personagens dos romances vergilianos 

convidam-nos a um questionamento constante, e conduzem-nos a pensamentos que 

nos sacodem, por vezes, violentamente. 

Entremos, por isso, na aventura de questionar e interrogar o envelhecimento. 

mailto:ana.seica@gmail.com
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Comparemos duas personagens, de dois romances distintos, o bibliotecário Paulo, de 

Para Sempre (1983) e João, o juíz de Em Nome da Terra (1990). Ambos partilham a 

viuvez. Sandra, mulher de Paulo, morrera de cancro e ficara sepultada na cidade; 

Mónica, mulher de João, morrera já na velhice, mas sofrendo da doença de Alzheimer. 

Ambos partilham o facto de terem sido cuidadores das respectivas mulheres até ao fim, 

descrevendo diversos episódios do agravamento gradual das suas doenças. Ambos 

sofrem ainda da solidão a que os filhos os votaram: Xana raramente visita Paulo e dos 

três filhos de João, apenas com a mais velha, Márcia, se estabelece um contacto mais 

regular. 

Se Paulo vive uma velhice minimamente saudável, com relativa autonomia, que ainda 

lhe permite conduzir e regressar à casa amarela da infância, João, pelo contrário, e 

justamente pela mão da filha mais velha, é levado para um lar de idosos ou, como João 

lhe chama, “cemitério de vivos”. 

Munidos do axioma espaço, entramos nos espaços da velhice e estudamos na obra 

vergiliana a incorporação do espaço, o espaço humanizado e a ideia filosófica de Casa- 

Corpo. 

Espaços da Velhice ou a Velhice confinada no Espaço 

 
Entrar numa casa que, sendo nossa, não nos é familiar durante muitos anos, chega a 

parecer-nos uma casa diferente daquilo que realmente é, uma casa congelada e parada 

no tempo (L. Umbelino, 2015: 64). E só o tempo nela, o “voltar” a fazer corpo com a casa 

e incorporá-la aos poucos, nos sossega lentamente: é o que faz Paulo, no regresso à casa 

das Tias, onde cresceu, ao arrumar o carro na garagem, ao abrir o portão desconjuntado 

do quintal, ao subir as escadas, observando os detalhes e trazendo à memória, por cada 

divisão em que entra, episódios do passado. Paulo torna a incorporar aquela que foi a 

casa de infância, não só com a ajuda da própria estrutura da casa, mas também dos 

objectos familiares que vai encontrando, o chapéu de palha da mulher pendurado na 

parede do quarto, o seu violino de quando era criança, um desenho da filha... e 

precisamente, no seu quarto de criança, quando tira o violino do estojo, e o coloca de 
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novo em posição para tocar, sente como que se o braço do violino se fundisse com o 

seu, ou fosse, já por si mesmo, uma extensão do seu próprio braço (Para Sempre, p.54): 

“E neste ter o instrumento na mão, não sei que estrita ligação orgânica com ele, sinto a 

aderência corpórea dos meus dedos com as cordas, o prolongamento necessário da 

minha mão com o braço do violino. Na conformação do meu corpo, o instrumento 

integrado na minha estrutura integral, como se a prolongasse”. 

Neste caso, citando L. Umbelino (2015: 12), “como compreender então que um objecto, 

[neste caso, um espaço] possa “guardar” as nossas memórias? E que espaço assim se 

deve pensar como sustentando o tempo? (...) tudo se passa como se espaços e coisas 

guardassem e mantivessem coesas as nossas memórias (...) o fenómeno da memória, 

que nos habituámos a considerar do lado do tempo, tem um lado constitutivamente 

espacial”. Ou seja, é como se as nossas memórias se quedassem armazenadas nos 

objectos e nos espaços e nos fizessem reviver o passado na sua presença. Se 

considerarmos os episódios que resgatamos na nossa memória, observamos que mais 

facilmente nos recordamos de um determinado episódio quando mencionamos o local, 

o espaço onde tal sucedeu. Desta feita, compreendemos que a casa de infância é uma 

forte potência, precisamente pela intersecção de múltiplas referências, espaços e 

tempos interligados. Segundo as teorias filosóficas de Gaston Bachelard, na Poética do 

Espaço, a casa inscreve-se, por isso, no nosso corpo num “espaço que se torna presente 

e presença entrecruzando-se com o sujeito corporal” (L. Umbelino, 2015: 16). A casa 

engloba em si, um enigma ainda, a capacidade que uma casa abandonada possui de 

manter a presença ausente daqueles que já nos morreram (e aqui entramos na filosofia 

de Maurice Merleau-Ponty, na sua obra Fenomenologia da Percepção, que nos introduz 

precisamente nas ideias de incorporação dos corpos pelos espaços). No fundo, existe 

uma incorporação mútua, o sujeito incorpora os espaços e os objectos mas, de igual 

modo, os espaços e os objectos possuem a capacidade de incorporar o sujeito, ou seja, 

de se humanizarem. Vejamos exemplos nos dois romances: 
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2.1 Janelas abertas ao mundo em Para Sempre 

 
Paulo chega ao termo da sua carreira profissional, viúvo e só, e sente o apelo da terra 

de infância que o chama. A ela regressa, no limiar da velhice, por livre decisão, como 

que cumprindo naturalmente as restantes etapas do seu caminho de existência – assim 

fecha o seu círculo: “… na posse final do meu destino. E uma comoção abrupta – sê 

calmo” (PS, p.9). 

É absoluto o silêncio que preenche o interior da casa. 

 
“Abro a porta da casa. Um odor espesso a um espaço selado, a mofo, a coisas velhas 

fermentando na sombra. Sinto-o na face, nas narinas, como um bolor. Cheiro a madeiras 

apodrecidas, a lembranças coalhadas como suor que arrefeceu (...) Vou entrando em 

cada quarto, a sufocação do calor.” PS, p.15. 

A sensação de calor sentida por Paulo remete-nos para a metáfora complexa, 

simultaneamente do ambiente uterino, de entrada num universo de origem, maternal, 

regresso às origens, e de um túmulo, de que se investe transportando ainda a busca de 

respostas no fim da vida, busca desesperada, por vezes, de um absoluto que contrarie o 

desgaste das coisas1. 

Paulo tem diante de si a casa, selada, como um organismo vivo, adormecido, com o seu 

“olhar cego das janelas” (PS, p.15), ou como um túmulo, fechado em si mesmo, nos seus 

segredos e nos seus fantasmas, preparado para ser desselado2 e acolher o homem que 

a ele regressa, para nele penetrar, como num ritual iniciático, de passagem para uma 

nova fase da existência: a derradeira, a que leva ao termo da existência. Daí essa 

“comoção abrupta” num monólogo rememorativo e muitas vezes redundante. Paulo 

está pronto, a partir da sua comoção, para esse ritual de memória, operado como 

percurso mental, percurso físico e percurso narrativo – no interior da casa, onde os 

espaços e os objectos evocam uma vida que houve neles, que se faz ouvir como eco – 

convertido em voz de solidão. 

 

 
1 Vide H. Godinho 1985: 67-71. 
2 M. Fialho, 1999a: 338. 



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 58 

 

 

 

 

Trata-se de uma revisitação do Passado. Os elos existentes entre o eu e os objectos e os 

espaços tornam-se halos, hologramas que se vão fixando na memória do protagonista 

como instantes fotográficos3, de modo que o relembrar se traduz na evocação da forma 

das memórias (manipuláveis pelo autor) e não já dos eventos passados. 

Ao dar corda ao relógio da sala grande4, Paulo acciona, por assim dizer, o coração desse 

organismo adormecido, desse túmulo em que se reacendeu uma centelha de vida; a 

centelha breve mas necessária para que o narrador inicie o seu ritual de recuperação de 

vida pelos itinerários da memória, despertada pelos objectos e pelos espaços que 

evocam as presenças-ausências do que foi a vitalidade da casa, as marcas das sucessivas 

etapas e vivências de Paulo e que lhe permite nesse universo estabelecer marcos, 

limites, ganhar a percepção da sua situação - “Futuro findo o meu” (PS, p.17) – e vivo 

ainda, “pode pensar a morte (...) conceber a eternidade sem sair do instante”5. 

“Abro a porta da casa. (...) Vou entrando em cada quarto” (PS, p.15). O narrador investe- 

se, assim, como em um ritual iniciático de passagem, da sua condição última: entra na 

casa, nas divisões, nas memórias e na velhice pelo seu próprio pé, ainda com um 

derradeiro projecto, “organizar a força que te resta”, como diz para si mesmo (PS, p.17). 

Paulo observa-se a si mesmo e aos seus, fantasmas da memória que deambulam pela 

casa, que aparecem, que o chamam alto; vê as tias, a mulher no jardim, evoca as 

imagens a que outrora assistiu, vê-se a si mesmo criança, adolescente, marido, pai, 

viúvo, idoso. Paulo entra em casa para não voltar a abandoná-la. Como atrás foi já 

referido: ‘investe-se’ da casa. 

“Vou fechar todas as janelas, tenho de ir abrir as do andar de cima. Porque o homem é 

só o seu futuro. Bem sei”. (PS, p.17). 

 
 
 
 

3 I. Rodrigues, 2002: 186. 
4 Cf. M. Fialho 1998: 672-673; A. Gordo 1995: 39. F. Fonseca interliga o dar corda ao relógio, como o protagonista afirma, para 
“instaurar o tempo na casa” (PS, p.112), com o conferir ritmo, não só à vida que estava suspensa e que se deseja reorganizar, como 
especialmente à narrativa (F. Fonseca 1992b: 309). É subjectiva a forma de Paulo experienciar o tempo, porque ainda que se recuse 
a contar as horas (R. Goulart 1990: 192), apercebe-se do entardecer e do tempo que não pára. Para Paulo, contudo, o tempo 
escasseia e embora percepcione o bater compassado do relógio, não o escuta como cadência para o seu respirar e viver, pelo 
contrário, está para lá dessa ditadura do tempo cronológico. 
5 I. Fonseca, 1992a: 105. 
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“Porque uma vida humana. Como ela é intensa. Porque o que nela acontece não é o que 

nela acontece mas a quantidade de nós que acontece nesse instante” (PS, p.23). 

Vai abrindo as janelas uma a uma, consoante o espaço físico e de memória percorrido, 

que faz do gesto da abertura o rasgar espaço-tempo do interior da casa para os 

caminhos da vida. Uma vez completado o ritual de recuperação rememorativa desses 

trilhos percorridos, ao final do dia, Paulo volta a fechar as janelas e as portas, uma a 

uma, como para se centrar num ‘ensimesmamento’ simbólico do fim, desejando 

retardá-lo, mas encenando uma espécie de luto antecipado (PS, p.79). Paulo não perde 

o optimismo, muito pelo contrário, e na casa abandonada já de presença humana, ganha 

forças para galgar os degraus e investir-se cada vez mais da casa como corpo. Custa-lhe 

apenas descer à loja e essa catábase é adiada até ao capítulo XXI do romance. A descida 

à cave torna o narrador mais próximo da terra, do mundo dos mortos, dos antepassados, 

por conseguinte, mais próximo de um destino que não se deseja e que causa até terror 

ao protagonista (PS, pp.155-161)6. 

Quando afirmámos que Paulo se investe da casa e se torna ou é a casa, analisamos no 

seguimento do pensamento do filósofo Gaston Bachelard: "Analisada nos horizontes 

teóricos mais diversos, parece que a imagem da casa se torna a topografia do nosso ser 

íntimo."7. Além disso, se os objectos que povoam o nosso imaginário de casa se 

localizam numa casa particularmente grande, plena de pequenas divisões, corredores e 

cantos, que vão desde o sótão à cave, como é caracterizada a casa de infância de Para 

Sempre, nesse caso, as nossas memórias, tal como os objectos, de igual forma se alojam 

em vastos recantos da nossa mente8. A vida do narrador caracteriza-se, como 

repisámos, por um percurso em anel, caminho especial circular, que tem início na aldeia 

na infância, passando a juventude em Penalva, fase adulta na capital, que engloba a 

carreira profissional e o casamento e nascimento da filha e, por fim, com a viuvez e a 

velhice, o regresso ao ponto de partida, à aldeia. O espaço condensa e impede a 

 
 
 
 

6 M. Fialho, 1998: 676. 
7  G. Bachelard, 2008: 20. 
8  G. Bachelard, 2008: 27. 
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dispersão do tempo e a desordem da vida, pelo contrário, favorece a sua organização, 

quase por etapas, pois percorrer a casa é reviver toda a existência. 

2.2 Em Nome da Terra: a senescência num plano inclinado 

 
No romance Em Nome da Terra, como o foi no romance Para Sempre, a macroestrutura 

assenta no aqui-agora, num só tempo e num só lugar: Paulo (re)vive as suas memórias 

numa tarde de Agosto, no mesmo local, até ao final do dia, como foi dito, 

movimentando-se livremente no ‘seu’ espaço. João, em contrapartida, escreve uma 

carta à mulher, Mónica, enclausurado no quarto do lar, e escreve sobretudo de noite. 

Embora saibamos que a longa carta é redigida espaçadamente, a memória truncada 

facilmente nos levaria a pensar numa escrita abrupta, nocturna, realizada de uma só 

vez. Assim, neste segundo romance, depreendemos rapidamente que o narrador já está 

longe do limiar da velhice e dos primeiros sinais do corpo desgastado. Por isso, tenta 

desesperada e iterativamente agarrar-se ao exercício de memória, simultaneamente 

como recuperação do que foi, afirmação de que o é, e desejo de evasão da memória e 

do pensamento ao estado presente do corpo corrompido e envelhecido. 

Não esqueçamos que João Vieira é orientado de um espaço de conforto para um espaço 

de estranheza, um local hostil, onde se sentirá menos si mesmo. Tal como quando uma 

pessoa é internada no hospital, no lar existe uma “paisagem anónima com gente 

anónima”9. Quando um doente se encontra internado, almeja obviamente o regresso a 

casa, como se somente o facto de penetrarmos portas adentro daquele que é o nosso 

ninho, nos valesse um sentimento claro e uma sensação imediata de bem-estar e de 

saúde10. Como se, após uma estadia hospitalar, nos sentíssemos sãos e salvos ao 

escutar a palavra casa. Casa significa um espaço nosso já conhecido, um local cujos 

 
 

9 Descreve J. Cardoso Pires (1997, De Profundis, Valsa Lenta, Lisboa, Publicações Dom Quixote, p.27) aquando do seu episódio do 
repentino Acidente Vascular Cerebral: “Brancura hospitalar, murmurada e sonâmbula, esta aqui. Uma atmosfera de quietude 
sulcada por palavras sem rasto”. 
10 Um internamento, por exemplo, pode assustar mais o doente do que a intervenção cirúrgica a que vai ser submetido: ser internado 

equivale a comer e dormir diante de estranhos, a ser visto pelos médicos perante outras pessoas, a estar confinado a uma cama ou, 

pelo menos, a sentir-se enclausurado num espaço restrito. A maioria dos internados e mesmo doentes de consultas rotineiras, 

queixam-se dos hospitais que descrevem como locais frios, muito clínicos e pouco acolhedores. Todavia, cada vez mais se procura 

evoluir e acompanhar o doente numa situação de internamento e, além disso, os cuidados paliativos têm tendência a aumentar, 
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odores, cenários e calor nos são já intrínsecos, como se o nosso corpo se manifestasse 

de forma diferente num local diverso: e manifesta! - estranhamos a cama, não 

dormimos da mesma forma, não comemos da mesma forma, desregulamo-nos. Se, 

mesmo com saúde, quando viajamos, essas manifestações são visíveis e sentidas em 

hotéis, mais ainda em contexto de doença, de enfraquecimento e de defesas 

fragilizadas. Se o nostos odisseico e a esperança do regresso à morada familiar conferem 

as forças necessárias para lutar cada dia e não se submeter ao sofrimento, o regresso 

simboliza já, por si só, uma promessa de saúde11. O nostos à casa de infância, 

evidenciado por um olhar positivo, metaforiza, por si só, o regresso à casa-ninho, dos 

pais, ao útero matricial12. 

Ora, por esta ordem de ideias, João é privado, por completo, dessa liberdade de 

movimentos e de poder regressar à sua casa, ao seu ninho, pelo que tem a necessidade 

de construir uma imagem familiar, mantendo, assim, os valores de intimidade do espaço 

interior13, não de um espaço qualquer, mas sim de um espaço em particular, a sua 

antiga casa. Por esse motivo, para que através do corpo – mediador de dois mundos, o 

interno e o externo – possa compreender e “habitar”14, ou seja, fazer também ele parte 

do espaço, o narrador-protagonista transporta consigo hábitos antigos que lhe 

permitem recriar a sua casa, a partir dos objectos-ícones com que povoa o quarto do 

lar, recriando uma atmosfera minimamente familiar. A invocação de felizes memórias 

num presente desolador é estruturada com base em quatro interlocutores. Mónica é a 

destinatária-base, a quem redige uma longa carta, à qual se juntam três suportes físicos, 

três obras de arte que formam o tríptico axial do romance, com os quais se geram 

“monólogos dialogados” (se o poliptoto é permitido): uma cópia de um fresco de 

Pompeia, que representa a Deusa Flora, um Cristo, escultura que trouxe da aldeia, já 

sem cruz e sem um pedaço de uma perna e, finalmente, um desenho a carvão de 

 
 

sobretudo devido ao aumento da população envelhecida. Por esse motivo, os médicos e enfermeiros procuram aligeirar e até 

alegrar esses doentes, num cenário mais humano e não semelhante a uma morgue. 
 

11 Cf. L. Umbelino, 2008: 223. 
12 G. Bachelard, 2008: 26 e 107-108. 
13 G. Bachelard, 2008: 33. 
14 L. Umbelino, 2013: 328-329. 
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Albrecht Dürer, A Morte Coroada e a Cavalo. São estes três objectos que o protagonista 

decide conservar junto de si, no seu quarto do lar de idosos, como referências materiais 

que, na impossibilidade de se mover livremente, pede que lhe tragam para organizar 

minimamente o espaço-tempo como seu: um passado feliz (a deusa primaveril e jovial), 

um presente mutilado e sem dignidade (Cristo sem perna e sem a cruz da 

transcendência), e um futuro que o espera e em que se há-de converter, quase 

grotescamente (o desenho de Dürer). Na companhia dos ícones, mais facilmente se 

reconhecerá a si mesmo num espaço que até então lhe era totalmente desconhecido. 

O mesmo sucederá com as suas canadianas: se no início, a amputação e a sua utilização 

lhe causam transtorno, o protagonista procurará torná-las um hábito mais, enraizando- 

as com o seu corpo, para não causar o estranhamento natural que um corpo exterior 

implica, mas sim incrustá-las no seu quotidiano e, consequentemente, na sua estrutura 

corporal, no seu esquema corporal. No fundo, João dilata o seu próprio corpo anexando 

as canadianas e incorporando-as. 

Se João renega a princípio o quarto do lar, vendo-o como casa inóspita, bem como as 

suas muletas, corpo-estranho ao seu e exteriores a si, rapidamente se tornam seus, no 

momento em que a sua perspectiva se vê alterada. Quando se aventura pelas ruas da 

cidade, sozinho, descobre que não é capaz de caminhar muito. As canadianas, a perna 

amputada e os movimentos presos em breve o fatigam, a tal ponto que sente a 

necessidade de se sentar num banco de jardim. O regresso ao lar, sem apoio e somente 

com a força dos braços, é penoso, pelo que a experiência motora e as novas formas de 

aceder ao mundo conferem-lhe uma nova percepção espacial15. A rua, sonho 

acalentado no exíguo espaço do quarto, torna-se um lugar inóspito e o lar adquire enfim 

uma simbologia de refúgio e de ninho seguro, que apenas o tempo e o contraste com o 

mundo lá fora, tão outro e tão diferente, puderam modificar a sua fisionomia aos olhos 

do eu16. João, gradualmente, fica confinado ao mesmo espaço para onde foi 

‘voluntariamente’ empurrado após a morte da mulher, fica limitado no seu movimento, 

 
 

15 M. Merleau-Ponty, 1945: 164-172. 
16 M. Merleau-Ponty, 1945: 153. 



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 64 

 

 

 

quer pelas regras do lar - esse novo mundo cada vez mais estreito - quer pela sua perna 

mutilada. 

Infelizmente, a mesma integração e incorporação sucede com as doenças, pois passam 

a fazer parte da nossa pele, do nosso eu, seja uma doença crónica, seja outra, o corpo 

habitua-se, alterando a nossa identidade. Veja-se o gradual agravamento da gangrena 

na perna ainda viva de João: o eu-corpo do juíz habituara-se já ao seu corpo sem perna, 

a um corpo amputado cujas extensões são as canadianas, nas quais, à custa de esforço 

e experiência, tomara equilíbrio e confiança. Não obstante, a doença começa a fazer 

parte do eu e o corpo modifica-se, alterando-se ainda o seu comportamento relacional 

com o resto do mundo que o rodeia17. 

A Corporeidade: Ser-se Corpo 

 
O nosso corpo reúne uma dupla pertença: podemos vê-lo de fora mas vivê-lo por dentro 

e isso distingue-nos dos objectos. Trata-se, por isso, de uma constatação simples: a 

experiência fundamental, corpórea, fenomenológica e, sem dúvida, enigmática, do 

Homem, é esta – é haver no mundo um corpo em que posso realizar a experiência de 

mim mesmo. 

Atribuindo à filosofia a tarefa de reaprender o mundo, M. Merleau-Ponty refere-se à 

unicidade da experiência humana, a fusão entre eu corporal e eu pensante: “Eu sinto e 

estou em cada instante onde está o meu corpo. O meu corpo está em todo o lado de 

mim até às pontas dos dedos”. A experiência que o eu realiza do mundo é que confere 

sentidos. Eu sou um corpo que pode dizer eu, diz-nos Vergílio Ferreira, não tenho nem 

possuo um corpo, sou-o, sou o meu corpo, indivisivelmente fusão de corpo e 

pensamento. 

Vivemos, somos o nosso corpo. O meu corpo não é só algo que eu observo, mas que 

vivo e experiencio, os movimentos do meu corpo são por mim vividos interiormente, os 

meus movimentos têm, por isso, significado para mim. O corpo, na velhice e na 

 
 

 

17 B. Andrieu, 2004: 120. 
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senescência, começa, como dissemos, a ser sentido objectivamente pelo eu. Até então, 

somos um corpo que pode dizer eu, o nosso corpo vivido, o nosso corpo pré-pessoal é 

aberto ao mundo, está no mundo e expressa-se ao mundo e é como se não o 

sentíssemos, é como se ele fosse um corpo anónimo. A partir daí, com a doença e a 

redução da mobilidade, com o envelhecimento, temos contacto com o nosso corpo 

objectivo, até então “apagado”, escondido. O corpo desagrega-se do eu, deixando de 

ser um todo, e dá-se a desapropriação do eu-corpo. Mais intenso, se falarmos, por 

exemplo, de amputações, como no caso do protagonista de Em Nome da Terra: 

“Havia um mistério inquietante de um bocado do meu corpo não ser o meu corpo e eu 

ser eu no corpo que ainda tinha e não o ser já no pedaço que já não era. A perna, o pé, 

os dedos tinham sido eu quando andava, e os movia. E agora o meu eu retirava-se de lá 

e estava ainda inteiro sem a fracção em que estivera inteiro.” (Em Nome da Terra, p.37). 

Obviamente sei que o meu corpo é igual ao dos restantes seres humanos, e que tenho 

órgãos, músculos, células, nervos, mas eu não vejo o meu corpo dessa forma; posso 

eventualmente ver-me ao espelho ou observar uma parte interna do meu corpo numa 

radiografia, mas estou efectivamente a ver-me de fora, como se fosse uma propriedade 

objectivada e não o meu ser, o meu eu. Toco-me, vejo as minhas mãos, os meus pés, 

mas não vejo os meus olhos, a minha boca, as minhas costas, não me vejo a ver, a 

olhar18. 

No caso da perna amputada, João quer vê-la, tocar-lhe, mesmo quando já não lhe 

pertence, “Doutor, queria tanto ver a minha perna” (ENT, p.185), mas ela já estava, 

segundo o médico, onde era devido. João queria vê-la como propriedade, no dizer 

sartriano, ver-se a si mesmo separado de si (cf. Invocação ao Meu Corpo, p.224), ver-se 

a si mesmo no mundo, não sentir ou sentir ainda como sua a perna cortada. As suas 

reflexões oscilam entre a ideia de inteireza e de já não ser. Porque sendo o homem um 

 
 
 

18 J. Sartre, 1943: 350-351. 
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ser uno, apesar da falta de um membro, ele não deixa de ser a pessoa que é, no entanto, 

não é esta a ideia expressa por João Vieira. Apesar de ter perdido a perna e pensar o 

corpo como despojado de uma parte, o ser continua uno, pois o eu retirou-se da parte 

amputada e espalhou-se, reequilibrou-se pelo eu que permanece.19. 

3.1 O “Membro-Fantasma” é um espaço vazio? 

 
O ‘membro fantasma’ para além de toda a explicação médica, representa, assim, um 

‘grito do corpo e da mente’ pela sua integridade e funcionalidade como um todo, contra 

a ameaça ou a real situação do seu desmembramento e consequente perda de sentido. 

Devido precisamente a esta relação de fusão completa do eu com o seu corpo, é que as 

personagens vergilianas reflectem uma imensa dor e angústia, que expressam de forma 

dramática, no envelhecimento de si mesmos e na observação e testemunha da erosão 

do outro, tanto mais com a perda das suas capacidades, não apenas psicológicas 

(senilidade, doença de Alzheimer, etc, como Mónica no romance em apreço) mas 

também motoras (o homem que não podia mais ceifar, em Aparição, a extracção de um 

dente, em Rápida, a Sombra e Conta Corrente 1, e a amputação no Em Nome da Terra). 

O corpo sofre com diversas cisões e com a degradação do eu, todavia, a ambiguidade 

surge. 

Após a amputação, o narrador-protagonista afirma que não se é menos eu com o corpo 

mutilado. Assim sendo, a mutilação altera a relação que o eu tem com o mundo que o 

rodeia, altera o seu estar no mundo, mas não o seu ser no mundo; mesmo sofrendo uma 

 
 
 
 
 
 
 

19 “O membro fantasma, esse membro que existe para o doente, depende ao mesmo tempo do mundo da terceira pessoa, do da 
ciência, mas depende também da primeira pessoa, da história individual do doente. O amputado continua a sentir a sua perna 
fantasma, assim acontece com a personagem vergiliana, do mesmo modo que Proust constata a morte da sua avó sem a perder 
ainda, pois continua a conservá-la no horizonte da sua vida. O membro fantasma é um presente antigo que não se decide a tornar- 
se passado. Essa perturbação não é psíquica ou somática, situa-se no encontro fortuito da ordem das causas e dos fins. O corpo não 
é um objecto, está comigo e não perante mim, não nos deixa. Pode tocar-se tocando e nunca está totalmente constituído. (...) Eu 
sinto o meu corpo numa espacialidade que não é tanto de posição como de situação. Eu sinto (e estou) em cada instante onde está 
o meu corpo. O meu corpo existe para as tarefas que viso; o esquema corporal é o meu corpo que habita o espaço e não sobre, sob 
ou ao seu lado (...) O corpo pode ser comparado à obra de arte na medida em que não nos é possível economizar a sua presença, o 
seu contacto”, Vide C. Descamps, 1987: 211
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amputação de uma parte de si, o homem continua a ser um ser uno, uma integridade, 

um todo20: “O absoluto que se recusa a um corpo com privações é fundamentalmente 

um relativo sabido. Sei que um braço que me falta me limita verdadeiramente porque 

aos outros não falta ou me não faltou a mim outrora. (...) Não sou menos eu com o corpo 

em que sou eu, se esse corpo for mutilado. A mutilação limita-me a minha coordenação 

com o mundo, mas não a minha coordenação comigo, ou seja, a minha total presença a 

mim através do corpo que sou”, IMC, p.259. 

Segundo Merleau-Ponty, no entanto, a pessoa doente já não é capaz de dizer "este é o 

meu corpo"21 e neste ponto, apercebemo-nos do drama de João Vieira, não só no 

processo de envelhecimento normal e próprio, mas pelo truncar do seu corpo. A 

amputação a que é sujeito retira-lhe, em certa medida, o “sou um corpo”, pois o 

protagonista sente-se claramente desfasado dele, o eu para um lado, o corpo para o 

outro. 

A salvação é a adaptabilidade: Bailote, de Aparição, suicida-se por acreditar que não 

conseguirá ser outra coisa que não o homem da mão que semeia, não descobre pois 

outras possibilidades de existência de si. João Vieira apreende o ofício de (re)viver, com 

o acoplado de muletas que luta para utilizar. O eu nunca se fracciona, enquanto for 

capaz de se reconhecer a si mesmo. 

“Qu’il s’agisse du corps d’autrui ou de mon propre corps humain que de le vivre, c’est- 

à-dire de reprendre à mon compte le drame qui le traverse et de me confondre avec lui. 

Je suis donc mon corps, au moins dans toute la mesure où j’ai un acquis et 

réciproquement nom corps est mon être total", Merleau-Ponty, 1945: 231. 

E o absoluto do nosso corpo é o absoluto do nosso eu. 

 
 
 
 

20 M. Jesus e Cunha acrescenta que “A falta ou a lesão num membro corpóreo não significa a perda da experiência de si como si 
próprio, não afecta a pessoa enquanto pessoa, apenas a diminui na variedade das suas expressões, na medida em que é um eu com 
menos possibilidades de actuação” (M. Jesus e Cunha, 2003: 73). 
21 M. Merleau-Ponty, 1945: 122. 
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“Sou o pé que anda, a mão que prende, o olhar que vê. Mas posso “sair” deles, 

perspectivá-los, e ser então alguém que anda com o pé, ou prende com a mão, ou vê 

com os olhos (...). Mas aí mesmo há uma parte de mim implicada nas partes do meu 

corpo que observo e assim, enquanto sei que sou alguém que anda com os pés, e os pés 

se me distanciam no acto de os observar, estou sendo também esses pés que andam no 

instante em que os vejo andar (...)” IMC, p.283. 

Espaços comuns do corpo envelhecido 

 
Em Vergílio Ferreira, a experiência de apropriação do espaço pelo corpo é intensa, vivida 

e irredutível, desenvolvida como um jogo de imbricamento próprio de cada corpo e de 

cada espaço22. 

Paulo, no limiar da velhice, tem a oportunidade de revisitar a casa de infância, onde fora 

criado com as tias, e revive o passado, ao percorrer, como um palco vazio, as divisões, 

os objectos, as fotografias ou as imagens quase holográficas que Paulo guarda na 

memória e onde todas as personagens envolventes já não existem. Tais imagens e 

cenários evocam episódios antigos, de uma vida que por si só já não é possível viver, 

mas que através dos objectos e memórias remanescentes, se pode reconstruir e 

rememorar as pessoas, as emoções, a afectividade, porque simbolicamente “dar a volta 

à casa é dar a volta à vida toda” (PS, p.43). Todavia, se Paulo dispõe da possibilidade de 

escolha, do que fazer efectivamente com o seu futuro, João vai viver para o quarto do 

lar quase empurrado pela filha. Se Paulo decide permanecer na aldeia e na casa da 

infância, João é confinado ao quarto do lar, um espaço não familiar e, em primeira 

instância, hostil. 

O próprio espaço fechado do quarto do lar, como que prisão domiciliária numa casa que 

não é a sua, diz-nos muito dos significados metafóricos que Vergílio Ferreira terá 

pretendido dar às suas personagens23. Em antítese a Para Sempre, cuja casa de infância 

 

22 Cf. L. Umbelino, 2008: 225. Interessante será sublinhar que a visão de um espaço pode alterar-se consoante a idade ou tão 
simplesmente o estado de espírito do eu: segundo M. Merleau-Ponty a perspectiva espacial varia conforme a coexistência e a 
experiência que tenhamos com e no espaço, M. Merleau-Ponty, 1945: 83. 
23 Nota C. Cunha 2012a: 74 que nos romances do autor, o espaço é primordial para que suceda a aparição, pois é na solidão e na 
clausura que as personagens revelam a sua maior intimidade consigo mesmas e percepcionam a fugacidade da vida: tal é revelado 
no labirinto (Estrela Polar e Signo Sinal), em contexto de prisão (Estrela Polar), na casa de infância que simboliza, em círculo, a última 
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é o destino escolhido por Paulo, o lar é o destino imposto a João pela filha mais velha. A 

relação de ambos os narradores com o que podemos designar por objetos icónicos, 

ponte para os seus percursos de recuperação do passado, pela memória, é diversa. 

Paulo, em Para Sempre, não necessita de ícones que lhe marquem referências, pois, 

como analisámos, investe-se de toda a casa. A casa é, em si mesma, um grande ícone 

que alberga, em cada divisão, habitada outrora por alguém familiar, objectos que 

abrem, tal como as janelas, para um percurso rememorativo peculiar – a máquina de 

costura, o baú de couro, a folha de vogais de Xana, cristalização da infância da filha, a 

moldura, o relógio, o chapéu de Sandra, o violino, as fotografias, coisas remanescentes 

que o ligam a outras épocas da vida, a si próprio e a outras personagens. 

Se Paulo possui espaço e objectos familiares em redor, João tem a necessidade de 

“construir” no espaço hostil essa familiaridade, levando consigo objectos da antiga casa, 

para criar um simulacro de casa-ninho e escrevendo ainda constantemente uma carta à 

mulher falecida, para mitigar a solidão24: 

“Tenho muita coisa para te dizer, mas agora apeteceu-me não ter. Estendo-me na cama, 

não sei se já te falei do quarto. É uma forma de estares aqui comigo mais perto, e mesmo 

esta carta é um pequeno truque para estares. Porque de tudo o que passou e me doeu, 

de tudo o que me aconteceu e foi bom que acontecesse e foi triste e trazia dentro a 

alegria ou o desastre como numa prenda de festa ou encomenda armadilhada e 

terrorista, de tudo isso que me passa na memória em decomposição vadia, o que vem 

sempre ao de cima e fica em saldo do lembrar és tu, a tua imagem perfeita de quando 

eras perfeita e a vida não tinha ainda começado a trilhar o teu corpo e a tua palavra era 

fresca como uma maçã e a tua mente era livre como uma varanda” ENT, p.59. 

 
 

 
morada do narrador (Para Sempre), a aldeia destruída (Alegria Breve), o mar (Nítido Nulo), no lar de idosos (Em Nome da Terra). O 
espaço mais consentâneo com a aparição é o próprio corpo, pois é onde tudo acontece, o crescimento, a mudança, a degradação e 
a morte, percepcionada racionalmente e sentida fisiologicamente. J. Gavilanes Laso (1989: 211) atenta no detalhe do espaço, no 
sentido em que dos romances neo-realistas para os existencialistas, o espaço se torna cada vez mais exíguo, e do exterior para o 
interior. 
24 Porque o passado como o idealizamos, não existiu nunca, “O passado a que pudéssemos voltar com uma máquina do tempo seria 
a decepção do presente que foi e o imaginário nos transfigurou. Ora é esse imaginário que me perdura da Coimbra que foi minha. 
Mas não tendo existido, configura o grande mito que me existe da minha juventude (...) O passado que se evoca nunca existiu para 
ninguém” (Espaço do Invisível 5, p.127), donde advém a “nostalgia incontida pelo irrecuperável”, M. Fialho 1999a: 335. 
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Esta “nostalgia incontida pelo irrecuperável”25 não nega, todavia, que o caminho que 

seguimos é directo e ineluctável, até à morte. 

A casa de Para Sempre suspende-se e abre-se, como se se distendesse e se dilatasse, 

pelo abrir de janelas e consequentemente, de memórias, como que reproduzindo o 

movimento de sístole e diástole. Em contrapartida, Em Nome da Terra traz ao cimo as 

angústias da caminhada da velhice, a mutilação presente (e a iminência de gangrena já 

na outra perna) contrasta com um passado que se adivinhava promissor, em que a 

juventude e os corpos se evidenciavam eternos e incorruptíveis (ENT, p.15) e que coloca 

diante do leitor a “temporalidade radical” (perpetrada pelo filósofo Heidegger) do “ser 

para a morte”26. Todavia, é nessa caminhada linear, para a morte, no aqui-agora, que 

o homem vergiliano se move, interrogando-se sempre, buscando um mais-além, de 

horizonte em horizonte27. 

Independentemente das suas situações contrastivas, quer João, quer Paulo (e evoquem- 

se ainda personagens como Jaime, de Alegria Breve e Mário de Cântico Final) buscam 

esse mais-além. Embora os seus caminhos sejam unidireccionados - Paulo torna à casa 

de infância para morrer ali28 e João, assim que entra no lar, ainda que dê um passeio 

pela rua, não torna a visitar a sua antiga casa – ambos buscam o conforto em final de 

vida, buscam um sentido unificador que permita a manutenção da consciência de si, 

agarrando-se ao que de melhor ainda possuem em vida, quanto mais não seja as suas 

memórias do passado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 M. Fialho 1999a: 335. 
26 Teoria que P. Ricoeur analisa em Temps et Récit III. 
27  R. Goulart, 1990: 49. 
28 E o seu caminho de memória é quase circular, telúrico e uterino, abre as janelas do andar de baixo, depois as do andar de cima, 
para as fechar uma a uma, de cima para baixo, num movimento de aproximação à terra, encerrando cada janela e cada episódio da 
vida passada, ao passo que a luz solar vai desaparecendo dando lugar ao crepúsculo vivencial antes do cair da noite, suave anúncio 
da sua morte. “Tal como a aldeia, a que a arquipersonagem tem que voltar no fim da vida, para nela acabar: cursum peregi. É o seu 
lugar de origem, a que pertence e que deve voltar fechando o ciclo, a viagem mais perfeita entre as duas margens da Disjunção” (H. 
Godinho 1985: 67-68). 
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E terminamos, mencionando a importância das palavras do filósofo nosso 

contemporâneo, Jerôme Porée29, no que ao idoso diz respeito: o objectivo do 

envelhecimento saudável é manter a qualidade de vida, neste caso, manter a estrutura 

do eu, a sua capacidade de prometer, de estabelecer um plano no futuro, conquanto 

próximo, que permite à pessoa manter-se a si mesma. 

Como diz a médica americana Rita Charon30, é importante criar e manter as condições 

para uma vida saudável, uma vida presente, mas acima de tudo, uma vida com sentido. 

E o próprio Vergílio Ferreira, no discurso do seu septuagésimo aniversário, melhor que 

ninguém no-lo transmite: 

“(...) um valor persiste quando a tudo dou um balanço e é o valor da própria vida. Só 

para ter existido, valeu a pena existir. A maior recompensa da vida é ela própria. Creio 

que em tudo o que disse não disse afinal outra coisa. Creio que de tudo o que me 

fascinou nada me fascinou mais do que a vida, o seu mistério inesgotável, a sua 

inesgotável maravilha. Dou o balanço a tudo quanto me aconteceu e a vertigem de ter 

vivido absorve e aniquila tudo o que aí falhou e mentiu. Foi bom ter nascido. Foi bom 

não ter acabado ainda de nascer.” Conta-Corrente 5, p.584 
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Resumo: 

 
Existe um aumento significativo da longevidade da população, verificando-se que o 

envelhecimento é uma realidade presente, para a qual são necessárias novas respostas. 

O processo de envelhecimento associa-se à perda de certas capacidades, surgindo com 

frequência limitações geradoras de perda da qualidade de vida. 

Uma avaliação geriátrica global (AGG), que identifique de forma sistemática possíveis 

áreas deficitárias, ainda não mereceu por parte dos profissionais de saúde a importância 

que lhe é devida. 

É necessária a operacionalização de um modelo de AGG que seja aplicável na prática 

assistencial a pessoas idosas. 

Pretende-se operacionalizar a aplicação de um modelo de AGG e Plano Individual de 

Recomendações (PIR). Esta será feita em 3 eixos: Informação e Formação, AGG e PIR. 

Aplicar um modelo de avaliação geriátrica global como apoio à prática assistencial em 

cuidados de saúde primários define-se como o nosso principal objetivo. 

 

Palavras chave: Cuidados de saúde primários, avaliação geriátrica global, 

funcionalidade, modelo assistencial. 
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Introdução: 

 
Existe um aumento significativo da longevidade da população a nível mundial, 

verificando-se que o envelhecimento demográfico é uma realidade presente, para o 

qual são necessárias adaptações. Segundo a WHO: “A população está a envelhecer 

rapidamente: a média de idades na Europa é já a maior do mundo, e a proporção de 

pessoas com 65 anos ou mais deverá aumentar de 14% em 2010 para 25% em 2050”, 

seguindo Portugal a mesma tendência. 

O processo de envelhecimento limita certas capacidades, principalmente devido à sua 

associação a diversas patologias, algumas de decurso prolongado. Nessas condições, 

surgem com frequência limitações incapacitantes, geradoras de dependência funcional 

e perda significativa da qualidade de vida. 

Consideramos que uma avaliação global de pessoas idosas, que inclua a sua 

funcionalidade, ainda não mereceu por parte dos profissionais de saúde com missão 

assistencial a importância que lhe é devida, nomeadamente o seu contributo para o 

aumento da esperança de vida ativa e para a promoção da autonomia dos indivíduos 

(WHO, 2002; Botelho MA, 2005). 

A avaliação geriátrica global (AGG) constitui uma abordagem interdisciplinar 

conducente à identificação de perturbações funcionais, físicas, mentais e sociais, 

contribuindo para um plano de intervenção focado na manutenção e/ou recuperação 

da capacidade funcional do indivíduo e manutenção da qualidade de vida. 

As pessoas idosas carecem de cuidado de saúde dirigidos, na tentativa de melhorar a 

sua saúde, capacidade funcional e qualidade de vida. 

É necessária a operacionalização de um modelo de AGG que seja aplicável na prática 

assistencial a pessoas idosas. 
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Objetivos 

 
Operacionalizar a aplicação de um modelo de AGG e PIR como apoio à prática 

assistencial em cuidados de saúde primários. 

Informar e sensibilizar os profissionais de saúde sobre envelhecimento, fatores de risco 

de dependência, recuperação funcional, autonomia funcional e vantagens da avaliação 

sistemática. 

Caracterização da população geriátrica seguida em cuidados de saúde primários através 

do uso de um modelo de avaliação geriátrica global. 

 

Metodologia 

 
Todos os indivíduos com mais de 75 anos, podem ser referenciados pela equipa de 

saúde familiar a este serviço de avaliação. 

Os indivíduos serão avaliados pela nossa equipa e elaborado um relatório. 

 
O relatório e as recomendações serão enviados à equipa de saúde familiar, com vista ao 

ajuste do plano de cuidados prévio. 

Os indivíduos poderão ser novamente referenciados à nossa unidade, anualmente ou se 

a situação clinica o justificar. 

A operacionalização da aplicação de um modelo de AGG e PIR como apoio à prática 

assistencial em cuidados de saúde primários será feita em 3 eixos: 

 

1) Informação e Formação 

 
Pretende-se prestar informação e formação genéricas a pessoas idosas, seus 

cuidadores/pessoas próximas e a profissionais de saúde. São propostos os seguintes 

temas: 1) Envelhecimento Biológico; 2) Envelhecimento Psicossocial; 3) Promoção da 

Saúde; Determinantes da Saúde (Hábitos de vida e outros); 4) Autonomia Funcional 

(Auto-Cuidado; Atividades Instrumentais; Participação);  
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5) Fatores de Risco de Dependência (Acidentes; Doença); 6) Recuperação Funcional de 

Pessoas em Situação de Dependência; 7) Abordagem Multiprofissional de pessoas 

idosas. 

2) A) Avaliação Geriátrica Global (AGG) 

 
A Avaliação Geriátrica Global é considerada como um meio de deteção de necessidades 

de intervenção, nomeadamente em pessoas idosas. A sua aplicação corrente poderá 

contribuir para melhorar a visão holística do indivíduo, no sentido e da adequada 

atribuição e referenciação de planos de diagnóstico, intervenção e monitorização. A 

integração de uma atuação assistencial desta natureza beneficia de uma abordagem 

multiprofissional. (Stuck AE & Iliffe S., 2011; Botelho, 2000; Oliveira CR et al, 2010; Mota- 

Pinto et al, 2011). 

Propomos como instrumento de avaliação o Método de Avaliação Biopsicossocial (MAB) 

(Botelho A (2011)). 

2.B) Avaliação de Desempenho Funcional 

 
Marcha: Propomos uma medição de desempenho funcional referente à marcha e seus 

componentes através do teste “Timed up and go”. Este teste demostrou ser similar à 

informação sobre as atividades da vida diária que envolvem determinadas componentes 

físicas e mentais, ser apropriado para a avaliação de mobilidade, de controlo postural, 

de realização de transferências e da capacidade de marcha. 

Força Muscular: Propomos a medição da força de preensão manual, como um indicador 

mais consensual e simples para este propósito, com o qual temos experiência e 

equipamento. (Shiguemoto, G.E., 2004). 

Fragilidade: Avaliação de fragilidade segundo critérios de Fried. 

 
3) Plano Individual de Recomendações (PIR) 
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Na sequência da informação obtida pelas avaliações de deteção Avaliação Geriátrica 

Global e Avaliações de Desempenho Funcional, o indivíduo deve ser aconselhado sobre 

procedimentos a ter de promoção de saúde e/ou de prevenção de doença. O Plano 

Individual de Recomendações (PIR) é elaborado com base nos problemas de natureza 

biopsicossocial detetados, sendo um instrumento que proporciona referenciação e 

articulação integrada e multiprofissional – numa ótica de promoção de saúde, 

prevenção do declínio funcional e da perda de qualidade de vida. Este plano de 

recomendações será depois enviado à equipa de saúde, que poderá seguir as 

orientações. 

 

Conclusão: 

 
A avaliação geriátrica global é central na prestação de cuidados à população geriátrica, 

contudo a sua aplicação por rotina nem sempre é realizada no contexto assistencial 

atual, caracterizado por uma sobrecarga de doentes e tempo de contato reduzido. 

O modelo proposto neste documento pretende que a AGG seja realizada num serviço 

externo, sendo ainda acompanhada por um plano de recomendações que visam a 

correção das desfavorabilidades identificadas, favorecendo a prática clinica da equipa 

de saúde familiar. 

É pretendido ainda fornecer as unidades de saúde de conhecimento em geriatria e 

sensibilizar os vários profissionais para a vantagem de um modelo de cuidados centrado 

na avaliação global do individuo. 

 

Bibliografia: 

 
Active Ageing. A Police Framework. WHO 2002 

 
Botelho A. (2011). “Método de Avaliação Biopsicossocial - um instrumento de detecção 

em saúde”. In: Fernandes L, Pereira MG, Pinto LC, Firmino H, Leuschner A. (Eds.) 



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 79 

 

 

 

Jornadas de Gerontopsiquiatria. 1ª Edição. pp. 87-89. Águeda. Editora Associação de 

Psico Geriatria. 

Botelho, M. A., & Rendas, A. B. (1997). Avaliação multidimensional de idosos: estudo 

piloto no ambulatório. Arquivos de Medicina, 11(3), 167–172. 

Botelho, MA. – Envelhecimento e Funcionalidade, em Fonseca, A.M. (Coord.), 

Envelhecer em Portugal, 2005, Climepsi, Lisboa 

Botelho, MA. (2000) Autonomia Funcional em Idosos. Caracterização multidimensional 

em idosos utentes de um centro de saúde urbano (1ª ed.) 207 pag. Porto: Laboratórios 

Bial. 

Instituto Nacional de Estatística. (2012). Censos 2011 Resultados Definitivos - Portugal. 

Instituto Nacional de Estatística, I.P. 

Martins, R., Andrade, A. I., & Rodrigues, M. L. (2010). A vida… vista pelos idosos. 

Millenium, 39, 121–130. 

Mota-Pinto A, Rodrigues V, Botelho A, Veríssimo MT, Morais A, Alves C, Rosa MS, 

Oliveira CR. (2011) A socio-demographic study of aging in the Portuguese population: 

The EPEPP study. Archives of Gerontology and Geriatrics (2011) 52,304-308 

http://dx.doi.org/10.1016/j.archger.2010.04.019 

Oliveira CR, Rosa MSD, Pinto AM, Botelho MA, Morais A, Veríssimo MT. (2010). Estudo 

do Perfil do Envelhecimento da População Portuguesa. Lisboa: Alto Comissariado da 

Saúde; 2010 

Pandya S, Florence JM, King WM, Robison JD, Oxman M and Michael A; Reliability of 

Goniometric Measurements in Patients with Duchenne Muscular Dystrophy; Province 

PHYS THER. 1985; 65:1339-1342 

Podsiadlo D RS. The timed "Up & Go": a test of basic functional mobility for frail elderly 

persons. J Am Geriatr Soc. 1991;2(Feb;39):142-8 

http://dx.doi.org/10.1016/j.archger.2010.04.019


AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 80 

 

 

 

Shiguemoto, G.E. (2004). Avaliação do Idoso: Anamnese da Performance Física. In: J.R. 

Rebelatto & J.G.S. Morelli (Eds.), Fisioterapia Geriátrica: A Prática da Assistência ao Idoso 

(85-122). São Paulo: Manole 

Stuck AE & Iliffe S. Comprehensive geriatric assessment for older adults – Should be 

standard practice, according to a wealth of evidence. BMJ 2011;343:d6799 - doi: 

10.1136/bmj.d6799 

World Health Organization. (2013). WHO/Europe | Healthy ageing. Healthy ageing. 

Obtido Janeiro 25, 2013, de http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health- 

topics/Life-stages/healthy-ageing 

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-


AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 81 

 

 

 
 

Being an informal caregiver: does it have an impact on conjugality? 
 

Lia de ALMEIDA1, Maria Madalena de CARVALHO2 

 
1 Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal, liadalmeida@gmail.com 

 
2 Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal, madacarvalho@fpce.uc.pt 

 

 

Abstract 

 

Being an informal caregiver influences several aspects of the subject’s life, including the 

conjugality. This study aims to explore the influence of caregiving on the conjugal 

functioning and dyadic adjustment in a sample of 115 subjects (55 caregivers). For the 

purposes of this study, a protocol with a questionnaire of sociodemographic and 

complementary data was selected, along with the Portuguese versions of ENRICH and 

DAS. 

The fact that caregivers show lower values of equalitarian roles and affectional 

expression, leads to the conclusion that there is, indeed, a negative impact in the 

variables studied. 

Keywords: informal caregivers; couple; ENRICH; DAS 

 
1. Introduction 

 
In the recent past, the average life expectancy has increased. That can be justified by 

scientific advances in the field of medicine. However, this increased life expectancy does 

not mean that we live in health until the end of life (INE, 2016). In Portugal, by 2014, 

although the life expectancy was 81.3 years (78.0 for men and 84.4 for women) 

(PORDATA, 2018), the number of healthy years was 58.3 for men and 55.4 for women 

(INE, 2016). Furthermore, the increased life expectancy is positively related to the 

number of people with disabling chronic diseases (Francisco, 2012). This data, combined 

with the low number of formal caregivers in the country, makes Portugal the country in 

Europe with the higher rate of informal homecare – informal caregivers – mostly done 

by family members (ERS, 2015). Therefore, families have a very active role in providing 

healthcare to their loved ones. As such, disease is a family process, and one that can 
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impact several aspects of family life, in instrumental, emotional, financial and 

professional levels (Loureiro, 2015; Sousa, 2007). 

Regarding the impacts of informal care in conjugality, most of the studies focus on the 

care of a spouse (Afonso, 2011; Braun et al., 2009; George-Levi et al., 2017; Rollero, 

2016) or a child (Lavee, and May-Dan, 2003; Silva-Rodrigues, Pan, Sposito, Alvarenga, 

and Nascimento 2016). In the aforementioned researches, the following are mentioned 

as the domains of conjugality that are most affected: sexuality (Afonso, 2011; Braun et 

al., 2009; Lavee, and May-Dan, 2003; Rollero, 2016; Silva-Rodrigues et al., 2016), 

communication (Afonso, 2011; Silva-Rodrigues et al., 2016), equalitarian roles (Afonso, 

2011), impossibility of carrying out playful activities together (Loureiro, 2015) and 

happiness (Braun et al., 2009). Although the data they provide is relevant, these studies 

do not address the situations when care is given to another member of the family, such 

as parents or parents-in-law. 

The present study aims to explore two areas that haven’t been approached very often: 

conjugality in a more advanced age group; and informal caregivers of other family 

members. It aims to discover if informal caregiving has an impact in conjugality. In order 

to do so, attempts have been made to see if there are differences between caregivers 

and non-caregivers and, later on, if indicators such as to whom the care is given to 

(parents, children, and spouses) or duration of care (one year or ten years) have an 

impact in conjugal functioning and dyadic adjustment. 

2. Method 

 
2.1 Sample 

 
The sample was gathered form people that were in a current marital relationship for 

twenty years or more. In addition to this criterion, the group of caregivers includes 

couples on which at least one of its members is an informal caregiver. 

Between February and April 2017, participants were asked to respond to a protocol. A 

sample of 115 subjects, of which 40% were male, was gathered. The age range was 42 

to 86 (M = 55.7; SD = 7.8). All participants were in a marital relationship, and duration 
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of the relationships varied from 20 to 61 years (M = 31.7; SD = 8.4). 55 subjects (48%) 

corresponded to the criteria of caregivers. Of these, the majority (44 subjects) provided 

support to a parent or parent-in-law. Regarding to duration of care, 61.4% of 

participants were caregivers for 6 or more years for reasons mainly associated with 

aging, dementia or lack of mobility. 

2.2 Instruments 

 
Participants were informed about the voluntary character of the participation and 

confidentiality and anonymity were guaranteed. This information was given in an 

informed consent that required a signature. The study received favourable feedback 

from the Ethics and Deontology Commission for Research in Psychology of the University 

of Coimbra’s Faculty of Psychology and Education Sciences. 

The protocol included a Sociodemographic and Complementary Data Questionnaire 

(SCDQ), Evaluating & Nurturing Relationship Issues, Communication and Happiness 

(ENRICH) and the Dyadic Adjustment Scale (DAS). 

The SCDQ allowed the characterization of the sample and included sociodemographic 

data and questions about conjugality, family and caregiving. 

The version of ENRICH used was adapted for the Portuguese population by Lourenço 

and Relvas, 2003. The original instrument was developed by Olson, Fournier and 

Druckman in 1982 (Lourenço, 2006). This instrument evaluates conjugal functioning, 

focussing on problematic and enrichment areas of the couple (Lourenço, 2006). The 

Portuguese version consists of a scale of 109 items, distributed across 12 dimensions – 

idealisation (I), marital satisfaction (MS), personality issues (PI), communication (C), 

conflict resolution (CR), financial management (FM), leisure activities (LA), sexual 

relationship (SR), children and parenting (CP), family and friends (FF), equalitarian 

roles(ER) and religious orientation (RO) – that evaluate conjugal functioning in relation 

to problem areas and enrichment of the couple. 

At last, the DAS version was also adapted and validated to the Portuguese population 

by Lourenço and Relvas in 2003, and was developed by Spanier in 1976 (Lourenço, 
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2006). Regarding to DAS, it measures the dyadic adjustment indicating the presence, or 

not, of conjugal vulnerabilities and it is capable of distinguishing between well adjust 

couples and poorly adjust ones (Lourenço, 2006; Montesino, Gómez, Fernández, and 

Rodríguez, 2013; Spanier, 1976; Youngbluy, Brooten and Menzies, 2006). In addition, 

higher values indicate higher satisfaction with the relationship in contrast to lower 

values, witch indicate conjugal conflicts (Montesino et al., 2013). It is a self-reply 

questionnaire with 32 items, divided in 4 dimensions of dyadic adjustment – dyadic 

consensus (DC), dyadic satisfaction (DS), dyadic cohesion (DCS) and affectional 

expression (AE). 

Both instruments, ENRICH and DAS, register scores for all the domains and include a 

total score. 

2.3 Procedures 

 
Data was analysed and descriptive statistics were made to describe the sample, relating 

to variables such as sex, age, literary abilities, area of residence and others pertinent to 

the study. Non-parametric tests (the subsamples were small and assumptions of 

normality and variance homogeneity were not fulfilled) were also used to investigate 

differences in dyadic adjustment and conjugal function between caregivers and non- 

caregivers, and the remaining variables in the caregivers’ subsamples. Mann-Whitney’s 

U was used for the variables caregiver, sex, age range and caregiver of, and Kruskall- 

Wallis for the remaining variables – area of residence, literacy abilities, time of care, 

duration of care and who is the caregiver. 

3. Results 

 
Concerning the main aim, non-caregivers showed significant higher levels in the 

dimension ER of ENRICH (Mdn = 65.9) when compared to caregivers (Mdn = 49.4), U = 

1179, p = .008. Similar results were found in the dimension AE of DAS, with non- 

caregivers scoring higher (Mdn = 64.9) than caregivers (Mdn = 50.5), U = 1238, p = .020. 

With regards to the sex variable, explored in the subsample of caregivers, results point 

significant higher scores in the dimension DS of DAS in men (Mds = 35.6) than in women 
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(Mds = 24.3), U = 197, p = .014. These differences also appeared in the total score of 

DAS, were men scored Mds = 34.3, and women Mds = 24.9, U = 220, p = .042. 

There were no significant differences found in age range. On the contrary, when the 

variable literary abilities was studied, it was discovered that, in the dimension ER, the 

group with basic levels of education (Mdn = 20.9) presented lower levels compared with 

the group with a high-school level of education (Mdn = 38.4), H = -17.5, p = .009, and 

the group with higher-education (Mdn = 36.2), H =-15.3, p = .008. This dimension (ER), 

was also sensitive to the variable area of residence, namely between areas 

predominantly rural (Mdn = 20.9) and predominantly urban (Mdn = 38.8), H =-17.9, p = 

.023. 
 

Tests have indicated values significant higher in the dimension RO when the caregiver is 

the spouse of the respondent (Mdn = 36.5), then when both are caregivers (Mdn = 19.9), 

H = 16.7, p = .017. 

Regarding to the dimension DC, it was sensitive to the variable time of care, being 

detected significant statistical differences among the 3 to 5 years group (Mdn = 14.8) 

and the 6 years group (Mdn = 27.2), H =-12.4, p = .026. The same groups showed 

differences in the dimension AE (3-5: Mdn = 15.1; >6: Mdn = 26.4), H = -11.7, p = .037. 

Differences were also found in the total score of DAS (p = .042). However, with the 

adjustment of multiple comparisons, they stopped being statistically significant (p = 

.105). 
 

Finally, significantly higher values were detected in the dimension CR when care is given 

to other members of the family (Mdn = 39.3) than when they are given to parents/in- 

laws (Mdn = 25.2), U = 118, p = .009. Similar results were found in the dimension 

ER,where the caregivers of other relatives presented, also, higher scores (Mdn = 40.6) 

than parents/in-laws (Mdn = 24.9), U = 104, p = .003. 

4. Discussion 

 
We highlight as main results the differences found in the ER and AE dimensions, both 

detected when samples of caregivers and non-caregivers were compared. 
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Considering that ER involves attitudes, beliefs and feelings regarding the roles played by 

each element of the conjugal dyad, that higher values in this dimension indicate a more 

equitable division of roles (Lourenço, 2006), and that the majority of subjects in the 

caregiver’s sample execute the task individually, there seems to be an imbalance as to 

the sharing of tasks in dyads where one of its elements is a caregiver. 

According to Sousa, Relvas and Mendes (2007), the occupation of the role of caregiver 

tends to be made by a woman, and the rest of the family move away from the 

performance of this function. The discrepancy of values obtained in this dimension can 

confirm the crystallization of the occupation of tasks related to care by only one element 

of the conjugal dyad. 

The ER dimension was also reported when studying the impact of literacy on conjugal 

functioning and dyadic adjustment, where subjects with lower levels of education had 

lower values. According to Lourenço (2006), subjects with higher education levels seem 

to show greater functionality and more resources to deal with problematic situations; 

this is one of the reasons why such results were found in the ER dimension. Another 

hypothesis is that people with lower levels of schooling reside predominantly in more 

rural areas (Justino et al., 2014), where there is greater vulnerability in several areas of 

conjugality. 

We detected differences in ER between subjects living in predominantly rural and urban 

areas, showing the last group highest values. These differences may be due to the fact 

that, in areas of greater rurality, there are smaller offers of support from the formal 

network, such as home support or the possibility of respite of caregivers (Rolland, 1984, 

1987, 2005, in Relvas and Major, 2017). The lack of social responses may lead 

todiscrepancies in family role performance, which, together with the fact that most 

informal care is normally only provided by a single family member, may justify the 

differences found. 

It seems that women occupy the communal role, being in charge of domestic leadership, 

care, concern for the wellbeing of others, affectivity and emotional expressiveness, and 

men take on the agentic role, showing assertiveness, strength, independence and 
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leadership, (Narciso and Ribeiro, 2009). It is not clear, by the characteristics of the 

sample, whether the marked view of gender roles is due, for example, to the age range 

of the respondents, or whether it is a characteristic of subjects who occupy the position 

of informal caregivers. 

The AE indicates the degree of agreement of the spouses and satisfaction with the 

affective expression, including demonstrations of affection, sexual relations or lack of 

love (Lourenço, 2006; Perin, 2006; Scorsolini-Comin and Santos, 2011; Spanier, 1976). 

Caregiving affects daily routines and leisure activities, leading to higher levels of 

exhaustion and fatigue (Morais et al., 2012). Likewise, it is documented that sexuality is 

influenced by issues such as lack of time and fatigue (Perin, 2006). Thus, there seems to 

be a relation between caregiving and factors that interfere with sexuality which, 

according to Walsh (2002, in Perin, 2006), can be a source of tension and marital 

dissatisfaction. This may be an explanation for the results found in the variables 

caregiver, duration of care and caregiver of. 

There seems to be a relation between the reasons that may be behind the differences 

in the ER and AE domains, the most notorious being the time, or the lack of it, supported 

by studies indicating that the duration of care is directly associated with the levels of 

overload for caregivers (Zainuddin and Arokiasamy, 2003). 

Focusing on the results obtained in the other domains of ENRICH, the RO (in the variable 

who is the caregiver) and CR (in the variable caregiver of) stand out. 

Regarding the RO, it is known that cultural issues, such as religion, play a powerful role 

in role definition (Gilbert and Shmukler, 1999, in Lourenço, 2006) and that religions 

arehierarchical organizations where women are excluded from power (Giddens, 2009). 

Another important fact is that subjects with higher education have lower values in the 

RO domain (Lourenço, 2006). As seen earlier, literacy may justify higher or reduced 

levels of ER. When we join these two factors, subjects that present higher levels in the 

RO domain will consequently have lower values in ER. Thus, it is assumed that only one 

of the elements of the conjugal dyad performs functions of caregiver. This explanation 

makes it unclear why no differences were detected in situations where the respondent 
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is a caregiver, since the values obtained in the statistical analysis placed this group closer 

to the group in which they were both caregivers. 

Being CR a dimension that assesses individual attitudes, feelings and beliefs about the 

existence and resolution of conflicts in the relationship, the ability to recognize and solve 

a problem, the strategies used to end a discussion, and satisfaction with the resolution 

(Lourenço, 2006), the differences found may then arise from the influence that the 

generation directly above the couple (parents/in-laws) can have on their daily lives. The 

establishment of loyalties of one of the elements of the conjugal dyad with some 

element of the family of origin (for example, a fusional relationship between caregiver 

and dependent father) can lead to obligations that are reflected in the conjugal 

relationship (lack of time for the couple) (Alarcão, 2000). 

We found differences in the domains and total DAS scale. Beginning with DS (detected 

in the sex variable): it indicates how satisfied the subject is with their partner; it 

measures the tension in the relationship and to what extent carrying on with the 

relationship has already been considered (Lourenço, 2006); and it is influenced by 

positive and negative aspects relative to the relationship and by satisfaction with life 

itself (Perin, 2006). We also know that women are usually the caregivers and that the 

act of caring is associated with lower levels of Quality of Life and with the greater 

number of depressive symptoms (Barbosa and Matos, 2014). Therefore, the results 

found can be associated with all of that. 

DC indicates the level of agreement of the couple on a variety of questions about the 

relationship (Lourenço, 2006): the higher the level of consensus, the more cohesive 

andunited the relationship is, and the more likely it is to maintain the dyad, thus 

promoting a harmonious and less conflict-ridden married life, with similar attitudes 

towards marriage (Perin, 2006). However, inferior results of DC may call for greater 

flexibility and communication, seeing discord not as conflict but only as difference 

(Perin, 2006). It is known that good marital functioning requires a certain level of 

adaptability and a balance of power, so that the conjugal dyad is complementary and 

egalitarian in the face of obligations (Walsh, 2002, in Perin, 2006), as is the case of 

caregiving.  
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These may be reasons why long-term caregivers (six or more years) present higher 

values compared to medium-term caregivers. 

Differences in total score of DAS were detected in two distinct variables - sex and 

duration of care. For both, it should be taken into account that the DAS refers to the 

adjustment of the relationship, distinguishing well and poorly adjusted couples 

(Montesino et al., 2013). The same authors indicate that higher values suggest greater 

satisfaction with the relationship, and lower values reveal conjugal conflicts. The 

difference of values between sexes comes from the differences detected in the four 

dimensions of the scale, which justify the differences found in the total result. Although 

only statistically significant differences were found in the DS dimension, in the remaining 

groups, women scored lower than men, indicating lower concordance levels (DC), lower 

satisfaction with affective expression (AE), and lower interests and activities in common 

(DCS) (Lourenço, 2006). Again, the fact that the majority of caregivers are women may 

be at the heart of ths issue. The implications that caregiving has for the caregiver, such 

as reducing individual time, increasing overload, negative effects on physical and 

psychological health, may make women more dissatisfied with their own lives and, 

consequently, with their marital relationship. The study of the duration of care was a 

variable that also detected differences in two domains of the scale (DC and AE), which 

justifies the total differences. 

5. Conclusion 

 
In an increasingly aging country, with an increasing number of dependent people and, 

consequently, an increase in the number of informal caregivers, it is essential to 

explorethe impacts for the latter group. This study demonstrated vulnerabilities in the 

marital relationship from care delivery. Thus, it is crucial to intervene in the well-being 

of caregivers, developing strategies and reactivating capacities that may be hidden, 

fostering better marital functioning and mutual adjustment. 

It seems imperative to develop interventions and programs with caregivers and their 

partners (if they do not both play this role) by encouraging more equal sharing of roles 

and a more satisfying demonstration of affect. 
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In conclusion, the content addressed points to the pertinence of the development of 

support programs among informal caregivers and their families, who prove to be a more 

fragile population in terms of their physical and mental health. 
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Resumen: El principal objetivo del presente estudio es determinar el impacto en la 

calidad de vida de un programa de intervención multifactorial implementado con 

personas mayores institucionalizadas, que presenten incontinencia urinaria, 

alteraciones del sueño y/o riesgo de caídas. 

Este estudio ha desarrollado con población mayor usuaria de residencias situadas en A 

Coruña, Oleiros y Carballo. Se trata de un diseño de series temporales, enmarcado en 

los estudios de tipo “cuasi-experimental”, dirigido a valorar el efecto de una 

intervención sobre una población determinada, realizándose para ello mediciones “pre” 

y “post” intervención, pero sin existir comparación con un grupo control. 

La intervención se ha basado en un programa multifactorial con una duración estimada 

de 6 meses, que comprenderá las siguientes partes: utilización de una pulsera de 

registro de actividad física y sueño, uso de una aplicación móvil en Tablet para el registro 

de ocupaciones diarias, asesoramiento sobre el desempeño ocupacional, realización de 

actividad física y relajación/entrenamiento del suelo pélvico (según vertical a la que se 

pertenezca). La calidad de vida será valorada antes y después de la intervención (al 

mailto:eloy.naveira@udc.es
mailto:carmen.miranda@udc.es
mailto:lnieto@udc.es
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finalizar y 3 meses después) con el Cuestionario de Salud EuroQol-5D-5L; en la 

evaluación inicial, final y de seguimiento también se utilizarán otros instrumentos de 

valoración para medir el resto de variables del estudio. 

Palabras clave: Medicina participativa, Desarrollo tecnológico, Personas mayores, 

Calidad de vida, Wearables. 

Introducción 

 
En la actualidad, a nivel mundial, estamos ante la presencia del envejecimiento 

progresivo de la población, siendo más destacado en Japón y los países de la Unión 

Europea. A pesar de que el envejecimiento no es una patología o enfermedad, se 

considera una de las etapas en la que mayor riesgo existe de aparición de patología y/o 

enfermedades crónicas. De acuerdo con la OMS, se plantea detectar y tratar las 

enfermedades a tiempo, con el fin de reducir al mínimo sus consecuencias, mediante un 

sistema integral de atención primaria. (Abellán, Ayala, & Pujol, 2017; Organización 

Mundial de la Salud, 2015; Scobie et al., 2015) 

Entre los grandes síndromes geriátricos más frecuentes se encuentran la incontinencia 

urinaria, las caídas y las alteraciones del sueño, trastornos que conforman los tres ejes 

verticales en los que se centra este proyecto. 

Se entiende la incontinencia urinaria aquella que se caracteriza por “una pérdida 

involuntaria de orina a través de la uretra, objetivamente demostrable y que constituye 

para la persona que lo sufre, un problema social e higiénico”(Abrams et al, 2002). Por 

otro lado, las caídas se comprenden como “acontecimientos involuntarios que hacen 

perder el equilibrio y dar con el cuerpo en tierra u otra superficie firme que lo 

detenga”(«Organización Mundial de la Salud», 2012). Por último, las alteraciones del 

sueño son aquellas relacionadas con la calidad y cantidad del sueño, siendo uno de los 

síndromes más influyentes en la vida diaria de las personas. Los tres síndromes 

mencionados, repercuten en la calidad de vida de las personas en su día a día, y están 

intrínsecamente relacionados unos con otros.(Fetveit, 2009; Wennberg, Canham, Smith, 

& Spira, 2013) 
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En el campo de la salud, cada vez más compañías tecnológicas apuestan por el desarrollo 

de dispositivos sensores y aplicaciones para la monitorización de pacientes, lo cual 

permite realizar un seguimiento detallado de la salud de los usuarios, con sus 

consecuentes beneficios. Mediante el uso de estos dispositivos podemos cuantificar 

movimientos y parámetros corporales como: pulsaciones, ritmo cardíaco, ritmo 

respiratorio, presión arterial, nivel de glucosa, saturación de oxígeno en sangre, 

temperatura, sudoración, etc. Actualmente existen numerosas soluciones comerciales 

para la monitorización de parámetros de salud de los usuarios a través de dispositivos 

sensores, capaces de transmitir los datos recogidos a otros dispositivos, como pueden 

ser un móvil o un ordenador. Entre estas soluciones se encuentran pulseras 

cuantificadores de ejercicio físico y/o sueño, básculas, glucómetros, tensiómetros, 

pulsímetros, etc. (Giner, Cetina, Fons, & V, 2010) 

Cabe destacar que existen multitud de soluciones que, a priori, se podrían englobar 

dentro de este proyecto. Sin embargo, las “verticales” que vamos a considerar aquí no 

están ni adecuada ni completamente cubiertos hoy en día por dispositivos comerciales. 

Una parte significativa de la labor de investigación que vamos a desarrollar estriba en 

conseguir definir, en base a los requisitos que planteen los profesionales sanitarios 

participantes, un conjunto de “modelos” de sensores capaces de medir los parámetros 

pertinentes en el entorno y momento apropiados, lo que no es posible solamente 

utilizando soluciones comerciales. Por otra parte, el uso personal e intransferible que se 

le va a dar a los sensores por parte de los usuarios, obliga a que los costes de los mismos 

sean moderados, lo que delimita el rango de los dispositivos que podrían incluirse. Lo 

que interesa, en definitiva, son dispositivos sensores fiables y a la vez asequibles para el 

usuario final, sin dejar de lado tecnología y eficiencia.(Gershenfeld, Krikorian, & Cohen, 

2004) 

Este proyecto se basa en el uso de dispositivos wearables empleados para la medición 

de diferentes parámetros biomédicos que sirven para monitorizar y analizar aspectos 

como el sueño, la actividad física, entre otros, lo cual favorece el seguimiento de las 
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personas durante una investigación. Además, en este proyecto se está desarrollando 

una aplicación web en donde las personas registran diariamente diferentes aspectos de 

sus ocupaciones diarias. Tanto el uso de wearables como el registro web favorecen la 

medicina participativa, de modo que las personas sean agentes activos de la gestión de 

su propia salud. (Android4all, 2016; Xataka, 2015) 

Objetivos 

 
El objetivo principal de este estudio es determinar el impacto en la calidad de vida de 

un programa de intervención multifactorial implementado con personas mayores 

institucionalizadas con incontinencia urinaria, trastornos del sueño y/o riesgo de caídas. 

Se plantean los siguientes objetivos específicos: 

 
Favorecer la reducción de los síntomas y signos de estos síndromes geriátricos 

(incontinencia urinaria, trastornos del sueño y riesgo de caídas). 

Analizar los cambios producidos tras la intervención en las ocupaciones de las personas 

mayores participantes. 

Fomentar el uso de dispositivos tecnológicos en la vida cotidiana de las personas 

mayores, especialmente para el empoderamiento y la gestión de su salud. 

Potenciar una mayor responsabilidad y participación activa de la persona mayor en su 

proceso de salud y envejecimiento. 

Material y métodos 

Tipo de estudio 

El proyecto es un diseño de series temporales, enmarcado en los estudios de tipo “cuasi- 

experimental”, dirigido a valorar el efecto de una intervención sobre una población 

determinada, realizándose para ello mediciones “pre” y “post” intervención, pero sin 

existir comparación con un grupo control. Estos diseños son por definición estudios 

longitudinales y prospectivos. Permiten estudiar las tendencias que se produzcan en la 

variable dependiente, aunque no se puede garantizar que las variaciones que tengan 
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lugar se deban a la intervención realizada, ya que son diseños en los que existe un escaso 

control sobre el fenómeno objeto de estudio o sobre las variables externas. Debido a 

ello, los resultados obtenidos únicamente pueden ser generalizables a la población de 

la que se extrajo la muestra. (Polgar & Thomas, 2014) 

Ámbito de estudio 

 
Se ha realizado una prueba piloto en la población residente de los centros de la empresa 

Geriatros (actualmente DomusVi) de la provincia de A Coruña en en el centro de la 

ciudad de A Coruña, Oleiros y Carballo. Tanto la residencia de Oleiros como de Carballo 

disponen de alrededor 150 plazas para personas institucionalizadas, mientras que la de 

la ciudad únicamente 77. («Geriatros», s. f.) 

Características de los participantes 

 
Los criterios de inclusión generales que se han definido para este estudio han sido que 

tengan una edad igual o superior a los 65 años, y que cumplan con los criterios de 

inclusión específicos de cada vertical (incontinencia urinaria, insomnio y otros trastornos 

del sueño, o riesgo de caídas). 

Los criterios de exclusión generales definidos son: presentar deterioro cognitivo 

moderado a muy grave (MEC < 20; GDS 4-7), tener complicaciones agudas en el estado 

de salud que impidan asistir con asiduidad a las intervenciones, tener diagnóstico de 

afecciones y/o patologías en las que esté contraindicada la actividad física, encontrarse 

en la fase final de una enfermedad terminal, estar en situación de traslado a otro centro, 

tener una estancia de régimen temporal y estar en situación de incapacidad legal. 

En la vertical de incontinencia urinaria se incluyeron a aquellas personas que tengan IU 

de esfuerzo, de urgencia o mixta; excluyéndose a los participantes que presenten: 

deterioro cognitivo, infección de orina, polifarmacia, problemas psicológicos, 

endocrinopatía, restricción de la movilidad e incontinencia fecal, cirugía previa del suelo 

pélvico, presentar prolapso uterino y no tener control del suelo pélvico. 

En la vertical de alteraciones del sueño se incluyeron a aquellas personas que presenten 

un diagnóstico de insomnio y/o hipersomnia. 
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Procedimiento 

 
El desarrollo tecnológico del proyecto se inició en octubre de 2016, siendo continuos los 

cambios y adaptaciones realizadas hasta la actualidad. Previamente al contacto con los 

posibles participantes, se solicitó la aprobación por parte del comité de ética del 

protocolo diseñado, obteniéndose un informe favorable del Comité Autonómico de 

Ética de Investigación de A Coruña-Ferrol (2017/106). 

En abril de 2017 da comienzo la presentación del proyecto en los centros para el 

reclutamiento de los posibles participantes en los centros de Oleiros y Carballo. El inicio 

en la ciudad fue postergado hasta noviembre. Los participantes del centro de Oleiros 

fueron incluidos por presentar riesgo de caídas y/o alteraciones del sueño, en Carballo 

únicamente se incluyeron personas con riesgo de caídas. Se reclutaron en total 19 

participante entre ambos centros. Con el transcurso del tiempo hubo 3 bajas del 

proyecto. En la actualidad ha finalizado la prueba piloto en Oleiros y Carballo, estando 

sin finalizar en la ciudad. En la ciudad se consiguieron reclutar 8 participantes, no 

existiendo ninguna baja por el momento. Se pasó el procedimiento de consentimiento 

informado con cada participante y se realizó la evaluación pertinente con las escalas 

definidas. 

El proyecto falta por mostrar los resultados tras el seguimiento, ya que tal y como se 

observa en el Gráfico 1, la intervención dura unos 6 meses, pero una vez terminada es 

necesario hacer unos meses de seguimiento. 

 

 

Gráfico 1: Cronograma de la intervención 



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 99 

 

 

 

Medidas 

 
Las herramientas empleadas de forma común fueron la EuroQol-5D-5L para evaluar la 

calidad de vida, el Conjunto básico de Pacientes Geriátricos Abreviado de la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud para evaluar el 

funcionamiento diario, el Índice de Barthel para valorar el grado de independencia, la 

Escala de Tinetti: Equilibrio y marcha, y el Mini Examen Cognoscitivo de Lobo para 

evaluar el deterioro cognitivo. (Encuesta nacional de salud España 2011/12. Calidad de 

vida relacionada con la salud en adultos: EQ-5D-5L. Serie de informes monográficos no3. 

Madrdid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2014., s. f.; López Miquel 

& Martí Agustí, 2008; Organización Mundial de la Salud, 2001; Solís, Arrioja, & Manzano, 

2005; Tinetti ME, 1986) 

Para la vertical de incontinencia urinaria se ha añadido la escala International 

Consultation on Incontinence Questionnaire – Short Form para evaluar la calidad de vida 

relacionada con la incontinencia urinaria(Espuña Pons, Castro Díaz, Carbonell, & Dilla, 

2007). En el caso de los trastornos del sueño se ha administrado el Cuestionario de 

Oviedo de Sueño, Pittsburgh Sleep Quality Assessment (Buysse, Reynolds, Monk, 

Berman, & Kupfer, 1989; García et al., 2000). En cuanto a la vertical de caídas también 

se ha administrado el Time Get Up and Go Test y la Falls Efficacy Scale International 

(Alcalde, Duems, & González, 2010; Podsiadlo & Richardson, 1991). 

Como medidas adicionales se recogieron datos sociodemográficos de cada participante 

y sobre su salud: edad, sexo, estado civil, nivel educativo, actividad laboral principal, tipo 

de jubilación y carácter de la misma, nivel socioeconómico, entorno en el que vive, 

apoyo social, uso de productos de apoyo, diagnóstico(s) y medicación. Esta información 

se consultará en la base de datos de cada residencia o se consultará con la propia 

persona mayor, sus familiares o profesionales encargados de su atención, según el dato 

a recoger. 

Materiales 

 

En cuanto a los materiales que se emplean en el estudio, es relevante destacar que se 

está desarrollando una aplicación para Tablet que se denomina Clepito.  
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Esta aplicación será un gestor de salud, promoviendo así la medicina participativa, en el 

que los participantes harán un registro diario y quincenal, de diferentes ocupaciones y/o 

información relevante sobre incontinencia urinaria, insomnio y caídas. Esta aplicación 

estará ligada a ClepIO. Esta es una aplicación de salud online dirigida a gestionar el 

historial médico y el registro personal de salud, así como a llevar a cabo el control de los 

tratamientos recibidos. El servicio de ClepIO (https://clep.io), se pretende utilizar como 

plataforma para el intercambio, compartición y comunicación de información entre los 

profesionales, usuarios y familiares que participan en este proyecto. 

Descripción de la intervención 

 
En esta fase se desarrollará un programa de intervención multifactorial que presenta 

una duración estimada de 6 meses. Este programa comprende las siguientes partes: 

utilización de una pulsera de registro de actividad física y sueño, uso de una aplicación 

móvil en Tablet para el registro de ocupaciones, asesoramiento sobre el desempeño de 

ocupaciones, realización de actividad física, y relajación/entrenamiento del suelo 

pélvico (según vertical a la que se pertenezca), tal y como se muestra en el Gráfico 2. 

 

 

Gráfico 2: Programa multifactorial 

Pulsera de registro y alarmas 
Bloque I: EDT (Entrenamiento 
en dispositivos tecnológicos) 

Aplicación web para 
ordenadores y tablets 

Bloque II: Actividad física 
Intervención 
multifactorial 

Bloque III: Relajación Hábitos y rutinas 

Bloque IV: Asesoramiento Pautas de ejecución 

Adaptación del entorno 
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Desde un primer momento, se les proporciona a los participantes una pulsera que 

permite registrar datos sobre su actividad física y calidad del sueño. Estas pulseras 

ofrecen además la posibilidad de programar avisos o alarmas. 

Por otro lado, las personas mayores han registrado de forma semanal información sobre 

diferentes aspectos de su desempeño ocupacional a través de la aplicación clepito, 

desarrollada en este proyecto. Tanto la pulsera como la aplicación móvil son utilizadas 

de modo transversal al proyecto. 

Las primeras sesiones del proyecto consistieron en el entrenamiento y la familiarización 

con los dispositivos tecnológicos mencionados anteriormente. Se le dedicó un total de 

4 sesiones, aunque semanalmente se les ha ido dando apoyo a los participantes para 

que siguieran con el registro semanal de sus ocupaciones diarias a través de la app. 

Una vez integrados los diferentes dispositivos tecnológicos, se procedió al desarrollo del 

resto de actividades que conforman el programa de intervención multifactorial que son 

la actividad, física (24 sesiones), la relajación (18 sesiones) y el asesoramiento (10 

sesiones). En el caso de incontinencia urinaria realizan sesiones paralelamente de 

entrenamiento de suelo pélvico semanalmente durante todo el proyecto, y en su caso 

no realizan relajación. Para la implementación del programa de actividad física, se utilizó 

como referencia el protocolo del proyecto VIVIFRAIL. (Universidad Pública de Navarra 

et al., 2016) 

El asesoramiento ocupacional consta de 6 bloques o temáticas principales: hábitos de 

vida saludable, recomendaciones para evitar caídas, actuación ante una caída, conejos 

para el descanso y sueño, consejos para ir al baño y adaptación del entorno. En el 

asesoramiento se les ofrece a los participantes material como PowerPoint con consejos, 

videos de cómo realizar diferentes acciones y una hoja resumen con las principales 

ideas. Esto está pensado para que lo puedan consultar cuando quieran y hagan uso de 

los recursos por cuenta propia. 
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Las sesiones que se mencionan son presenciales y guiadas por un profesional, acabadas 

las sesiones presenciales, los participantes deberían realizar por cuenta propia los 

ejercicios sin tener que tengan que asistir de forma presencial ni guiados por ningún 

profesional. La duración de las mismas están en torno los 45 minutos y 1 hora, 

dependiendo de la demanda de los participantes. 

Resultados y limitaciones 

 
Por el momento, no se dispone de resultados que permitan extraer conclusiones 

definitivas sobre el impacto del proyecto Geria-TIC. Aun así, la observación que se está 

realizando durante la intervención refleja que las/os participantes muestran un nivel 

elevado de motivación, interés e implicación hacia las actividades desarrolladas. No 

obstante, es necesario esperar a la recogida final de datos y a su posterior análisis, así 

como a pruebas futuras con muestras más amplias, para determinar si el proyecto tiene 

un verdadero impacto sobre la calidad de vida. Según los datos obtenidos a través de las 

pulseras de actividad se ha reflejado un aumento notorio en los pasos que realizan al 

día, y muestran gran aceptación e incorporación de la actividad física en su día a día. Se 

espera que se mantengan los datos obtenidos sobre la calidad de vida o lleguen a 

aumentar la puntuación. 

Las limitaciones que se han ido observando fueron las dificultades del día a día de los 

centros para incorporar las actividades en la rutina, los problemas que pudo presentar 

en ocasiones la aplicación web y la constancia que los participantes necesitan para poder 

obtener resultados. Por el momento, ningún participante ha abandonado la 

participación en el proyecto por no estar conforme al mismo, sino más bien que 

situaciones de salud hicieron imposible la continuidad, o también otros factores 

externos que han influido. 
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Conclusiones 

 

Debido a experiencias previas con proyectos similares al que aquí se presenta, desde 

este proyecto se puede contribuir a la reducción de los signos y síntomas de los 

síndromes: incontinencia urinaria, riesgo a caer y alteraciones del sueño. Además, con 

el asesoramiento que se ofrece a los participantes, se están capacitando por si en caso 

de tener algún problema, reducir las consecuencias. Habrá que esperar al análisis 

completo de los resultados para poder extraer una conclusión ajustándose a los datos 

obtenidos, pero según lo observado, hay una gran aceptación del programa por parte 

de los participantes. 

Se seguirá implementando el programa con nuevos participantes para asegurar su 

pertinencia y validez en diferentes contextos y perfiles de personas. 
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Resumo: Entendendo a Música como elemento essencial ao desenvolvimento integral 

(e integrado) da Pessoa Humana, o presente artigo visa apresentar uma perspetiva 

prática alicerçada em experiências pedagógico-musicais desenvolvidas em contexto 

sénior de Educação Musical Não Formal. Através da abordagem Orff-Schulwerk31, 

alunos de uma Universidade Sénior do interior Norte de Portugal vivenciaram 

momentos de criação e fruição musical, aos quais estão associados relevantes aspetos 

do defendido (e desejável) envelhecimento ativo, positivo, produtivo e saudável. Tendo 

presente os conceitos de ‘hedonismo’ e ‘eudaimonia’ (Helliwell & Wang, 2012), bem 

como a vertente positiva da Psicologia, os dados apresentados são reveladores da 

importância da Música na aprendizagem ao longo da vida, indicando que a abordagem 

Orff-Schulwerk estimula e fortalece a vivência de sentimentos, pensamentos e ações 

que, no seu conjunto, assumem grande valor na ampliação da saúde, da felicidade e, 

por conseguinte, do desenvolvimento holístico (e contínuo) da Pessoa Humana. 

Palavras-chave: Música; Idade Sénior; Pedagogia Musical Ativa; Aprendizagem ao Longo 

da Vida; Desenvolvimento Holístico da Pessoa Humana. 

 
 

Música na Idade Sénior 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 Genericamente, pode entender-se a Orff-Schulwerk como uma abordagem pedagógico-musical que integra, numa perspetiva 
criativa e humanista, linguagem, música e movimento/dança, visando o desenvolvimento de competências artísticas, estéticas, 
emocionais, cognitivas e sociais, essenciais ao desenvolvimento holístico da Pessoa Humana (Cunha, 2013). 

mailto:jcrcunha@hotmail.com
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No decurso das últimas décadas, o aumento da esperança de vida conduziu a um 

crescimento mundial de população sénior, ao qual não são alheios os inúmeros avanços 

científicos, educativos e socioeconómicos, bem como a consequente adoção de estilos 

de vida saudáveis e as mudanças ao nível do comportamento humano. Segundo 

Magalhães (2011), a partir da década de 1970, um conjunto de acontecimentos marcou, 

definitivamente, as políticas sociais e a forma como o envelhecimento da população 

passou a ser entendido. Em 1982, a ONU32 desenvolveu, em Viena, a “I Assembleia 

Mundial Sobre o Envelhecimento”, da qual resultou o ‘Plano de Ação Internacional de 

Viena Sobre Envelhecimento’, focando áreas como a saúde, a nutrição, a família, o bem- 

estar social, a segurança, a habitação ou o meio ambiente. Na década seguinte, a 

Assembleia Geral da ONU estabeleceu dezoito direitos das pessoas idosas, 

relativamente à sua independência, participação, cuidado, autorrealização e dignidade, 

criando, assim, o ‘Princípio das Nações Unidas Para as Pessoas Idosas’33 . Anos mais 

tarde, ocorreu em Madrid a “II Assembleia Mundial das Nações Unidas Sobre o 

Envelhecimento”. Corria o ano de 2002 quando, nesta mesma Assembleia, se objetivou 

desenvolver uma política internacional para envelhecimento no século XXI: ‘Plano de 

Ação Internacional Para o Envelhecimento’34 

Na atualidade, de acordo com dados publicados no início do século XXI, pela ONU, de 

1950 a esta parte, a população sénior mundial tem vindo a aumentar anualmente entre 

1,8 e 1,9%. A mesma organização prevê que este crescimento suba para os 2,8% entre 

os anos de 2025 e 2050, altura em que, no mundo, o número de seniores ultrapassará 

o número de jovens. Tendo esta incontornável realidade como cenário, e como 

orientação as Assembleias Mundiais e a documentação que estas produziram, é 

impreterível que tomemos medidas preventivas capazes de fomentar o bem-estar, a 

melhoria da qualidade de vida e, por conseguinte, a saúde das gerações seniores 

presentes e futuras. Segundo Milhano (2009), existem diversas alterações na idade 

 
 

32 Organização das Nações Unidas. Organização internacional formada por países que se reuniram voluntariamente para trabalhar 
pela paz e desenvolvimento mundiais. 
33 Adotado em 16 de dezembro de 1991, pela resolução 46/91 da Assembleia Geral das Nações Unidas. 
34 O plano apresenta três direções prioritárias: idosos e desenvolvimento; Promoção da saúde e bem-estar na velhice e Criação de um 
ambiente de vida propício e favorável. Este plano reitera o compromisso de chefes de Estado e de Governo, no que diz respeito à 
promoção de ambientes internacionais e nacionais que propiciem o estabelecimento de uma sociedade para todas as idades. 
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sénior que tendem a afetar o significado e a perspetiva da qualidade de vida. A autora 

defende que as perdas fisiológicas, mentais, psicológicas e sociais inerentes ao 

envelhecimento são causadoras de fortes impactos na vida dos seniores. No sentido de 

minimizar estes impactos e alterar configurações sociais vigentes, têm surgido (e 

crescido) projetos, modelos de intervenção e formas de sociabilidade que integram e 

envolvem, ativamente, os seniores em processos profiláticos diversificados. Por 

conseguinte, é essencial retomar o pensamento de Myers (1993), para quem um dos 

desafios das sociedades se centrava em desenvolver atividades para a população sénior, 

nas quais esta possa encontrar sentidos, significados e perspetivas de vida no período 

designado por “nova terceira idade”. De acordo com Bowling (2001), estes desafios, 

projetos e modelos de intervenção apresentam-se como oportunidades que permitem 

a manutenção e o desenvolvimento de níveis ótimos de funcionamento físico, mental e 

social, ou seja, elementos essenciais à ambicionada qualidade de vida. Nesta perspetiva, 

é necessário otimizar todas as vivências (físicas, psicológicas e sociais) e não entender o 

envelhecimento e a longevidade como um problema, mas sim como um campo de 

oportunidades para viver mais, melhor e mais feliz. Na verdade, durante séculos a 

felicidade foi (e continua a ser) tema de estudo e debate no seio da Filosofia. De acordo 

com Bruni (2010) a procura da felicidade é tão antiga quanto o próprio homem. Na 

atualidade, esta temática alargou-se a novas áreas do saber, destacando-se diversas 

vertentes da Psicologia que se têm debruçado sobre a definição, compreensão e 

promoção da felicidade e do bem-estar. Na abertura do presente século, a publicação 

de um número do Journal of American Psychologist, inteiramente dedicado à felicidade, 

concedeu a Seligman & Csikszentmihalyi (2000) um certo estatuto de percursores da 

apelidada Psicologia Positiva (d’Araújo et al., 2015). Segundo Gable & Haidt (2005), a 

Psicologia Positiva pode ser definida como o estudo das condições e processos que 

contribuem para o florescimento ou funcionamento ótimo de pessoas, grupos e 

instituições. Na base deste florescimento estão metodologias de intervenção para fazer 

frente a diversos desafios, tanto na saúde mental como no bem-estar pessoal e social. 

A investigação em Psicologia Positiva comporta duas abordagens essenciais: o estudo 

das emoções positivas - perspetiva do ‘hedonismo’ - (Helliwell & Wang, 2012) e o estudo 
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dos talentos, virtudes humanas e desafios para realizar o potencial de cada um - 

perspetiva da ‘eudaimonia’ - (Keyes, Shmotkin, & Ryff, 2002). Embora tenha existido 

uma tendência em considerar estas abordagens de forma isolada, de acordo com 

d’Araújo et al., (2015), cada vez mais autores integram estas perspetivas 

correlacionalmente no modelo explicativo de bem-estar e florescimento humano. Neste 

quadro epistemológico, a Psicologia Positiva apresenta o envelhecimento como uma 

concepção multidimensional de processos interativos, determinados por fatores 

biológicos, sociais, psicológicos, ecológicos e culturais. Esta visão ‘bio-psico- 

socicultural’, de cariz multidisciplinar e permanente, é partilhada por Mosquera & 

Stobäus (2012) ao asseverarem 

“O envelhecimento pode ser considerado como um longo e contínuo processo 

biopsicossocial, através do qual se produzem transações mútuas entre o organismo 

biológico, a pessoa e o contexto ambiental.” (Mosquera & Stobäus, 2012:17) 

Englobando múltiplas dimensões, o envelhecimento ativo, positivo e saudável está 

intimamente ligado ao bem-estar e à qualidade de (e satisfação com a) vida. Na verdade, 

de acordo com Vaillant (2003), o envelhecimento humano é um processo pessoal, 

contínuo, incontornável, inevitável e inerente à condição humana, a que pode (e deve) 

chamar-se desenvolvimento humano. Começa na conceção e termina com a morte do 

indivíduo, pelo que envelhecer está diretamente relacionado com aquilo que cada 

pessoa faz, vive ou sente. Assim, retomando o ideal clássico preconizado por Platão de 

que o ser humano envelhece de acordo com o modo como vive, é necessário estar 

preparado para envelhecer com dignidade e de forma saudável e positiva. Subjacentes 

a esta ideia, estão atitudes e atividades adequadas à ‘idade funcional’, em contraposição 

à mera consideração da ‘idade cronológica’. Segundo Fernandéz-Ballestros (2009), a 

‘idade funcional’ é um conjunto de diferentes idades: cronológico / biológica; emocional 

/ psicológica, social e cultural / filosófica. É nesse sentido que deve entender-se a Música 

- nas suas múltiplas vertentes - como importante recurso de ‘envelhecimento ativo’ – 
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termo concebido pela OMS35 - ao qual está inerente o supramencionado bem-estar 

psicológico, físico, mental e social do ser humano. 

Num mundo onde o imparável progresso tecnológico tende a produzir uma solitária 

(ainda que virtualmente acompanhada) civilização, existe um certo abandono da ideia 

de que a Música se apresenta como força capaz de mudar o indivíduo e a sociedade. 

Todavia, nem todos os homens ignoram as significativas relações entre Música e 

desenvolvimento humano e, felizmente, procuram manter vivas as oportunidades, os 

estímulos, os desafios e as dinâmicas que processos, práticas e produtos musicais em 

nós despertam. Partilhamos esta ideia, tendo presente que não devemos aceitar apenas 

a longevidade do ser humano como principal conquista da humanidade, mas sim a 

garantia de uma vida digna, na qual o bem-estar, a qualidade e a felicidade se alicercem 

numa participação positiva e produtiva em sociedade. Neste caso concreto, referimo- 

nos a um envolvimento musical ativo, que vai muito para além da fruição conformada 

associada à mera audição passiva. Na verdade, entendemos que as práticas musicais 

devem ocorrer com base numa multiplicidade de atividades compatíveis com as 

características de cada ser humano, contribuindo para uma melhor compreensão de si 

mesmo, dos seus pares e do mundo. 

No que concerne à investigação sobre benefícios da Música / Educação Musical, até ao 

final do século XX, e comparativamente com outras faixas etárias, o enfoque esteve 

pouco direcionado para a população sénior, (Myers, 1995). No entanto, um crescente 

número de estudos tem contribuído, na última década, para o alargamento do corpo 

teórico sobre esta temática. Destaque para trabalhos de Lehmberg & Fung (2010) que 

expõem alguns dos benefícios físicos, psicológicos e sociais que o envolvimento ativo 

com a Música potencia na saúde, no bem-estar e, por conseguinte, na qualidade de vida 

da população sénior: a) A sensação geral de bem-estar físico e mental, incluindo a 

 
 
 

35 OMS - Organização Mundial da Saúde - Fundada a 7 de abril de 1948. A sua principal função é dirigir e coordenar a saúde 
internacional dentro do sistema das Nações Unidas. Tradução de autor de “Who began when our Constitution came into force on 7 
April 1948. (...) Our primary role is to direct and coordinate international health within the United Nations’ system.” (informação 
obtida a 2 de novembro de 2015, em http://www.who.int/about/en/). 

http://www.who.int/about/en/)
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diminuição de stress, de dor e do uso de medicação; b) O atraso do declínio cognitivo 

relacionado com a idade; c) A vivência de emoções e sentimentos positivos de prazer e 

diversão; d) O sentimento e o orgulho na realização pessoal, ao desenvolver novas 

habilidades / competências; e) A criação e manutenção de relações sociais; f) O sentido 

de autoexpressão criativa e g) A continuidade da construção de uma identidade. 

À luz de um novo paradigma introduzido pelas Neurociências, no decurso do século XXI, 

segundo o qual é possível estimular o desenvolvimento de novas sinapses (conexões 

neuronais) e, através delas, o desenvolvimento de novas células cerebrais (neurónios), 

estudos de Bangert & Altenmüler (2003) revelaram que a prática musical produz novas 

sinapses e melhora a reabilitação de aspetos neurosensoriais e de coordenação motora. 

Na mesma linha de pensamento, Thaut (2007) levou a cabo trabalhos que indicaram que 

a composição e a interpretação musicais são atividades que, como poucas, envolvem a 

maioria das zonas cerebrais. No início da presente década, Lappe et al. (2011) revelaram 

ao mundo que a prática musical é um excelente campo de estudo multimodal da 

plasticidade cerebral. Na atualidade, Koelsch (2013) defende que nada tem mais 

impacto sobre o cérebro humano do que a Música, no sentido de esta envolver, 

simultaneamente, a atenção, a perceção, a memória, o movimento e as emoções. 

Consolidando a unidade do indivíduo e das suas funções cognitivas e afetivas, LeDoux 

(1998) refere a importância vital das emoções na vida mental, ao mesmo tempo que 

lhes atribuiu um sentido social, assegurando que “emoções são, afinal, os fios que 

seguram a vida mental. Elas definem o que somos na visão da nossa própria mente, bem 

como na visão de outros”36. Para além de aspetos diretamente relacionados com as 

funções cognitivas, estudos de Cohen et al. (2006) indicaram que a prática musical 

aumenta o bem-estar, contribui grandemente para a diminuição da ansiedade, da 

depressão e da (perceção da) solidão. No campo das Neurociências (aplicadas à 

Medicina), estudos recentes desenvolvidos por Jacobsen et al. (2015) apresentam a 

 
 
 
 

36 As citações apresentam uma tradução livre de autor. No sentido de manter a fidedignidade, são acompanhadas, em nota de 
rodapé, pelo original. “Emotions, after all, are the threads that hold mental life. They define who we are in our own mind's eye as 
well as in the eyes of others” (LeDoux, 1998:11). 
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Música como ferramenta de forte impacto no impedimento da progressão da doença 

de Alzheimer. De acordo com os autores, apesar da devastação que a doença provoca 

no cérebro, especialmente na memória, grande parte dos doentes conserva as suas 

memórias musicais, mesmo nas fases mais avançadas da doença. Neste estudo, os 

autores puderam ainda constatar que as recordações mais duradouras estão ligadas a 

experiências emocionais intensas e que a Música está muito relacionada com as 

emoções, sendo estas consideradas “portas de entrada” para a memória. 

São evidentes os benefícios que as vivências musicais proporcionam ao ser humano em 

geral e, no quadro do presente trabalho, à população sénior, em particular. As práticas 

musicais grupais envolvem momentos de profunda e efetiva interação social, 

aprendizagem, partilha, expressividade, envolvimento e prazer (Hallam, 2015). Não 

descurando a questão da fruição estética e do prazer intrínseco à audição musical, o 

mais positivo e benéfico envolvimento com a Música passa, precisamente, pela sua 

produção e interpretação: cantar, tocar, experimentar, expressar e sentir, ou seja, 

vivenciar ativamente a Música. No seu conjunto, estas vivências musicais proporcionam, 

ao ser humano, significativas melhorias a nível biológico, emocional, intelectual e social 

(Cunha 2013). 

Uma perspetiva prática em Portugal 

 
Partindo de atividades pedagógico-musicais realizadas com base na abordagem Orff- 

Schulwerk, apresentamos uma perspetiva pedagógico-musical prática desenvolvida em 

ambiente sénior em Portugal, no sentido de esta fundamentar, empiricamente, os 

pressupostos teórico-epistemológicos apresentados. 

2.1 Sobre a abordagem Orff-Schulwerk 

 
O presente ponto procura apresentar a abordagem Orff-Schulwerk, tendo por 

referência a obra de Cunha et al. (2015). Ainda que maioritariamente conhecido pela 

sua cantata cénica Carmina Burana, o compositor e professor alemão Carl Orff 

(1891982) idealizou e desenvolveu uma das mais difundidas abordagens pedagógico- 

musicais ativas: Orff-Schulwerk37. Tendo presente uma das mais significativas 

conquistas do pensamento pedagógico-musical da segunda metade do século XX –  
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entender a pessoa humana como núcleo vivo e ativo do processo ensino / aprendizagem 

e reconhecer a superioridade espiritual e humanista da Educação Musical - a abordagem 

Orff-Schulwerk38 pressupõe uma perspetiva de criação e improvisação permanente, 

combinando Palavra (expressão rítmico-linguística), Música e Movimento / Dança. Ao 

trabalhar, de forma interligada, a Palavra, a Música e o Movimento / Dança, a 

abordagem OS apresenta como denominador comum o ritmo. Não esqueçamos que 

nenhum destes parâmetros (Palavra, Música e Movimento / Dança) existe sem ritmo, o 

qual, per se, é parte integrante da própria vida. Tomemos como exemplo um simples 

diálogo, um recital de poesia, uma performance musical ou coreográfica. Dificilmente 

conseguirá conceber-se qualquer uma destas práticas de forma ‘arrítmica’. A voz 

(expressão rítmico-linguística) é um elemento expressivo de enorme riqueza, tanto pela 

sua vertente rítmica (onomatopeias, rimas, lengalengas, etc.), como pela vertente 

expressiva, (contos, poesia...). Outros membros do corpo humano (mãos, pés, etc.) são 

recursos expressivos de grande valor na criação e realização de ritmos e de ‘gestos 

sonoros’, que acompanham a Música e a Dança, a expressão rítmico-linguística e as 

canções. O canto, por seu lado, é uma forma de desenvolvimento natural da própria 

linguagem falada, que, por si só, constitui um eixo fundamental da educação estético- 

artística. 

Na abordagem OS, as atividades são desenvolvidas em grupo e têm como ponto de 

partida o corpo humano - primeiro e principal instrumento de expressão / comunicação 

- através do qual cada indivíduo desenvolve capacidades particulares, num ambiente de 

forte colaboração, partilha e aprendizagem individual e coletiva. Em boa verdade, 

partindo do corpo humano, Música, Palavra / Linguagem e Movimento jamais serão 

 

37 O termo Schulwerk, que em todo o mundo manteve o alemão original, é representativo do pensamento pedagógico-musical de 
Carl Orff. Literalmente, o termo Schulwerk pode traduzir-se como “obra escolar”. Porém, em Orff, o seu significado deve ser 
entendido numa vertente mais profunda. A palavra Werk que, em português, corresponde a ‘obra’, deve ser entendida como 
‘oficina’ na qual imergimos em processos de trabalho prático, de vivências artístico-musicais que, estimulando a criatividade e a 
improvisação, nos providenciam conhecimento e crescimento. 
38 Doravante designada pela sigla OS. 
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campos diferenciados. Não o são nesta abordagem, bem como na vida social diária de 

inúmeros e variados povos, nos quais, não raras vezes, falar, cantar e dançar se 

apresentam como atividades inseparáveis. Reside nesta aliança um dos mais fortes 

pilares desta abordagem pedagógico-musical, encontrando eco na ideia defendida, no 

seio da Etnomusicologia, por Blacking (1976): “é necessário demonstrar que as fontes 

reais de toda a cultura se encontram no corpo humano e em interação cooperativa entre 

os corpos humanos”39. 

A OS não pretende ser um método de aprendizagem musical, mas sim uma abordagem 

aberta que visa contribuir para o desenvolvimento holístico do ser humano, tendo por 

base ações tão diversas, quando interessantes e profícuas - propor, descobrir, criar, 

vivenciar, refletir -. A estas ações está inerente a noção de que sentir, pensar, agir e 

comunicar implica aspetos físicos, sensoriais, intelectuais, emocionais e sociais 

(Maschat, 1999). Neste particular, Sangiorgio (2007) afirma que na abordagem OS, o 

nosso foco não é unicamente o produto musical: ao ensinar precisamos de ter em 

consideração todo o ser humano - cognitivo, físico, emocional, social, cultural - fatores 

conectados com o prazer da música. Neste sentido, dizemos que a abordagem OS é 

holística, i.e., dirige-se à pessoa na sua totalidade (Sangiorgio, 2007:1)40. 

Tendo presente este sentido de globalidade, a OS possibilita o acesso à música a todos 

os seres humanos, visando a ampliação da sua (inerente) musicalidade e potenciando o 

desenvolvimento de competências artísticas, estéticas, emocionais, cognitivas e sociais, 

essenciais ao desenvolvimento holístico da Pessoa Humana (Cunha et al., 2015). A 

relação estreita entre Palavra/Linguagem, Música e Movimento / Dança favorece a 

motivação, a inclusão, a compreensão e a expressividade, ao mesmo tempo que 

 
 

39 “It is necessary to show that the real sources of all culture are to be found in the human body and in cooperative interaction 

between human bodies” (Blacking, 1976:116). 
40 “Our focus is not only on the musical product: while teaching we need to take into consideration all the human - cognitive, physical, 
emotional, social, cultural - factors connected with the enjoyment of music. In this sense we say that the Orff  approach is holistic, 
i.e. it addresses the whole person” (Sangiorgio, 2007:1). 
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potencia a vivência de emoções positivas e relações sociais, que, no seio da Psicologia 

Positiva e da Psicologia Cultural, assumem reconhecido valor nos processos cognitivos e 

consequente desenvolvimento da personalidade (Cunha, 2013). A abordagem OS 

conquistou tão forte credibilidade e aceitação, que o seu campo de ação se alargou, 

progressivamente, a diferentes faixas etárias e nacionalidades. Ao longo das últimas 

cinco décadas, muitos educadores têm tido a oportunidade de vivenciar experiências e 

construir conhecimento, naquele que continua a apresentar-se como o mais importante 

centro internacional de OS: O Orff-Institut da Universität Mozarteum de Salzburgo - 

Áustria. 

Tendo em linha de conta o âmbito da obra na qual o presente capítulo se insere, é 

impreterível focar, de forma mais profunda, aspetos sociais e terapêuticos inerentes à 

abordagem OS. De acordo com Cunha (2013), estes aspetos são parte integrante das 

atividades musicais grupais desenvolvidas com base na abordagem OS, dado estes 

serem sempre momentos de encontro e partilha, onde se fortificam relações humanas 

e, através delas, se expandem a sensibilidade musical, a criatividade e a vivência de 

emoções. Desenvolver dinâmicas musicais que sejam vivenciadas por todos os 

elementos de um grupo é um dos pressupostos da abordagem OS, a qual centra a sua 

ação nas dimensões humanistas de partilha, interação, expressão e socialização. Para 

Maschat (2001) 

Na educação através da música e dança tentamos criar laços: laços entre as pessoas, 

entre o homem, a música, a dança e a linguagem. Trata-se de uma vivência, de uma 

compreensão do interior e do despertar da força criadora inata, que se encontra dentro 

de cada um de nós. O trabalho baseia-se na aprendizagem e na atividade de grupo, 

sendo o desafio da improvisação e da criação o traço mais significativo desta forma ativa 

e holística de ensinar (Maschat, 2001:57)41. 

 
 
 
 

41 “En la educación a través de la música y la danza intentamos crear lazos: lazos entre personas, entre el hombre y la música, la danza 
y el lenguaje. Se trata de una vivencia, de una comprensión desde el interior y del despertar de la fuerza creadora innata en todos 
nosotros. (...) El trabajo está basado en el aprendizaje y la actividad en grupo, y su carácter es mayoritariamente el reto de improvisar 
y crear en un marco de una enseñanza activa e holística” (Maschat, 2001:57). 
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No que concerne à componente “terapêutica” na abordagem OS, Cunha (2013) 

considerou como primeiros passos os trabalhos desenvolvidos, em 1962, por Wilhelm 

Keller42. Keller trabalhou práticas rítmico-musicais com instrumentos de pequena 

percussão, combinadas com o jogo cénico, a dramatização e o movimento, com crianças 

às quais foram diagnosticados problemas de ordem mental, física e psíquica. Segundo 

Haselbach (2011), Orff sublinhava, em 1963, que A Schulwerk, com os seus 

instrumentos, tem sido amplamente posta em prática em trabalhos com invisuais; com 

surdos-mudos; em terapia da fala; em escolas para crianças portadoras de deficiências 

mentais; em todas as formas de neurose e, como terapia ocupacional, nos mais variados 

tipos de sanatórios (Orff, 1963:150, 152)43. 

Dos professores ligados à abordagem OS, cujo trabalho se centra na vertente 

“terapêutica”, destaque para Gertrud Orff44. Tendo como ponto de partida o próprio 

aluno / paciente, desenvolveu uma exemplar perspetiva “terapêutica” de trabalho 

multissensorial, onde o incentivo à expressão através da linguagem, do ritmo, da 

melodia e do movimento ganhou dinamismo e validade tais que, na 

contemporaneidade, continuam a apresentar-se como referência na vertente ativa da 

Musicoterapia45. Todo o trabalho de Gertrud Orff revela que a vivência de canções, 

aliançadas ao instrumental Orff, ao Movimento e à Dança, apresenta um certo ‘poder 

curativo’46, confirmando que atividades como cantar, tocar instrumentos musicais, 

movimentar-se ou dançar, não só influenciam os processos fisiológicos do sistema 

nervoso como melhoram consideravelmente o ânimo e exercem ação no ritmo cardíaco 

 

42  Professor Catedrático de Didáctica da Música que criou, em 1973, o Institut für Musikalische Sozial - und Heilpädagogik da 
Universität Mozarteum. 
43 “Schulwerk with its instruments is being widely used in work with the blind, the deaf and the dumb; in speech therapy, in schools 
for mentally-retarded children, for all forms of neurosis, and as an occupational therapy in the most varied kinds of sanatoriums” 
(Orff, 1963:150, 152). 
44 Esposa de Carl Orff que iniciou, em 1963, trabalhos com crianças autistas e com outras perturbações em inúmeras instituições, das 
quais se destacam o Centro Infantil e Juvenil de Pediatria Social, da Universidade de Munique e o Hospital Psiquiátrico da mesma 
cidade. 
45 De acordo com a WFMT - World Federation of Music Therapy, “Musicoterapia é a utilização da música e/ou dos elementos musicais 
(som, ritmo, melodia e harmonia) pelo musicoterapeuta e pelo cliente ou grupo, em um processo estruturado para facilitar e 
promover a comunicação, o relacionamento, a aprendizagem, a mobilização, a expressão e a organização (física, emocional, mental, 
social e cognitiva) para desenvolver potenciais e desenvolver ou recuperar funções do indivíduo de forma que ela possa alcançar 
melhor integração intra e interpessoal e consequentemente uma melhor qualidade de vida” (Bruscia, 1998:286). 
46 Deve entender-se a palavra curativo no sentido de cuidar, de criar momentos onde a música e a dança ajudam à existência de 
“picos” de felicidade, de fruição, de comunicação, de manifestação de sentimentos. Nesse sentido, a OS apresenta aspectos curativos, 
aspectos que proporcionam um equilíbrio interno entre corpo, mente e espírito. Um equilíbrio da pessoa com ela própria. Na OS, a 
musicoterapia ou a dançaterapia, não são, em si, formas de cura. 
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e nas tensões arterial e respiratória (Bernardi et al., 2009). Todavia, não pode descurar- 

se o ‘poder preventivo’ que atividades baseadas na abordagem OS potenciam. De 

acordo com Maschat (2003) 

O trabalho terapêutico é exclusivamente entendido como algo relativo à cura de 

doentes, mas há um aspeto preventivo: a prática musical alivia tensões, pode ajudar- 

nos a manter um contacto emocional com as artes e com outras pessoas, proporciona- 

nos a possibilidade de sermos criativos, de fazer algo por nós próprios, de conseguir o 

melhor de cada um de nós (Maschat, 2003:5)47. 

O aspeto “terapêutico”48 esteve desde sempre presente na abordagem OS. A primazia 

de grupo, o caráter global, os aspetos emocionais, o apelo à memória, a lógica das 

organizações espácio-temporais são características de uma filosofia pedagógico-musical 

inclusiva, onde se promovem a expressividade, a autoafirmação, a organização e a 

integração, sem nunca perder de vista as necessidades físicas, emocionais, cognitivas e 

sociais de cada ser humano e onde, nas palavras de Wolfgang Stange49, “não reparamos 

na cadeira de rodas, nas feições de um síndrome de Down, nem nos movimentos de um 

espasmódico, mas sim, na sua força interior e na sua personalidade”50 (Salmon, 

2003:6). 

2. 2 – Contexto de intervenção e participantes 

 
As práticas pedagógico-musicais ativas que estão na base da presente perspetiva prática 

ocorreram em contexto de Educação Não Formal - aulas da disciplina de ‘Música, 

Movimento e Danças Sociais’, desenvolvidas na ‘Universidade Sénior de Vinhais’51 -. 

 

47 Lo terapéutico sólo se entiende como algo relativo a la cura de enfermos, pero hay un aspecto preventivo: la práctica musical alivia 
tensiones, puede ayudarnos a mantener un contacto emocional con las artes y con otras personas, nos proporciona la posibilidad de 
ser creativos, de hacer algo por nosotros mismos y sacar lo mejor de nosotros” (Maschat, 2003:5). 
48 Na sua aceção do grego original therapeía = cuidado. 
49 Wolfgang Stange é Coreógrafo e Professor responsável pelos cursos “Dance Dynamics”, bem como pelo grupo “Amici” (London), 
composto por profissionais do teatro e da música, com diferentes capacidades/deficiências. 
50 “No reparamos en la silla de ruedas, ni las facciones de un síndrome de Down, ni los movimientos de un espástico, sino en su fuerza 
interior y su personalidad” (Stange, 2003 apud Salmon, 2003:6).   
51 A ‘Universidade Sénior de Vinhais’ (USV) está sediada na vila de Vinhais, em pleno Nordeste Transmontano, distrito de Bragança - 
Portugal. A USV é membro (233) da RUTIS - Rede de Universidades Seniores de Portugal. A RUTIS é uma Instituição Particular de 
Solidariedade Social, fundada a 21 de novembro de 2005, que tem como visão “criar novos projetos de vida para os seniores” e como 
missão “promover o envelhecimento ativo; Defender, representar e dinamizar as Universidades Seniores e incentivar a participação 
social dos mais velhos” (Jacob, 2012). 
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Deve destacar-se que estas atividades tiveram na sua base a abordagem OS, tendo 

presente a formação académica e científico-pedagógica especializada do docente 

responsável pela sua planificação e lecionação. Num universo de quarenta e sete 

participantes inscritos na disciplina, no período temporal correspondente ao mês de 

outubro de 2016 - ‘estudo piloto’ -, a taxa de participação superou os 90%, prevalecendo 

a participação do género feminino, com uma média de idade de sessenta e seis anos. 

2. 3 – Recolha de dados 

 
No sentido de averiguar as emoções que os participantes vivenciaram no decurso das 

referidas aulas, foi implementado, no quadro da Psicologia Positiva (Flow Theory), um 

inquérito por questionário (facultativo) previamente adaptado do AFIMA - Adapted 

Flow Indicators in Musical Activity52. Aplicado no final de cada uma das quatro aulas 

desenvolvidas no decurso do mês de outubro de 2016 - ‘estudo piloto’ -, foram validados 

e analisados, na totalidade, oitenta e quatro questionários. 

2. 4 – Análise e discussão 

 
Os dados apresentados e discutidos referem-se aos indicadores a) e c) do AFIMA. A 

saber: a) ‘Indicador afetivo’ (emoções vivenciadas) e c) ‘Indicador subjetivo’ 

(comentários sobre a atividade desenvolvida). No que se refere ao ‘Indicador subjetivo’, 

deve destacar-se que a discussão qualitativa incidiu sobre depoimentos cuja análise de 

conteúdo propiciou os dados considerados mais relevantes e reveladores. 

 
 

a) ‘Indicador afetivo’ (emoções vivenciadas): 
 
 

52 AFIMA - Adapted Flow Indicators in Musical Activity. Com o intuito de recolher, categorizar e analisar dados obtidos em contexto de 
Educação Musical, Custodero (1998, 1999) desenvolveu um esquema de codificação a que deu o nome de FIMA - Flow Indicators in 
Musical Activities, no qual estabeleceu diferentes parâmetros de identificação de ‘indicadores de fluxo’. Apresentando-se como 
formulário de codificação fundamentado no ESM - Experience Sampling Method (Csikszentmihalyi, 1975), o FIMA compreende três 
dimensões complementares, num total de sete indicadores de fluxo. Devidamente enquadrados nas três dimensões pré-definidas, 
Custodero (1998) apresenta exemplos para cada um dos sete indicadores do FIMA. No sentido de melhorar processos de recolha, 
tratamento e análise de dados, Custodero (2002) ampliou instrumentos metodológicos e concebeu o AFIMA - Adapted Flow Indicators 
in Musical Activities. O AFIMA compreende três parâmetros relativos a ‘indicadores de ‘fluxo’ - a) ‘indicador afetivo’; b) ‘indicador de 
relação de desafios e capacidades/conhecimentos’ e c) ‘indicador subjetivo’-, os quais, de acordo com Custodero (2002, 2003, 2005), 
vieram a revelar-se autossuficientes na verificação da ocorrência de ‘experiências ótimas/estados de fluxo’ em contexto de Educação 
Musical. Estudos desenvolvidos por Cunha (2013) conduziram à adaptação, para português, do AFIMA, tendo este sido aplicado em 
atividades desenvolvidas com base na abordagem OS. O questionário aplicado no presente trabalho encontra-se em anexo - Anexo 1: 
AFIMA - Adaptação a Portugal (Cunha, 2013). 
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            Gráfico 1 - ‘Indicador afetivo AFIMA - emoções vivenciadas’ - AFIMA) 
 

 

De uma primeira leitura dos dados apresentados no gráfico 1, constata-se, de forma 

muito clara, que nenhum dos seniores envolvido no ‘estudo piloto’ vivenciou emoções 

negativas nas aulas de ‘Música, Movimento e Danças Sociais’, desenvolvidas na 

‘Universidade Sénior de Vinhais em outubro de 2015. No que concerne à vivência de 

emoções positivas, destaque para a referência massiva dos mais elevados graus 

possíveis do AFIMA (“Muito” e “Bastante”). De forma mais detalhada, pode verificar-se 

que o grau “Muito” foi o mais referido, devendo salientar-se que 94,05% dos 

participantes (79 casos) se sentiu “Muito Satisfeito”, 92,85% (78 casos) “Muito 

Envolvido”, 86,90% (73 casos) “Muito Alegre” e 85,71% (72 casos) “Muito Feliz”. Não 

descurando que 11,90% (10 casos) dos participantes revelou sentir-se “Razoavelmente 

Excitado” e 3,57% (3 casos) “Razoavelmente Bem  Sucedido”, os resultados preliminares 

(‘estudo piloto’) indicam, de forma bastante evidente, que atividades pedagógico- 

musicais ativas desenvolvidas com base na abordagem OS potenciam, em contexto de 

Educação Não Formal (Universidade Sénior), a vivência de emoções positivas em 

elevados graus (AFIMA). Recorde-se que de acordo com Sloboda (2005) 
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A razão pela qual muitas pessoas se envolvem com a música, como performers ou 

ouvintes, é por ela ter o poder de evocar ou melhorar valorosos estados emocionais. (...) 

A música tem o poder de evocar fortes e significativas emoções num abrangente leque 

da população geral (Sloboda, 2005:215)53. 

Nesse sentido, para além de fundamentarem a ideia de que Música e emoção se 

encontram profundamente ligadas, os resultados obtidos indicam a existência dos 

precedentemente focados benefícios físicos, psicológicos e sociais resultantes do 

envolvimento ativo com a Música (Lehmberg & Fung, 2010). 

Não obstante a visão quantitativa (‘indicador afetivo’) ser, per se, amplamente 

reveladora dos estados emocionais vivenciados pelos participantes, os depoimentos 

seguintes (‘indicador subjetivo’) procuram fortalecer a ideia de que as atividades 

desenvolvidas com base na abordagem OS influenciam o bem-estar, melhoram a 

qualidade de vida e, por conseguinte, contribuem para o desenvolvimento dos 

mencionados níveis ótimos de funcionamento físico, mental e social do ser humano. 

“Vivo o que estou a fazer, sinto-me muito feliz.” 

 
“Sinto-me completamente ausente dos problemas da vida. É maravilhoso na minha 

idade poder beneficiar desta disciplina.” 

“Muito positivo (...) sinto-me muito feliz e esqueço tudo durante esta hora. Tanta alegria 

e boa disposição em todo o grupo.” 

 
 

 
53 “The reason that many people engage with music, as performers or listeners, is that it has the power to evoke or enhance valued 
emotional state (...) Music has the power to evoke strong and significant emotions in a wide cross-section of the general population” 
(Sloboda, 2005:215). 
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“O que posso dizer sobre esta maravilhosa aula. Alegria, satisfação, bem-sucedida e 

muito, muito feliz com estas danças e cantares. Foi o melhor para alegrar o meu coração 

e o meu espírito e sinto-me muito satisfeita comigo própria.” 

“Sempre muito interessante, divertido e enriquecedor, especialmente para quem como 

eu vive na solidão.” 

Das muitas considerações que estas palavras podem sugerir, delas sobressaem 

sentimentos associados à satisfação, ao contentamento e ao bem-estar proporcionados 

pelas atividades pedagógico-musicais desenvolvidas. De forma correlacional com os 

dados quantitativos (‘indicador afetivo’), destaque para a vivência de emoções (muito) 

positivas, as quais, segundo Ryan et al. (2001), conduzem a processos positivos de 

cognição que, por sua vez, contribuem para um inquestionavelmente superior bem- 

estar e desenvolvimento global do ser humano. Nesse sentido, retomando o princípio 

de ‘idade funcional’ (Fernandéz-Ballestros, 2009), bem como a visão ‘bio-psico- 

socicultural’ de envelhecimento (Mosquera & Stobäus, 2012), pode depreender-se que 

as emoções positivas vivenciadas pelos participantes contribuíram, sobremaneira, para 

o aumento de sentimentos positivos que, associados à ação, à produtividade e à 

interação e integração sociais, possibilitaram que cada um deles se sentisse 

‘biopsicossocialmente’ mais realizado e feliz. 

 

3. Considerações finais 

 
O envolvimento ativo com a Música apresenta inúmeros benefícios em diferentes 

vertentes da vida humana (Hallam, 2015), sendo um inigualável recurso na procura de 

sentidos, significados e perspetivas de vida e, por conseguinte, na promoção da 

felicidade. No que concerne à idade sénior, de acordo com Lehmberg & Fung (2010), os 

benefícios que a Música apresenta dividem-se em três grandes grupos - físicos, 

psicológicos e sociais - e estão diretamente relacionados com o bem-estar e a qualidade 

de vida. Particularizando à perspetiva prática aqui apresentada, partindo da 

abordagemOS e das emoções que esta potenciou nos participantes envolvidos no 

‘estudo piloto’, interessa destacar a sua “componente social e terapêutica” e salientar a  
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questão humanista que dá primazia à vivência, à partilha, ao fortalecimento de laços e 

à exteriorização da força que todas as pessoas têm dentro de si mesmas (Maschat, 2001). 

Esta visão encontra eco no conceito de ‘idade funcional’ (Fernandéz-Ballestros, 2009), 

nos benéficos da nossa relação com a Música apresentados por Lehmberg & Fung (2010) 

e, de forma correlacional, como o bem-estar, a diminuição de ansiedade, da solidão e 

da depressão (Cohen et al., 2006). 

Em suma, as aulas desenvolvidas com base na abordagem OS permitem fortalecer o 

envelhecimento ativo, positivo, produtivo e saudável, não apenas por ligar a Música à 

Pessoa Humana, mas por fazê-lo de forma fortemente ligada ao prazer e à positividade, 

abrindo, assim, extraordinários canais de percepção e comunicação que, não raras 

vezes, se encontram bloqueados. Nesse sentido, retomando as perspetivas de 

‘hedonismo’ e ‘eudaimonia’ (Helliwell & Wang, 2012), é notório existirem nesta 

abordagem pedagógico-musical estratégias de forte estimulação das formas de sentir, 

ser, estar, pensar e agir e, por conseguinte, de grande valor no desenvolvimento 

holístico da Pessoa Humana, sua educação e formação ao longo da vida, tendo sempre 

em vista a contínua ampliação da saúde e da felicidade. 
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Abstract: Quality of life in the elderly can be understood as the maintenance of health 

in all aspects of human life: physical, social, psychic and spiritual. In this sense, aging 

with quality of life has become a challenge for humanity. Objective: To compare the 

quality of life of Brazilian and Portuguese elderly accompanied by Primary Health Care. 

Methodological description: This is a descriptive, correlational study applied to 235 

elderly people accompanied by family health units in the municipalities of Benevides, 

Pará, Brazil and Coimbra, Portugal. The inclusion criteria for both countries were: to 

beresident and / or cared for in the attached areas of the health units, to be 65 years of 

age or older. Exclusion criteria were defined as: not residing in the assigned area and / 

or not being attended by the health units, being less than 65 years old. For data 

collection, the World Health Organization Quality of Life-bref instrument (WHOQOL- 

bref), validated in both countries, was used in two moments: in Brazil, from July 2015 to 

February 2016; and in Portugal from April to May 2017. The sociodemographic variables 

were treated descriptively and analyzed using the statistical software Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) version 20.0. Results: Predominated the female gender, 

married, incomplete schooling and retirees. The quality of life among the Portuguese 

elderly is better in the Environment domain than the Brazilian elderly, the best score is 

the Psychological domain. Conclusion: Knowing the quality of life of elderly people 

among different countries allowed the implementation of actions that strengthen public 

policies aimed at promoting active and healthy aging. 
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1. Introduction 

 
The increase in life expectancy around the world has provoked discussions about the 

quality of life during the aging process, a situation that challenges the scientific 

community to promote an active and healthy aging. The World Health Organization 

(WHO) defines quality of life as "the individual's perception of their position in life, in 

the context of the culture and value systems in which they live and in relation to their 

goals, expectations, standards and concerns" (Who, 2012). 

In Portugal, according to National Statistics Institute (INE), the aging index is 131 elderly 

(≥ 65 years) per group of 100 young people (0-14 years), and the average life expectancy 

is 79.8 years. This phenomenon is more pronounced in women, evidenced in the group 

of the many elderly (age ≥ 85 years), which represents 12.0% of the general population 

in developed countries (Ine, 2013). 

In Latin America and the Caribbean, according to the Brazilian Institute of Geography 

and Statistics (IBGE), the number of older people rose from 6.5% of the general 

population in 1950 to 11.1% in 2000, with a projection of 18.1% in 2050. In Brazil, the 

aging rate has similar results. In 2050, children from 0 to 14 years old will represent 

13.1%, while the elderly stratum will reach 22.7% of the total population, characterizing 

the inversion of the population pyramid (Ibge, 2013). 

In Brazil, the participation of the population over 60 years of age in the total national 

population rose from 4% in 1940 to 10.8% in 2010. Over the last 70 years, the absolute 

number of people over 60 years of age has increased ninefold. In 1940 it was 1,7 million 

and in 2000, of 14,5 million. A contingent of approximately 30.9 million people who will 

be over 60 years old is projected for 2020 (Perseguino et al., 2017). 

The aim is to provide a better quality of life and, for this, a multiplicity of aspects that 

influence health should be considered, such as the preservation of functional capacity, 

autonomy, social participation of these individuals and their level of personal 

satisfaction, encouraging not only care, but also prevention and comprehensive health 

care for the elderly (Ibge, 2013). 
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The evaluation of the quality of life becomes one of the important parameters to assess 

the extension of the cultivation of the active aging by the elderly in a subjective way: the 

state of health and the well-being. Quality of life is considered as "the individual's 

perception of their position in life, in the context of the culture and value system in 

which they live and in relation to their goals, expectations, standards and concerns" 

(Souza et al., 2013 ). 

Primary health care is the originator of care networks in developed and developing 

countries. In this analysis, Brazil, through the Ministry of Health, considers teamwork as 

a central element in primary care. Portugal, for its part, is one of the countries that most 

develops evaluation instruments for use in Primary Health Care (CSP) equivalent to 

primary care in Brazil. Both Brazil and Portugal currently prioritize the use of 

proceduralinstruments in primary care, for example, "e-health" and "s-clinical" 

software, respectively. (Souza et al., 2013). 

Health systems in both countries have common ties, since both have the strategy of 

strengthening primary care. Studies show that Brazil and Portugal discuss practices that 

facilitate the performance of health professionals in order to better coordinate health 

services (Costa & Silva, 2014), which is why it is important to know the quality of life of 

the elderly in these countries in order to to provide the elderly with a strategy to live 

active and healthy aging, contributing to the development and implementation of 

programs and actions that benefit this population. 

Thus, this study is an integral part of the doctoral thesis entitled: Health promotion of 

the elderly users of the Family Health Program, which seeks to support the 

strengthening of PHC actions - in the ABS and PSF units - with a view to achieving the 

promotion of active and healthy aging. 

In this sense, this study aims to compare the quality of life of the Brazilian and 

Portuguese elderly attended by primary health care / primary health care. 

 
  



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 133 

 

 

 

2. Methodological Description 

 
Descriptive and correlational study, developed among elderly people attending the 

primary health care units of the two countries: the first in the family health unit in the 

municipality of Benevides, Pará, Brazil, and the other in the family health unit of the 

Municipality of Coimbra , Portugal. 

The total sample of the study was started with 306 elderly people (176 Portuguese 

elderly and 130 Brazilian elderly), according to the age equivalence of the elderly person 

in Brazil aged 65 years, as it is considered in Portugal. Thus, the final sample of the study 

consisted of 235 elderly people of both sexes, whose size was calculated using the 

stratified random sampling technique (Bolfarine & Sandoval, 2011) by sex and by the 

elderly population enrolled in each health unit (Benevides with 4856 Ibge, 2010) and 

Coimbra, with 6,825 (SNE, 2015), resulting in 81 Brazilian elderly attended by the Family 

Health Program of the municipality of Benevides - Pará, and 154 Portuguese 

elderlyattended by the Family Health Unit of the Norton Health Center of Matos, in the 

Municipality of Coimbra. 

The inclusion criterion for both countries was: to be resident and / or cared for in the 

area attached to health units selected for the study; and be 65 years of age or older. As 

exclusion criteria: do not reside in the assigned area and be less than 65 years old. 

The data were collected in two moments: in Brazil, from July 2015 to February 2016; and 

in Portugal, from April to May 2017, applying the WHOQOL-bref (World Health 

Organization Quality of Life Questionnaire) in its abbreviated version, validated for the 

Portuguese language. The psychometric characteristics of this instrument meet the 

criteria of discriminant validity, concurrent validity, content validity and reliability by 

internal consistency (Fleck et al., 2000; Serra et al., 2006) 

The WHOQOL-bref is an instrument composed of 26 questions: two general about 

perception of quality of life and state of health; and 24 questions distributed in four 

domains: physical, psychological, social relations and environment, as described below. 
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a) Physical mastery, 07 issues - assessment and discomfort, energy and fatigue, sleep 

and rest, mobility, daily life activities, dependence on medications or treatments and 

work capacity. b) Psychological mastery, 06 questions - focuses on positive and negative 

feelings, such as: thinking, learning, memory and concentration, self-esteem, body 

image and appearance; spirituality, religion, and personal beliefs. c) Domain social 

relations, 03 issues - addresses personal relationships, social support (support), sexual 

activity. d) Environmental domain, 08 issues - includes issues of physical security and 

protection, home environment, financial resources; health and social care: availability 

and quality, opportunity to acquire new information and skills, participation in 

recreation / leisure opportunities; physical environment: pollution, noise, traffic, climate 

and transport. In this instrument, the quality of life is assessed using the Likert scale, 

whose answers to the questions in scores range from 1 to 5, indicating for worst  

conditions the score 1, and for the best the score 5. The result of an evaluation by this 

instrument is converted to a centesimal scale of 0 to 100. 

Data were analyzed using Statistical Package for Social Sciences (SPSS) software version 

20.0. Sociodemographic variables were treated descriptively, including absolute 

frequency (n), percentage (%). For the comparative analysis of the WHOQOL-bref 

domains the Student's T-Test (T = 1.732, p value = 0.085) was used. 

The study was submitted to the Research Ethics Committee of the Federal University of 

São Paulo, in accordance with Resolution 466/12 of the National Council of the Ministry 

of Health of Brazil, receiving approval opinion n. 990,544, and also to the Ethics 

Committee in Health of the Regional Health Agency of the Center (ARSC) of Portugal, 

receiving approval opinion n ° 34/2017. Participants were guaranteed the ethical 

principles of respect for autonomy, beneficence, non-maleficence and confidentiality. 

The participants signed the Informed Consent Term. 

3. Results 

 
Of the elderly studied in the region of Coimbra genre female (53.4%), mean age of 76.8 

years, predominating the age group over 80 years; most of them married (57.4%), 

followed by widowers (36.9%), retired (65.9%) and incomplete schooling aged 1 to 4 
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years (64.2%). The results of Benevides also show a predominance of female elderly 

(60.0%), with a mean age of 73.2 years, predominantly between 70 and 79 years of age, 

widows (41%) followed by married couples (31%), retired (81%) with incomplete 

schooling 1 to 4 years (53%) (Table 1). 

Table 1- Sociodemographic profile of the elderly according to sex, age, marital status, 

schooling and occupation. Coimbra, Portugal, and Benevides, Brazil, 2016-2017 
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Table 2 presents the comparison by domains of the quality of life assessment of the 

elderly of both Health Units, whose data show a statistically significant relationship 

between the Whoqol-bref domains. Coimbra presented the best score in the 

environment domain: 64.4 (p = 0.000), while Benevides had the best scores in the 

domains: psychological and social relations: 71.2 and 70.6 respectively (p = 0.000). 

Table 2 - Quality of life of the elderly according to the WHOQOL-bref domains. Coimbra, 

Portugal and Benevides, Brazil, 2016 – 2017 

 

County/ Municipality Domains n Mean value t p value* 

Coimbra Physical 154 59.8 -0.472 0.637 

Benevides Physical 81 61.1 -0.472 0.637 

Coimbra Psychological 154 60.9 -0.498 0.000 

Benevides Psychological 81 71.2 -0.498 0.000 

Coimbra Social relations 154 61.6 -3.768 0.000 

Benevides Social relations 81 70.6 -3.768 0.000 

 
*T-studant 

 
4. Discussion 

 
Quality of life is one of the factors directly related to the process of aging of the 

population, and must be understood to implant comprehensive care for the elderly 

(Bombardeli et al., 2017). 

Among the elderly women who participated in the study, women predominated in both 

countries, corroborating data from the world literature revealing the feminization of old 

age, with women having greater survival and health care (Pereira et al., 2017; Rodrigues  

0.000 5.480 81 53.7 Environmental Benevides 

0.000 5.480 154 64.4 Environmental Coimbra 
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et al., 2016). It is possible that the greater longevity of women is due, in addition to 

biological factors, to the health programs directed to a greater extent to this segment, 

giving them easier access to health services. 

In Brazil, in relation to age structure, the group of individuals predominates between 65 

and 69 years, while Portugal is characterized by greater age balance. These results 

corroborate data from researches in Brazil related to health care (Nespollo et al., 2017; 

Leite et al., 2015). Therefore, health professionals should propose actions to care for and 

accompany long-term elderly people with their own characteristics in their aging 

process. 

Regarding the marital status, the results of the study show similarities between Brazil 

and Portugal. In Brazil, the majority of the elderly are widowers followed by married 

couples, while in Portugal most of the individuals are married, followed by a significant 

proportion of widowers. Widowhood is important because it deepens the isolation of 

the elderly, and should be interpreted with care in the domain related to social relations 

of quality of life. It is believed that the incentive of social relations through links 

betweenpeople favors the confrontation of common conflicts, such as self-esteem and 

self-care (Pereira et al., 2017; Leite et al., 2015). 

In the analysis of schooling, it was observed that both the Brazilian elderly and the 

elderly in Portugal are mostly incomplete (1 to 4 years). It is important to highlight and 

compare the results in the different research sites: in Brazil, in Benevides, 53.0% of the 

elderly studied have incomplete schooling. In Portugal, in the region of Coimbra, 64.2% 

of the elderly studied have incomplete schooling. These results corroborate data from 

the world literature, showing the low schooling of the elderly population (Leite et al., 

2015; Santos et al., 2013). The low level of schooling probably reveals the sociocultural 

reality of both countries at a time when women were educated to be home while men 

were responsible for working outside to support the family. 

The occupation showed similarity with other results, such as the majority of retired 

elderly people in both countries, which is similar to data from a study carried out in 

Portugal, where 68.9% of the elderly live in retirement or in the case of widows (Saints  
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et al., 2013) and those of another study conducted in Brazil, where 88.3% of the elderly 

interviewed were retired (Leite et al., 2015), while in Mexico 52.6% of the elderly were 

retired. (Loredo- Figueroa et al., 2016). 

Regarding the results on the quality of life of the Portuguese elderly, our work shows 

that the best score refers to the Environment domain; the investments in the areas of 

health with quality, transport, leisure and recreation, among others, which are valued 

and made available to the Portuguese elderly population, while the worst score refers 

to the physical domain. This result differs from a similar study carried out in the county 

of Viana do Castelo, where the best score (64.8) was in the Psychological domain 

(revealing the importance of social relations and social support) and the worst score was 

the Environment domain ) with 59.4. However, this same study presented similarities 

with the results found in Brazil (Castro, 2016). 

The Brazilian elderly had better scores in the areas: Psychological and Social Relations, 

and worse score in the Environment domain. From this result it is inferred that the 

higher values in the areas: Psychological and Social Relationships mean that the 

socialization of the elderly can contribute to social relations, improving their quality of 

life. The Environment presented a low value, perhaps related to environmental 

conditions, including access to health services, since these are still mainly based on the 

distribution of medicines. 

When the domains of the WHOQOL-bref between the two countries were analyzed, the 

scores in the Physical, Psychological and Social Relations domains are better in Brazil, 

while in the Environment Portugal domain it has a better score. 

In this context, it is important to clarify that in Brazil social support networks exert an 

influence on the quality of life of the elderly regarding positive or negative feelings 

(psychological domain), personal relations (social relations domain) and leisure or 

recreation (environmental domain). Portugal, on the other hand, has a better score in 

the Environment domain, since primary health care (PHC) in that country undergoes 

extensive organizational reform, with the family health unit (FHU) as the basis for 

providing health care with autonomy and functional, networked and close to the citizen,  
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emphasizing teamwork as a central element (Santos et al., 2016). 

5. Conclusion 

 
The result of the present study showed that the health determinant related to the 

environmental domain in Brazil still preponderates the fragmented care provided to the 

elderly person, such as the consultation motivated primarily by the need to receive 

medication and demand for care in the exacerbation of the disease. It is necessary to 

promote integral care for the elderly in order to meet all their needs, giving priority to 

actions that improve the environment. 

In turn, Portugal provides comprehensive care to the elderly with measures that 

promote follow-up, preventing disease worsening. It should be pointed out that, based 

on the knowledge of the quality of life of the elderly population, health professionals 

can develop actions that promote active and healthy aging. The aging process begins at 

birth, involves individual and collective aspects, influencing the health conditions of the 

elderly. Quality of life needs to be investigated by health professionals, among whom 

the nurse, because the promotion of quality of life provides greater autonomy to the 

elderly in their daily lives. 
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Los estudios que investigan el comportamiento de la marcha en la enfermedad del 

Parkinson (EP) son escasos. A este respecto, existe la necesidad de identificar el 

comportamiento del patrón de la marcha mediante la valoración de ciertas variables 

cinemáticas para posteriormente poder llevar a cabo un programa de ejercicio para 

personas con EP con el objeto de mejorar los síntomas. Este estudio tiene como objetivo 

analizar el comportamiento de la marcha en estado on y en estado off con personas 

afectadas de EP. El estudio se llevó a cabo con 6 sujetos con una edad media de 72,16 

años ± 8.25, de los cuales 2 son mujeres y 4 son hombres. Los criterios de inclusión 

fueron estar diagnosticado de EP, estadío evolutivo entre II-III de acuerdo con la escala 

de Hoehn y Yahr (H&Y) y obtener un MMSE mayor de 23. El estado motor se evaluó con 

la escala MDS-UPDRS. La intervención se realizó en dos partes. La primera de ellas se 

basó en la realización del protocolo Freezing of Gait (FOG) (Ziegler, Schroeteler, 

Ceballos-Baumann & Fietzef, 2010), el cual se emplea para evaluar los bloqueos de la 

marcha. La segunda parte, se aplicó el FOG una vez en estado “on” y otra vez en estado 

“off”. Los resultados demuestran que no hay diferencias en el comportamiento de la 

marcha entre el estado “on” y el estado “off” de los participantes. 

Palabras clave: Bloqueo marcha, equilibrio dinámico, calidad de vida. 
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Resumo: A ciência na educação não deve ser exclusiva das instituições de educação 

formal, sendo uma das nossas metas possibilitar o acesso ao conhecimento em ciência 

a todos os interessados independentemente, entre outros aspetos, da idade, do nível 

de escolaridade ou do local, característica da educação não formal de adultos, desde a 

Antiguidade. O mestrado em Educação, especialidade em Educação de Adultos e 

Intervenção Comunitária, tem atuado em colaboração com o STOL - Science Through 

Our Lives da Universidade do Minho para a concretização desta finalidade educativa, em 

contexto de educação de adultos não formal, numa universidade sénior rural localizada 

no norte de Portugal. Após realizar o diagnóstico de necessidades e interesses do grupo-

alvo, traçaram-se os objetivos constituindo-se “facultar aos educandos uma perceção 

de factos e experiências fundamentada na Ciência”, um dos objetivos específicos 

emergente do respetivo objetivo geral “facultar aos educandos novas experiências e 

aprendizagens”. Foram desenhadas atividades integradas em módulos temáticos 

distintos, a saber: atividades de expressão, atividades lúdicas e culturais, atividades de 

Educação para a Saúde, módulo de Intergeracionalidade e módulo de Ciência, a 

apresentar nesta comunicação. Este módulo foi composto por três oficinas separadas 

em áreas tão distintas como a Ciência do dia-a-dia (odores e paladares, alimentação), a 

energia (funcionamento do micro-ondas, eficiência energética de diferentes tipos de 

lâmpadas, as energias renováveis) e fauna e flora (identificação de espécies arbóreas do 

concelho por análise das folhas, detalhes curiosos de plantas e animais por observação 

de imagens muito ampliadas dos mesmos, entre outras atividades). Como forma de 

conclusão apresentaremos a avaliação das atividades referidas e o seu resultado. 
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Introdução 

 
No âmbito do mestrado em Educação- especialização em Educação de Adultos e 

Intervenção Comunitária, desenvolveu-se o projeto Aprender a Envelhecer: intervenção 

numa Universidade Sénior, concretizado no município de Vieira do Minho, mais 

concretamente na Universidade Sénior de Vieira do Minho (USVM), com a finalidade de 

promover o envelhecimento ativo e o bem-estar dos participantes. O público-alvo é um 

grupo de 25 pessoas, maioritariamente mulheres, com idades compreendidas entre os 

49 e os 80 anos. 

A instituição onde se desenvolve o projeto está ativa desde 2011 e conta com mais de 

100 inscritos, repartidos entre aulas de inglês, canto coral, informática, dança, arte do 

gancho/pintura, ginástica, hidroginástica, cavaquinho, concertina e psicologia. A USVM 

destina-se a adultos com mais de 50 anos com vontade de aprender e apenas são 

admitidos alunos com idade inferior a 50 anos em casos excecionais. De acordo com os 

dados da Rede de Universidades de Terceira Idade (RUTIS), em Portugal, existe uma 

média de 236 instituições educativas para seniores (2016). 

Recorremos a uma metodologia de investigação-ação participativa, numa perspetiva 

holística e complexa. Nesta linha, surge a colaboração com o STOL - Science Through 

Our Lives, um projeto de comunicação de Ciência da Universidade do Minho. 

Desta forma, acreditamos que a ciência na educação não deve ser exclusiva das 

instituições de educação formal. A educação em ciência deve proporcionar e 

desenvolver conhecimentos e atitudes necessários ao quotidiano de todos os 

indivíduos, sendo fundamental para a prática da cidadania e implicando a compreensão 

da ciência não apenas centrada em conteúdos científicos, mas também enquanto 

instituição social (Reis, 2006). 

Atividades 

 
De forma a atingir a finalidade e objetivos propostos, foram desenhados 5 módulos 

distintos de atividades, a saber: ExpressArte (atividades de expressão), módulo Lúdico e 
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Cultural, Educação para a Saúde, Intergeracionalidade e Descobrir (com) a Ciência, ao 

qual prestamos maior relevância nesta comunicação. 

O módulo Descobrir (com) a Ciência é constituído por três oficinas distintas: Ciência do 

dia-a-dia, Animais e Plantas e Oficina de Energias. 

Na primeira oficina desenvolveram-se atividades simultâneas ao módulo de Educação 

para a Saúde e as seguintes (Oficina de Energias e Animais e Plantas) ocorreram sempre 

com o foco na importância de preservar a natureza e o meio ambiente e alertando para 

a utilização sustentável dos recursos naturais. 

A atividade Odores e Paladares (Figura 1) consistiu, numa primeira fase, em 

experimentar e identificar alimentos através do olfato e do paladar após a apresentação 

de aspetos morfo-fisiológicos associados ao funcionamento desses sentidos humanos; 

e, numa segunda, em exploraram as características/ benefícios dos alimentos utilizados 

(limão, canela, mel, malagueta, gengibre e cacau) o que permitiu sensibilizar os 

participantes para questões associadas à alimentação saudável. 

 
 
 

 

 
 

Figura 1 - Atividade “Odores e Paladares” (detalhes) 
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A atividade Somos o que comemos (Figura 2) consistiu numa sessão de educação 

alimentar, em que se alertou o grupo para os hábitos e a prática de uma alimentação 

saudáveis, com alerta principal no consumo excessivo de sal e açúcar. Nesta atividade 

os educandos procederam ao preenchimento da roda dos alimentos com produtos que 

costumam consumir, o que lhes deu uma melhor perceção das porções que devem ser 

ingeridas diariamente. 
 

 
 

Figura 2 - Atividade “Somos o que comemos” (detalhes) 

 
No âmbito da oficina Energias traçaram-se diversas atividades. Na que se denominou 

Micro-ondas para que te quero (Figura 3) foi abordado o tópico da radiação 

eletromagnética com foco no fundamento do funcionamento do micro-ondas, foram 

aquecidos líquidos aquosos (água, leite), líquidos não aquosos (azeite), sólidos secos 

(bolacha) e húmidos (peça de fruta), verificou-se o conhecimento sobre os materiais 

permitidos ou não no micro-ondas (metal, porcelana, vidro, tipos de plástico, papel de 

alumínio, …) e apresentaram-se algumas potencialidades diferentes deste aparelho (por 

exemplo, higienização do esfregão da loiça e da esponja). Numa outra atividade 

abordou-se o tópico da energia elétrica e apresentou-se o conceito de eficiência 

energética de lâmpadas comparando o desperdício sob a forma de calor relativo às 

lâmpadas de incandescência, de halogénio e LED. 
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Figura 3 - Atividade “Micro-ondas para que te quero” integrada na Oficina de Energias 
 

No contexto desta oficina, tendo em conta a riqueza do concelho de Vieira do Minho 

neste aspeto, foram também abordadas as seguintes energias renováveis: (i) energia 

hidroelétrica (Figura 4) tendo-se realizado realizada uma visita a uma das quatro 

Barragens do concelho o que permitiu conhecer todo o trabalho oculto que existe desde 

as águas armazenadas até a energia elétrica chegar às nossas casas; (ii) a energia eólica, 

construindo cata-ventos ou pequenos geradores eólicos e (iii) a energia solar, que 

permitiu fazer uma infusão num pequeno forno solar improvisado. 
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Figura 4 - Visita à Barragem de Salamonde no âmbito da oficina "Energias"; imagem à 

esquerda foi retirada por um elemento sénior 

A oficina Animais e Plantas foi composta por três atividades. As aparência iludem (Figura 

5) consistiu na observação de imagens muito ampliadas de animais e de plantas que 

permitiram distinguir, com muito detalhe, alguns pormenores de seres vivos. Na mesma 

sessão foram também observadas imagens de ilusão óptica em que os participantes 

desvendaram a sua segunda leitura, terminando a sessão com uma breve explicação dos 

mecanismos inconscientes, subjacentes a este processo. 
 

 
 

 

Figura 5 - À esquerda imagem tirada durante a sessão "As aparência iludem"; ao 

centro imagem de um piolho numa fibra sintética e à direita imagem de couve-flor, 

ambas imagens muito ampliadas utilizadas durante a sessão 

A atividade Flora (Figura 6) consistiu numa caminhada pelo Parque Florestal de Vieira 

do Minho com a companhia de um conhecedor da flora do concelho que foi 

identificando as espécies arbóreas ao longo do passeio, tendo em conta características 

morfológicas como o tipo de folha e a forma da copa, entre outras. 
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Figura 6- Atividade Flora integrada na oficina Animais e Plantas (detalhes) 

 
Na sessão As folhas das árvores (figura 7) é realizado um jogo de identificação das 

diferentes espécies arbóreas através de folhas recolhidas na atividade Flora (referida 

anteriormente), fazendo corresponder cada folha à sua respetiva árvore. A sessão foi 

complementada com uma atividade experimental de cromatografia em papel, de um 

macerado de folhas, que permitiu detetar a presença de diferentes pigmentos 

fotossintéticos, nomeadamente as clorofilas (pigmentos verdes) e carotenoides 

(pigmentos laranjas). 

 

Figura 7- Atividade experimental de cromatografia (detalhes) 
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Resultados 

 
O impacto da ação no público-alvo, relativamente à oficina Ciência do dia-a-dia, foi 

observável através da aplicação de um inquérito por questionário aos participantes, 

além das observações registadas no diário de bordo. Nesta oficina participaram 10 

pessoas na atividade Odores e Paladares e 16 na Somos o que comemos, sendo que 

apenas 12 dos participantes responderam ao questionário. Quanto à avaliação global 

podemos considerar que a atividade Somos o que comemos teve mais sucesso entre o 

grupo (Tabela I). 

 

Tabela I - Avaliação geral das atividades "Odores e Paladares" e "Somos o que comemos" 

realizada pelos participantes 

 

Pelo tema desta oficina, consideramos de maior importância as respostas dos 

participantes quanto à questão da utilidade da informação adquirida no seu quotidiano 

(Gráfico I). 

 

12 

Sim Talvez 
 

"Odores e Paladares" "Somos o que comemos" 

 
 

Gráfico III - Acha que vai utilizar a informação que adquiriu no seu dia-a-dia? 

Na oficina Energias realizaram-se duas das atividades planeadas, tendo participado 14 

pessoas na atividade “Micro-ondas para que te quero” e 16 pessoas na visita à Barragem 

de Salamonde. 

  

9 
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Na primeira, o que teve maior impacto nos participantes foi o poder comprovar o modo 

de funcionamento do micro-ondas, a possibilidade de esclarecer algumas dúvidas e de 

partilhar situações de mau uso desse eletrodoméstico (por exemplo a explosão de ovos) 

e ainda verificar a eficiência energética nos diferentes tipos de lâmpadas, pois alguns 

elementos quase se queimavam ao aproximar a mão da lâmpada incandescente. A visita 

à Barragem de Salamonde constitui um dos momentos mais apreciados, quer pelo facto 

de poderem passear envoltos numa exuberante paisagem, quer pela admiração com 

que descobriram aquele “mundo debaixo da terra”. O que observaram e aprenderam 

nesta visita foi referido em outras atividades e, muitas vezes, tema de conversa entre os 

educandos. 

No que diz respeito à oficina Animais e Plantas, na sessão “As aparências iludem” 

participaram 20 pessoas, sendo que três não integram o grupo-alvo. O impacto desta 
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atividade foi visível através das participações apressadas para tentarem adivinhar o que 

se encontrava nas imagens e na consequente admiração expressada pelos educandos 

quando era revelada a imagem em tamanho real, uma vez que apenas descobriram três 

seres vivos visíveis nas imagens muito ampliadas. Na atividade Flora participaram 16 

pessoas, sendo que um era participante exterior. Esta atividade foi importante não só 

para o conhecimento e observação das espécies arbóreas existentes no local, mas 

também para o bem-estar psicológico dos participantes, pois iam fazendo desabafos 

como “é interessante tudo isto, mas também passeei”, “respirei!”. Foi significativo notar 

nas reflexões que os seniores iam construindo ao longo do percurso, refletindo o 

interesse e a capacidade crítica do grupo. 

Conclusão 

 
O envelhecimento é, normalmente, interpretado segundo visões idadistas, associado a 

fatores negativos como doenças e a várias incapacidades. Este projeto vem, 

precisamente, contrariar esses julgamentos antecipados face à idade, mostrando que as 

pessoas mais velhas (idosas) continuam aptas para adquirir e transmitir conhecimentos, 

saberes e competências. Através da importância atribuída a diferentes tópicos no 

âmbito da ciência experimental, revelamos que não há temas restritos a uma 

determinada idade e como ouvimos muitas vezes no decorrer do projeto “não há idade 

para aprender”. 

Em suma, tal como as Universidades Seniores, este projeto comprova que o público 

sénior tem interesse e, principalmente, tem capacidades para viver em constante 

aprendizagem. 
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Introdução 

 

A boa funcionalidade é apontada pelos idosos como um dos fatores mais importantes 

para uma boa qualidade de vida, pois está associada à independência e autonomia 

(Perracini, Fló, & Guerra, 2011). Estudos mostram que idosos com Insegurança 

Alimentar (IA) possuem maiores limitações nas atividades de vida diária (AVD) quando 

comparados a idosos com segurança alimentar (Gundersen & Ziliak, 2015), e que têm 

60 % maior probabilidade de serem diagnosticados com depressão (Weissman, 2017). 

Objetivos: investigar os potenciais determinantes do estado funcional (HAQ) e da 

qualidade de vida (EQ- 5D-3L) numa amostra de idosos com IA. Métodos: 41 

participantes com IA foram avaliados por uma equipa multidisciplinar, nos meses de abril 

e maio de 2016 (estudo transversal de baseline antes da instituição do programa de 

intervenção).  
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Resultados: Foram realizadas análises bivariadas do estado funcional e da qualidade de 

vida com outras variáveis. Após ajuste multivariável, apenas a mobilidade (β = - 0,220; p 

≤ 0,01) e a qualidade de vida (β = - 1,457; p ≤ 0,01) se mantiveram significativamente 

influentes para maiores níveis de incapacidade funcional. Com relação à qualidade de 

vida, apenas o estado funcional (β = - 0,242; p 

≤ 0,01), a presença de depressão (β = - 0,169; p ≤ 0,05) e o rendimento familiar (β = 

0,185; p ≤ 0,05) se mantiveram significativamente influentes para a qualidade de vida 

relacionada com a saúde. Conclusões: apesar da pequena dimensão da amostra, o 

estudo demonstrou que numa população de idosos especialmente vulnerável, e com IA, 

o estado funcional está associado com a mobilidade e com a qualidade de vida, e que a 

qualidade de vida, por sua vez, está associada, para além do estado funcional, com 

sintomas de depressão e com o rendimento familiar. Estudos de maiores dimensões e 

noutras populações podem ser úteis para confirmar estas observações. 

Palavras-chave: idosos, insegurança alimentar, estado funcional, qualidade de vida. 

 
INTRODUÇÃO 

 
A Segurança Alimentar é internacionalmente definida como uma situação que existe 

quando todas as pessoas do agregado familiar, em qualquer momento, têm acesso 

físico, social e económico a alimentos suficientes, seguros e nutricionalmente 

adequados, que permitam satisfazer as suas necessidades nutricionais e as preferências 

alimentares para uma vida ativa e saudável (Food and Agriculture Organization, 2008). 

Em contrapartida, um estado de Insegurança Alimentar (IA) é caracterizado por um 

“acesso limitado ou incerto a uma alimentação adequada em quantidade e qualidade, 

por fatores sociais e/ou económicos, impedindo a manutenção de uma vida saudável” 

(Coates, 2004). 

Apesar de ser mais prevalente em países de baixo e médio rendimento, a IA nos 

agregados familiares também tem sido identificada e documentada em países 

desenvolvidos (Álvares & Amaral, 2014). 
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Em Portugal, dados obtidos através do Inquérito Nacional de Saúde (2005 – 2006), 

mostraram que 16,5 % da população portuguesa apresentavam algum nível de IA, e que 

3,5 % foram classificados com IA grave (Álvares & Amaral, 2014). Também em Portugal, 

a Direcção-Geral da Saúde (DGS) do Governo Português (2013) relatou que 32,1 %, 8,1 

% e 8,8 % da população, apresentaram uma IA ligeira, moderada e grave, 

respetivamente. 

De acordo com a análise do Global Burden of Disease Study 2010, os fatores alimentares 

são os que mais prejudicam a saúde e o bem-estar em todos os países da União 

Europeia. A IA tem sido associada a consequências físicas, psicológicas e tem grande 

impacto na mortalidade, morbilidade e qualidade de vida (Margetts, Thompson, Elia, & 

Jackson , 2003). Os idosos com IA têm 60 % maior probabilidade de serem 

diagnosticados com depressão do que os idosos com segurança alimentar (Weissman, 

2017). 

Alguns estudos vêm mostrando que idosos com IA possuem uma probabilidade maior 

de limitações nas suas atividades de vida diária (AVD) em comparação a idosos com 

segurança alimentar (Gundersen & Ziliak, 2015). Entre os aspectos que estão 

relacionados a uma boa qualidade de vida na velhice, os idosos apontam a boa 

funcionalidade como uma das mais importantes, pois está associada à independência e 

autonomia (Perracini, Fló, & Guerra, 2011). Estudos mostram que os adultos mais velhos 

que são capazes de manter sua mobilidade e independência funcional parecem ter uma 

maior probabilidade de se sentirem mais seguros e com uma melhor sensação de bem- 

estar (Davis, et al., 2015). 

Em síntese, os adultos mais idosos acabam por encontrar-se em situações de maior 

vulnerabilidade para condições de saúde adversas, sendo a IA um potencial fator de 

risco, com impacto considerável na força muscular, na mobilidade, na autonomia, e na 

sua saúde mental (Hashemi, et al., 2014; McConnel & Ponza, 1999). 

Este estudo teve como principal objetivo investigar, numa amostra de idosos com IA, os 

potenciais determinantes do estado funcional e da qualidade de vida destes idosos a 

partir de uma análise transversal dos dados obtidos na baseline do estudo. Tendo em 
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vista que a falta de informação epidemiológica, válida e útil, para apoiar a tomada de 

decisão política, constitui um grande desafio para a saúde pública, com este estudo 

pretendeu-se contribuir para um maior conhecimento e compreensão dos potenciais 

determinantes do estado funcional e da qualidade de vida de uma amostra de idosos 

com IA, para permitir a utilização destas informações no desenvolvimento de estratégias 

para a promoção de estilos de vida mais saudáveis para os idosos. 

METODOLOGIA 

 
Tipo de estudo 

 
A investigação foi realizada a partir dos dados recolhidos na baseline da amostra do 

estudo Saúde.Come – sênior – um dos estudos-piloto de intervenção do “Saúde.Come 

– Promoting Food Security”, que teve aprovação da Comissão de Ética da Nova Medical 

School / Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (NMS/FCM- 

UNL) sob o número 20/2015/CEFCM. 

Foram elegíveis para o estudo todos os indivíduos com idade superior a 60 anos, a viver 

no seu domicílio, que soubessem ler, escrever e compreender a língua portuguesa, que 

tivessem aptidão em fornecer um consentimento informado por escrito, e que 

apresentassem algum nível de IA (ligeira, moderada ou grave) – verificada após 

aplicação da versão portuguesa da Escala de Insegurança Alimentar. Os participantes 

foram recrutados por conveniência a partir das pessoas que recorreram aos serviços de 

17 centros de saúde da região de Lisboa e Vale do Tejo, no período entre novembro de 

2015 e março de 2016, em três etapas sequenciais: (1)Triagem para identificar pessoas 

com IA, a partir da aplicação da Escala de Insegurança Alimentar por uma equipa de 

research assistant; (2) Convite para "consulta de baseline", a todos os indivíduos 

considerados elegíveis; (3) Confirmação dos critérios de inclusão / exclusão, explicação 

dos objetivos e procedimentos do estudo aos participantes, e solicitação do 

consentimento informado por escrito. A avaliação dos participantes integrou diferentes 

parâmetros e dimensões da condição social e de saúde, tendo sido realizada por uma 

equipa multidisciplinar (médicos, fisioterapeutas e nutricionistas). 
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Instrumentos de recolha de dados 

 
Neste estudo, foram incluídos os seguintes instrumentos para cada variável de 

interesse: 

Questionário de caracterização sociodemográfica e económica – incluiu questões de 

caracterização sociodemográfica (idade, género, nível educacional, situação profissional 

e agregado familiar), e questões de caracterização económica (rendimento familiar). 

Health Assessment Questionnaire (HAQ) – questionário de autorreporte, para medir o 

estado funcional, cuja pontuação produz um "Índice de Incapacidade". É constituído por 

20 questões agrupadas em 8 dimensões que incluem: vestir-se e arranjar-se (2 

questões), levantar-se (2 questões), alimentar-se (3 questões), andar (2 questões), 

higiene pessoal (3 questões), alcançar objetos (2 questões), agarrar e abrir objetos (3 

questões) e outras atividades do dia a dia (3 questões). Para cada uma dessas questões, 

o respondente indica o grau de dificuldade em 4 possíveis respostas que vão desde 

“nenhuma dificuldade = 0” até “incapaz de fazê-lo = 3”. O instrumento inclui, também, 

um questionário sobre o uso de dispositivos de ajuda ou da necessidade de suporte de 

terceiros para realização das atividades relacionadas às 8 categorias. A pontuação de 

cada categoria aparece no número mais alto de qualquer um dos seus itens. A 

pontuação final do HAQ é a média das pontuações das 20 questões. A interpretação do 

Estado Funcional é realizada de acordo com a pontuação obtida, considerando as 

seguintes classificações: HAQ de 0 a 1 = deficiência leve; HAQ > 1 a 2 = deficiência 

moderada; e HAQ > 2 a 3 = deficiência grave (Corbacho & Dapueto, 2010; Santos, et al., 

1996). 

European Quality of Life questionnaire 5 dimensions 3 levels (EQ-5D-3L) – instrumento 

de medição da qualidade de vida relacionada com a saúde. Foi projetado para ser auto 

preenchido pelos entrevistados. O instrumento permite a junção de dois componentes: 

(i) um perfil descrevendo a qualidade de vida em termos de domínios ou dimensões; e 

(ii) um valor numérico associado ao estado de saúde do indivíduo. 
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(iii) O instrumento possui 5 dimensões de autorreporte (mobilidade, cuidados pessoais, 

atividades habituais, dor/ mal-estar e ansiedade / depressão) com 3 níveis de gravidade 

associados à cada dimensão: ausência de problemas de saúde (nível 1), alguns problemas 

(nível 2) e problemas extremos (nível 3). Esses níveis são identificados de acordo com a 

perceção dos respondentes (dados subjetivos), e não possuem propriedades aritméticas, logo 

não devem ser utilizados como uma pontuação cardinal (Ferreira, Ferreira, & Pereira, 2013) 

Hand Grip (Dinamómetro CAMRY modelo EH 101) & Lafayette Manual Muscle Test 

System (modelo 01165) 

– instrumento para medir a força de preensão manual. Segundo vários autores, trata-se 

de um importante pré-requisito para a identificação das condições de funcionalidade 

dos membros superiores (Najas & Yamatoo, 2011). 

Escala de Mobilidade para Idosos (EMI) – é uma escala orientada para a avaliação do 

desempenho e da mobilidade de idosos frágeis. Possui 7 itens agrupados em 2 

subescalas (dimensões). A primeira subescala (EMS – BM) é constituída por 2 itens 

relacionados à mobilidade / transferência no leito (“deitado para sentado” e “sentado 

para deitado”), e a segunda subescala (EMS – FM) possui 5 itens relacionados à 

mobilidade funcional (“sentado para de pé”, “estar em pé”, “marcha”, “marcha 

cronometrada” e “alcance funcional”). A pontuação máxima para cada item da primeira 

subescala é 2. Já a pontuação máxima para os quatro primeiros itens da segunda 

subescala é 3, enquanto que a pontuação máxima para o último item da segunda 

subescala é 4. Quanto maior a pontuação, maior o grau de independência / mobilidade 

do respondente. A interpretação final da pontuação obtida pode ser feita de acordo com 

a seguinte classificação: ≥ 14 pontos = idosos com boa mobilidade e equilíbrio; 6 a 13 

pontos = idosos que podem necessitar de algum tipo de auxílio extra para conseguirem 

andar de forma independente; e < 6 pontos = indivíduos com mobilidade precária, ou 

seja, que conseguem realizar de forma independente apenas algumas mudanças de 

posição na cama (Santos, Ramos , Estêvão, Lopes, & Pascoalinho, 2005) 

  



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 163 

 

 

 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) – é uma escala de autopreenchimento 

constituída por 14 itens (7 itens para avaliar a ansiedade e 7 itens para avaliar 

adepressão), desenvolvida por Zigmond e Snaith (1983), para avaliar de uma forma breve, 

os níveis de ansiedade (HADS-A) e depressão (HADS-D).  

Para cada item existem quatro possibilidades de resposta, numa escala de Likert de 4 

pontos, devendo a pessoa escolher aquela que se adapta à forma como se tem sentido 

durante a última semana. As possibilidades de resposta variam entre “0” (baixo) e “3” 

(elevado). Os resultados totais de cada subescala (HADS-A e HADS-D) variam de 0 a 21, 

resultantes da soma dos valores dos itens de cada subescala, sendo que valores mais 

altos indicam níveis elevados de ansiedade e depressão. Esta escala foi adaptada 

culturalmente e validada para português por Pais-Ribeiro, et al., (2007), tendo 

demonstrado propriedades psicométricas semelhantes à versão original. As pontuações 

podem ser interpretadas, considerando o seguinte ponto de corte: presença de sintomas 

de ansiedade (HADS-A ≥ 11 vs < 11); e presença de sintomas de depressão (HADS-D ≥ 11 

vs < 11) (Pais-Ribeiro, et al., 2007). 

Procedimentos de recolha de dados 

 
A recolha dos dados relativos aos instrumentos de avaliação utilizados neste estudo 

ocorreu em três momentos sequenciais: 1) consulta médica; 2) consulta do 

fisioterapeuta; 3) consulta do nutricionista. Na consulta médica foram recolhidos dados 

referentes à identificação e contactos dos participantes, obtidas informações 

socioeconómicas e aplicados os questionários referentes à Qualidade de Vida (EQ-5D- 

3L), Estado Funcional (HAQ) e Estado de Ansiedade e Depressão (HADS), 

respetivamente. A avaliação da fisioterapia consistiu no exame da força muscular de 

preensão manual, de extensão do joelho e de flexão da anca com a utilização de um 

dinamómetro e do Lafayette Manual Muscle Test System. O fisioterapeuta também 

aplicou a EMI. Os dados antropométricos que permitiram o cálculo do IMC foram 

recolhidos na consulta com o nutricionista. 
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Análise dos dados 

 
A análise dos dados foi realizada com recurso ao programa estatístico SPSS (Statistics 

Package for the Social Sciences – versão 24). 

 

 As características sociodemográficas foram sistematizadas através da estatística 

descritiva, utilizando-se as frequências relativas quando as variáveis eram 

nominais/categóricas.  Para as variáveis contínuas – estado funcional, qualidade de vida, 

idade e IMC – recorreu-se a medidas de tendência central (médias) e medidas de 

dispersão (desvio padrão e intervalos máximos e mínimos). 

Para identificar associações entre os potenciais fatores determinantes e as variáveis 

dependentes – estado funcional (HAQ) e qualidade de vida relacionada com a saúde 

(EQ-5D-3L) – foi realizada uma análise bivariada. Previamente à análise correlacional foi 

verificada a normalidade na distribuição das variáveis, através do teste Shapiro-Wilk. 

Como não se verificou a existência de normalidade quanto à distribuição das variáveis 

(sendo apenas notória uma distribuição normal na variável força muscular), optou-se 

pela utilização do teste de correlação de Spearman para analisar as associações entre 

variáveis (Marôco, 2011). Utilizou-se, por convenção, que r < 0,2 indica uma associação 

muito baixa; entre (0,2; 0,39) baixa; entre (0,40; 0,69) moderada; entre (0,70; 0,89) 

elevada; e por fim entre (0,9; 1) uma associação muito elevada (Pestana & Gageiro, 

2003). 

Para explorar a relação entre as variáveis qualitativas e o estado funcional e qualidade 

de vida, procedeu-se em primeiro lugar à sua transformação em variáveis dicotómicas. 

Assim, os níveis da variável 
 

“Situação Profissional” foram agregados em “ativo (a trabalhar a tempo parcial ou 

tempo inteiro) / não ativo (doméstica, reformado e desempregado)”, os níveis da 

variável “Agregado familiar” em “vive sozinho (solteiro, viúvo ou divorciado) / vive 

acompanhado (casado)”, e os níveis de “Rendimento familiar”, “menor ou igual a 1000 

euros / maior que 1000 euros”. Os níveis da variável “IA” foram agregados em “IA ligeira 

/ IA moderada a grave”. Por fim, as pontuações obtidas na HADS para a  
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ansiedade e depressão foram agregadas de acordo com os pontos de corte fornecidos 

na literatura para este instrumento para identificar a presença / ausência de sintomas 

de ansiedade 

 

(HADS-A ≥ 11 vs < 11), e a presença / ausência de sintomas de depressão (HADS-D ≥ 11 

vs < 11) (Sousa & Pereira, 2008; Pais-Ribeiro, et al., 2007). 

Procedeu-se à análise correlacional destas variáveis com as variáveis contínuas com 

recurso ao coeficiente de correlação ponto-bisserial. As assunções para a realização 

deste procedimento foram previamente verificadas não se confirmando a presença de 

outliers em nenhuma das variáveis em estudo. Através do teste de Levene foi possível 

confirmar a homogeneidade das variâncias para o estado funcional e a qualidade de 

vida, para todas as variáveis em estudo (p > 0,05). O mesmo foi observado com a 

distribuição normal das variáveis (à exceção dos níveis de situação profissional). 

A análise bivariada permitiu identificar quais as variáveis a considerar no modelo de 

regressão. Considerando o baixo número de participantes na amostra em estudo, a 

redução no número de variáveis independentes favoreceu o poder estatístico da análise 

de regressão. Assim, com o objetivo de investigar a contribuição relativa das variáveis 

independentes na variância explicada do estado funcional e da qualidade de vida, 

submeteram-se as variáveis estatisticamente significativas à regressão linear múltipla, 

com recurso ao método de seleção Backward. 

Para os testes efetuados, foi estabelecido o limite inferior de significância de p < 0,05 

(grau de confiança de 95%), tendo-se rejeitado a hipótese nula quando a probabilidade 

de significância do teste (p- value) foi inferior a este valor. 

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
De um total de 1857 pessoas entrevistadas pela equipa de research assistant nos centros 

de saúde, 297 foram consideradas elegíveis para ir à 1ª consulta (consulta de baseline) 

nos mesmos centros de saúde onde foram previamente recrutadas.  
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Destas, 161 pessoas não aceitaram marcar consulta ou não estavam disponíveis para 

participar do estudo, pelo que 136 pessoas tiveram consulta marcada, das quais apenas 

90 compareceram. 

Dos 90 participantes, 49 foram excluídos, por não ter sido confirmado por nutricionista, 

nenhum grau de IA relativo ao preenchimento da Escala de Insegurança Alimentar, ou 

por não cumprirem algum dos critérios de inclusão estabelecidos para o estudo, pelo 

que o número total de participantes neste estudo foi de 41 (Figura 1). 

As características sociodemográficas da amostra estão especificadas de acordo com a 

Tabela 1. 

Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica da amostra 

Variável em análise Categorias da variável Fra / estatística descritiva 

Idade (média e desvio padrão)  69,73 anos (± 6,36 anos) 

Idade (mínima e máxima)  60 anos 82 anos 

IMC (média e desvio padrão)  30,82 kg / m2 (± 5,94 kg / m2) 

IMC (mínimo e máximo)  20,03 kg /m2 49,00 kg / m2 

Género Masculino 31,7 % (n = 13) 

 Feminino 68,3 % (n = 28) 

Situação Profissional Sem trabalhar 95,1 % (n = 39) 

A trabalhar 4,9 % (n = 2) 

Rendimento familiar ≤ 1000 euros 85,4 % (n = 35) 

 > 1000 euros 14,6 % (n = 6) 

Agregado familiar Vive sozinho 39 % (n = 16) 

Vive acompanhado 61 % (n = 25) 
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Com relação ao Estado Funcional (HAQ) dos participantes, e considerando o Índice de 

Incapacidade para o Estado Funcional (HAQ), a amostra apresentou um valor médio de 

0,78 (± 0,65) na pontuação do HAQ (0 – 3). 

No que diz respeito à caracterização da qualidade de vida dos participantes, a amostra 

apresentou uma média de índice de valor de 0,58 (± 0,27) convertidos a partir do sistema 

descritivo do instrumento EQ- 5D-3L. 

Correlações Bivariadas do Estado Funcional e da Qualidade de Vida com as variáveis 

independentes 

Relativamente ao Estado Funcional (HAQ), e considerando que a pontuação na HAQ 

aumenta com a incapacidade, as associações com a Qualidade de Vida (EQ-5D) (p ≤ 

0,001), mobilidade (EMI) (p ≤ 0,001) e força manual (p ≤ 0,01) foram estatisticamente 

significativas (Tabela 2). A análise dos valores de correlação rô de Spearman permite- 

nos verificar que: (1) existe uma correlação negativa e moderada entre a Qualidade de 

Vida (EQ-5D) e o Estado Funcional (HAQ); (2) existe uma correlação negativa e moderada 

entre a Mobilidade (EMI) e o Estado Funcional (HAQ); e (3) existe uma correlação 

negativa e baixa entre a força de preensão manual e o Estado Funcional (HAQ). 

Relativamente à Qualidade de Vida (EQ-5D) verificou-se existir também, para além do 

Estado Funcional (HAQ), uma correlação positiva, significativa e baixa com a força 

manual (rho = 0,381, p ≤ 0,01) (Tabela 2). No que diz respeito aos resultados da análise 

correlacional ponto-bisserial entre as variáveis dicotómicas e o Estado Funcional (HAQ), 

verificou-se existir uma correlação negativa, significativa e fraca com o sexo (rpb = – 

0,346, p ≤ 0,05), e uma correlação positiva, significativa e moderada com a ansiedade 

(HADS-A) (rpb = 0,414, p ≤ 0,01) (Tabela 2). Já na análise entre as variáveis dicotómicas 
 

e a Qualidade de Vida (EQ-5D), verificou-se existir uma correlação positiva, significativa 

e fraca com o sexo (rpb = 0,332, p ≤ 0,05), uma correlação positiva, significativa e fraca 

com o rendimento familiar (rpb = 0,366, p ≤ 0,05), e correlações negativas, significativas 

e fracas com a ansiedade (HADS-A) (rpb = - 0,357, p ≤ 0,05) e com a depressão (HADS- 

D) (rpb = - 0,372, p ≤ 0,05) (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Análise Bivariada da Qualidade de Vida (EQ-5D) e do Estado Funcional (HAQ) 

as variáveis independentes. 

 
 Qualidade de Vida (EQ-5D) Estado Funcional (HAQ) 

Coeficiente 

Spearman 

Valor p Coeficiente 

Pearson 

Valor p Coeficiente 

Spearman 

Valor p Coeficiente 

Pearson 

Valor p 

Idade - 0,167 0,302   0,120 0,455   

IMC - 0,173 0,292   0,289 0,070   

Qualidade de 

Vida (EQ-5D) 

1,000 -   - 0,666** 0,000   

Estado Funcional 

(HAQ) 

0,666** 0,000   1,000 -   

Mobilidade 

(EMI) 

0,299 0,061   - 0,509** 0,001   

Força Manual 0,381* 0,017   - 0,369* 0,019   

Média da Força 

de 

Extensão do 

Joelho 

0,168 0,300   - 0,254 0,109   

Média da Força 

de Flexão da 

Anca 

0,101 0,541   - 0,148 0,362   

Sexo Feminino   0,332 * 0,037   - 0,346* 0,027 

Situação 

profissional*¹ 

  0,029 0,860   - 0,164 0,307 

Rendimento 

Familiar*² 

  0,366 * 0,020   - 0,219 0,169 

Agregado 

Familiar*³ 

  0,060 0,715   - 0,040 0,806 
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Categorias de 

IA*4 

  - 0,197 0,223   0,165 0,304 

Ansiedade 

(HADS-A) 

  - 0,357* 0,024   0,414** 0,007 

Depressão 

(HADS-D) 

  - 0,372* 0,018   0,260 0,101 

(*) A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades) (**) A correlação é significativa no 

nível 0,01 (2 extremidades) 

*¹ - sem trabalhar vs a trabalhar 

*² - ≤1000 euros vs > 1000 euros 

*³ - vive sozinho vs vive acompanhado 

*4 - IA ligeira vs IA moderada a grave 

 

Análise Multivariada 

 
As variáveis com significado estatístico nas relações com as variáveis dependentes, 

estado funcional e qualidade de vida relacionada com a saúde, foram incluídas na 

regressão linear múltipla, procurando, desta forma, identificar o contributo relativo de 

cada uma para as variáveis dependentes. 

Para a análise das relações multivariadas, com ajuste para confundidores, foram 

utilizados dois modelos de regressão linear (Tabela 3). Na avaliação simultânea das 

variáveis, o sexo, a força de preensão manual e a presença de ansiedade perderam a sua 

influência, ficando apenas a mobilidade (p ≤ 0,01; β = - 0,362) e a qualidade de vida (p 

≤0,01; β = - 0,610) como significativamente influentes para maiores níveis de 

incapacidade funcional, explicando 61,1% da sua variabilidade (Tabela 3). 

Já com relação à qualidade de vida (EQ-5D-3L), na avaliação simultânea das variáveis, o 

sexo e a presença de ansiedade perderam a sua influência, ficando apenas o estado 

funcional (β = - 0,242, p ≤ 0,01), a presença de depressão (β = - 0,169, p ≤ 0,05), e o 

rendimento familiar (β = 0,185, p ≤ 0,05), como significativamente influentes para a 

qualidade de vida, que no seu conjunto explicam 54,4% da sua variabilidade (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Fatores associados com o Estado Funcional (HAQ) e com a Qualidade de Vida 

(EQ-5D-3L): Modelo Multivariado 

 

 

Variáveis Independentes 

Estado Funcional Qualidade de Vida 

β (95% IC) Valor p β (95% IC) Valor p 

Qualidade de Vida (EQ- 

5D-3L) 

- 1,457* (- 1,969; - 

0,945) 

0,000    

Ansiedade (HADS) 0,036 (- 0,298; 0,394) 0,778    

Sexo (feminino) - 0,084 (- 0,427; 0,193) 0,448    

Mobilidade (EMI) - 0,220* (- 0,350; - 

0,089) 

0,002    

Força Manual 0,008 (- 0,023; 0,039) 0,596    

Ansiedade (HADS)    - 0,022 (- 0,160; 0,136) 0,869 

Sexo (feminino)    0,029 (- 0,126; 0,159) 0,813 

Estado Funcional (HAQ)    - 0,242* (- 0,339; - 

0,145) 

0,000 

Rendimento Familiar    0,185* (0,013; 0,356) 0,035 

Depressão (HADS)    - 0,169* (- 0,343; 0,004) 0,055 

Variáveis DEPENDENTE: Estado Funcional (HAQ) e Qualidade de Vida (EQ-5D) (*) valor p ajustado < 

0,05 

EQ-5D-3L – European Quality of Life Questionnaire Five Dimensions Three Levels 

 
 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
O estudo verificou que, com relação à caracterização da qualidade de vida (EQ-5D-3L 

score) dos participantes do estudo (0,5 ± 0,2), a amostra apresentou resultados piores 

quando comparados aos dados obtidos com a utilização do mesmo instrumento num 

estudo epidemiológico de larga escala populacional (EpiReumaPt) realizado com uma 

amostra da população adulta (não necessariamente idosa) portuguesa, publicado em  

HADS – Hospital Anxiety and Depression Scale 

EMI – Escala de Mobilidade para Idosos HAQ – Health Assessment Questionnaire 
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2016, onde a média da pontuação obtida foi de 0,7 (± 0,3) para os indivíduos com alguma 

patologia reumática e/ou musculoesquelética, e de 0,9 (± 0,1) para os indivíduos sem a 

presença de nenhuma patologia reumática e/ou musculoesquelética (Branco, et al., 

2016). 

Com relação à caracterização do estado funcional (HAQ) dos participantes (0,7 ± 0,6), a 

amostra também apresentou resultados piores relativamente ao estudo EpiReumaPt, 

onde a média da pontuação obtida no HAQ foi de 0,4 ± 0,7 para os indivíduos com 

alguma condição reumatológica ou de natureza musculoesquelética, e de 0,1 ± 0,2 para 

os indivíduos sem a presença de nenhuma dessas condições (Branco, et al., 2016). 

Desta forma, através da comparação destes resultados, apesar do estudo EpiReumaPt 

ter sido realizado com uma amostra com características diferentes da deste estudo, 

seria possível, no entanto, levantar a hipótese de que a IA associada à idade mais 

avançada poderia vir a ser um fator de risco para o aumento da incapacidade, assim 

como, para uma menor qualidade de vida entre os indivíduos idosos com IA. No que diz 

respeito à associação do estado funcional com as demais variáveis verificadas, 

constatou-se que, com relação a força muscular, os dados obtidos na análise multivariada 

não confirmaram achados de estudos anteriores que constataram existir, em idosos, 

uma correlação significativa entre a capacidade funcional e alguns atributosfísico-

funcionais, tais como, qualidade muscular (razão entre massa muscular e força 

muscular), força e potência muscular (Hwang, et al., 2016; Judge, Schectman, Cress, & 

Group, 1996; Carrière, Colvez, Favier, Jeandel, & Blain, 2005). 

Outros fatores associados ao comprometimento da capacidade funcional em idosos 

descritos na literatura incluem dimensões da saúde mental, tais como, declínio cognitivo 

e presença de depressão (Perracini, Fló, & Guerra, 2011), o que também não foi 

verificado nas análises correlacionais do presente estudo. 

De facto, os resultados obtidos demonstraram haver uma correlação significativa do 

estado funcional com a mobilidade e com a qualidade de vida dos idosos constituintes 

desta amostra, o que reafirma achados já descritos na literatura que mostram que, entre 

idosos com risco nutricional, as limitações funcionais são negativamente associadas com  
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a qualidade de vida (Vailas, Nitzke, Becker, & Gast, 1998), e que a incapacidade funcional 

tem sido, por sua vez, associada a déficits de mobilidade, particularmente nos adultos 

idosos (Hwang, et al., 2016). 

Relativamente à qualidade de vida, as análises correlacionais demonstraram haver uma 

correlação significativa desta variável com o estado funcional, com sintomas de 

depressão e com o rendimento familiar, o que reafirma achados já descritos na literatura 

(Perracini, Fló, & Guerra, 2011; Klesges, et al., 2001; Vailas, Nitzke, Becker, & Gast, 1998). 

No que diz respeito à associação entre a qualidade de vida e a mobilidade dos idosos 

participantes, não se verificou uma associação significativa entre essas duas variáveis, 

não sendo possível a realização da confirmação dos achados referentes ao estudo de 

Davis et al. (2015). De facto, ocorreu um efeito teto (ceiling effect) nos resultados 

obtidos com a aplicação da EMI neste estudo, ou seja, houve um acúmulo de pontuações 

no nível superior relatado pelo instrumento. Desta forma, não foi possível distinguir com 

precisão o grau de mobilidade dos entrevistados acima do nível mais alto obtido pelo 

instrumento de pesquisa, pelo que, para estudos posteriores, com amostras similares à 

dessa pesquisa, recomenda-se a utilização de outro instrumento para avaliar a 

mobilidade dos idosos. 

O estudo apresenta algumas limitações, tais como, o facto da mensuração da maioria 

das variáveis (com exceção da força muscular e mobilidade) ter sido realizada através 

da utilização de instrumentos de autorreporte, o que permite uma maior ocorrência de 

erros de medida (measurement error), tendo em vista que outros fatores (não 

controlados) podem ter influenciado o modo como as pessoas responderam às  

questões. Além disso, dada a pequena dimensão da amostra, os resultados encontrados 

podem não representar fidedignamente a realidade da população idosa com IA, pelo 

que pode ser útil a realização de outros estudos de maiores dimensões, e noutras 

populações, a fim de confirmar as observações encontradas. 

Outro aspeto relevante de se destacar aqui diz respeito a natureza transversal do 

estudo. É importante ressaltar que os resultados obtidos não demonstram qualquer 

relação de causa e efeito entre as variáveis, apenas demonstra haver uma provável 

associação entre elas.  
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Considerando que existe uma carência de dados epidemiológicos, válidos e úteis, para 

facilitar o desenvolvimento de programas sociais voltados para a população idosa com 

o objetivo de melhorar seu equilíbrio nutricional, a funcionalidade e a qualidade de vida, 

com este estudo pretendeu-se contribuir para um maior conhecimento e compreensão 

dos potenciais determinantes do estado funcional e da qualidade de vida dos idosos com 

IA, de forma a facilitar a elaboração de estratégias para a promoção de estilos de vida 

mais saudáveis, e maximizar ganhos em saúde. Concluindo, o presente estudo 

demonstrou que numa população de idosos especialmente vulnerável, e com IA, o 

estado funcional se demonstrou estar associado à mobilidade e à qualidade de vida, e 

que a qualidade de vida, por sua vez, se demonstrou estar associada, para além do 

estado funcional, a sintomas de depressão e ao rendimento familiar dos idosos 

participantes do estudo. Considerando os resultados encontrados, recomenda-se a 

realização de outros estudos longitudinais e/ou experimentais a fim de: (1) examinar 

mais fidedignamente os potenciais determinantes do estado funcional e da qualidade de 

vida numa população idosa identificada com algum nível de IA; e (2) explorar o uso de 

instrumentos mais apropriados para a avaliação das variáveis em amostras maiores. 
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Resumo 

 

Durante a Guerra Colonial, os combatentes portugueses vivenciaram vários acontecimentos 

traumáticos, sendo que estudos na área mostram que esta exposição durante a vida militar pode ter 

impacto na qualidade de vida, na saúde física e no domínio psicossocial durante a idade avançada. Com 

vista a melhorar a sintomatologia associada à Perturbação de Stress Pós-Traumático, bem como o 

funcionamento cognitivo de um grupo de 5 veteranos de idade avançada, foi administrado um programa 

de 13 sessões grupais, baseado na Terapia da Reminiscência. Os resultados mostram que a administração 

desta terapia pode ser eficaz na diminuição da sobregeneralização e negatividade de memórias 

autobiográficas, na melhoria no funcionamento cognitivo e na diminuição da sintomatologia da 

Perturbação de Stress Pós-Traumático e da sintomatologia depressiva, na pós-intervenção. 

 

Palavras-chave: Reminiscência, psicoterapia, psicoterapia de grupo, guerra, PSPT, veteranos, idosos. 

 

Introdução 

 

Os soldados estão entre a população com maior risco de exposição a acontecimentos traumáticos e, por 

sua vez, de desenvolvimento da Perturbação de Stress Pós-Traumático (PSPT; Javidi & Yadollahie, 2012; 

Keane & Barlow, 2002; Monson et al., 2006; Prigerson et al., 2001; Vaz Serra, 2003).  
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Com o fim da guerra, os efeitos do stress de combate podem desaparecer em muitos casos, ou cristalizar 

numa sequela psicopatológica profunda e prolongada, na forma da PSPT e outras comorbilidades 

(Solomon & Mikulincer, 2006).  

Segundo Prigerson e colaboradores (2001), os veteranos de guerra têm menos probabilidade de 

desenvolver perturbações afetivas, ansiedade e abuso de substâncias, sendo que mostram grande risco 

para dificuldades ocupacionais e matrimoniais. Já Kang e colaboradores (2003), num estudo com 

veteranos da Guerra do Golfo, reportaram como sintomas predominantes fadiga, dores musculares e 

nas articulações, cefaleia, dificuldades de concentração, perdas de memória, perturbações do sono e 

erupções cutâneas. Estudos mais recentes com veteranos das Guerras do Iraque e do Afeganistão 

reportaram perturbações do sono, depressão, ansiedade, abuso de álcool e PSPT, bem como uma 

associação entre ideação suicida e PSPT (Jakupcak et al., 2009; Javidi & Yadollahie, 2012). Quanto ao 

perfil neuropsicológico, veteranos de guerra com PSPT manifestam falhas na atenção, aprendizagem e 

velocidade de processamento da informação, sendo que não há evidência para défices na linguagem, 

capacidade visuo-espacial, funções executivas ou memória – sendo que dificuldades nestes domínios 

podem estar associadas com problemas na atenção e aprendizagem (Qureshi et al., 2011; Scott et al., 

2015).  

Muitos destes veteranos sofrem durante meses ou anos da PSPT antes de procurarem tratamento sendo 

que, durante esse período, vão realizando as suas próprias tentativas para controlar os sintomas, que 

mostram não ter sucesso a longo-prazo (Daniels et al. 2015). As mudanças relacionadas com a trajetória 

da PSPT podem interagir com o processo normal de envelhecimento, podendo até acelerar mudanças 

relacionadas com a idade e promover uma qualidade de vida mais pobre na velhice (Hiskey et al., 2008; 

Chatterjee et al., 2009). A perturbação da memória autobiográfica tem sido observada em veteranos de 

guerra com PSPT, sendo que estas pessoas manifestam grandes dificuldades na evocação de memórias 

autobiográficas específicas do passado, com uma tendência para recordarem memórias gerais, bem 

como um decréscimo na acessibilidade a informação positiva sobre o self (McNally et al., 1995; Schönfeld 

et al., 2007; Sutherland & Bryant, 2007).  
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Outros estudos reportaram um declínio nos sintomas de reexperiência – talvez devido ao aumento do 

evitamento de pessoas, situações ou pensamentos relacionados com o acontecimento traumático – e 

uma associação entre a PSPT e sintomatologia de ansiedade e depressão na idade avançada (Böttche et 

al., 2011; Spitzer et al., 2008). O evitamento verificado pode influenciar o processo de reminiscência 

natural como parte do processo de envelhecimento nesta população específica (Daniels et al., 2015).  É 

preciso ainda ter em conta que, em pessoas de idade avançada, há uma forte associação entre a 

depressão e o funcionamento cognitivo, sendo que quanto mais grave for a depressão, pior será o 

desempenho cognitivo (Ansai et al., 2016; Ávila & Bottino, 2006; Richard et al., 2013).  

 

Enquadramento Teórico 

 

Terapia da Reminiscência em veteranos de guerra 

Um dos desafios do processo de envelhecimento é integrar na identidade as mudanças, perdas e 

acontecimentos que lhe estão inerentes, bem como recuperar e reinterpretar acontecimentos 

relevantes da história pessoal (Afonso, 2011). Assim, segundo a autora, garante-se um sentimento de 

continuidade fundamental ao longo do desenvolvimento do ser humano, bem como o encontro e/ou 

construção de um significado para a vida, o desenvolvimento da integridade e identidade do self, bem 

como um modo de lidar com a ideia de finitude da vida mais adaptativo. Assim, como estratégia de 

intervenção, a Terapia da Reminiscência foi desenvolvida para adultos idosos, sendo que faz uso das 

memórias autobiográficas para promover mudanças terapêuticas, estimulando a recordação de 

acontecimentos autobiográficos específicos, sobretudo de valência positiva, e encorajando os clientes a 

valorizar a vida através da re-experienciação de aspetos positivos da mesma (Afonso, 2011; Afonso & 

Bueno, 2009; Lopes et al., 2014; Tadaka & Kanagawa, 2007). Esta intervenção tem-se mostrado eficaz na 

promoção do funcionamento psicológico em adultos idosos e no desenvolvimento de dimensões gerais 

como o bem-estar, autoestima, aceitação da morte e significado da vida,  

 

 

 

promovendo uma diminuição na sintomatologia depressiva e um aumento de memórias autobiográficas 

específicas e de valência positiva (Afonso, 2011; Westerhof & Bohlmeijer, 2014). 

Hunt e McHale (2007) referem que os psicólogos clínicos devem ir além da compreensão das memórias 
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traumáticas individuais, incorporando o uso de abordagens narrativas, como a reminiscência, quando 

estudam o impacto das memórias traumáticas nos seus clientes. A este respeito, Daniels e colaboradores 

(2015) reforçaram a necessidade de se desenvolverem intervenções para veteranos de idade avançada, 

que foquem o impacto da reminiscência estruturada nesta população específica. Estes autores aplicaram 

um Programa de Reminiscência Estruturada a um grupo de 6 veteranos da Guerra do Vietname com 

PSPT, sendo que reportaram algumas melhorias estatisticamente significativas no estado clínico de 

vários sujeitos. Também Wu (2011), num estudo com 74 veteranos institucionalizados da Guerra Civil 

Chinesa, a quem foi administrada a Terapia da Reminiscência em Grupo, reportaram a promoção da 

autoestima e satisfação com a vida, bem como uma diminuição na sintomatologia depressiva nos 

participantes. 

Neste estudo foi então analisada a eficácia de um Programa de Reminiscência em Grupo na diminuição 

da sintomatologia da PSPT e depressão e, como resultado, na melhoria do funcionamento cognitivo dos 

participantes. 

 

Metodologia 

 

Participantes 

Para este estudo foi recrutada uma amostra de conveniência de 12 antigos combatentes, a partir de uma 

lista de 54 participantes rastreados, contactados a partir da base de dados de sócios da Liga dos 

Combatentes de Coimbra, disponibilizada pela instituição. Os critérios de inclusão foram: sexo 

masculino, mais de 65 anos de idade, reformado, residente no concelho de Coimbra, antigos 

combatentes da Guerra Colonial, ausência de declínio cognitivo, presença de sintomatologia depressiva 

e de diagnóstico possível de PSPT (Quadro 1).  
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Instrumentos 

O protocolo de avaliação incluiu o Montreal Cognitive Assessment (MoCA; Nasreddine et al., 2005; 

Simões et al., 2008; Freitas et al., 2011), o PTSD Checklist - Military Version (PCL-M; Weathers et al., 1993, 

1994; Carvalho et al., 2015a; Carvalho et al., 2015b), a Escala de Depressão Geriátrica 30 (GDS-30; 

Yesavage et al., 1983; Barreto et al., 2008; Simões & Firmino, 2013), a Pesquisa de Símbolos, subteste da 

Wechsler Adult Intelligence Scale - Third Edition (WAIS-III; Wechsler, 2008), os Trail Making Test A e B 

(Reitan & Wolfson, 1985; Cavaco et al., 2013), o Autobiographical Memory Test (ATM; Williams & 

Broadbent, 1986; Afonso, 2007) e um Questionário de Informação Sociodemográfica. 

Foi ainda utilizado o Programa de Intervenção em Grupo com Reminiscência (Silvério, 2016).  
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Procedimentos 

 

Esta investigação consiste num plano experimental, com um grupo experimental e um grupo de controlo, 

que foram seguidos em três momentos de avaliação: pré-intervenção, pós-intervenção e follow-up. 

Os 12 participantes foram aleatoriamente distribuídos pelas duas condições, sendo que cada grupo foi 

constituído for 6 sujeitos, tendo sido aplicado o protocolo de avaliação a 11 sujeitos (registou-se uma 

morte experimental no grupo de controlo na avaliação pré-intervenção) (Quadro 1). Seguiu-se a 

administração das 13 sessões do programa, distribuídas por 7 semanas (aqui, registou-se a segunda 

morte experimental, desta vez no grupo a beneficiar de intervenção). Dado o fim das 13 sessões, 

realizou-se a avaliação pós-intervenção (com duas novas mortes experimentais no grupo de controlo). 

Passados 3 meses, realizou-se a avaliação de follow-up, sendo que nesta apenas foi possível avaliar o 

grupo experimental, por desistência dos restantes elementos do grupo de controlo. 

As análises estatísticas foram efetuadas com o Statistical Package for Social Sciences (SPSS-20.0). Foi 

inicialmente realizada a análise das estatísticas descritivas dos dados para a amostra e, separadamente, 

para cada um dos grupos, das características sociodemográficas e de todos os resultados obtidos nos 

instrumentos de avaliação utilizados nos três momentos de avaliação (Quadro 3). Foram de seguida 

realizadas análises de correlações das variáveis em estudo, através do cálculo do coeficiente de 

correlação de Spearman (Quadro 3). Por fim, as restantes hipóteses de investigação foram analisadas 

através de estatísticas não paramétricas, dado a amostra não seguir a distribuição normal. Foram 

utilizados os testes Wilcoxon matched-paired signed rank test e Friedman’s 2-way ANOVA (Quadro 3) e 

o teste Mann-Whitney (Quadro 4). 

 

Resultados 

No que concerne aos resultados derivados da análise de correlações, através do Teste de Pearson, 

destaca-se a correlação positiva forte do PCL-M com o resultado total na GDS (r = 0,747; p < 0,01). Quanto 

aos critérios da PSPT, a Reexperiência apresenta uma correlação negativa forte com a variável Idade (r = 

-0,717; p < 0,01); o Evitamento, por  

 

sua vez, apresenta uma correlação positiva com o resultado total na GDS (r = 0,649; p < 0,05); já a 

Sintomatologia Aumentada apresenta uma correlação negativa com a variável Idade (r = - 0,640; p < 

0,05) e uma correlação negativa forte com o número de “Não Respostas” do ATM (r = - 0,818; p < 0,01) 
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(Quadro 2).  

 

De seguida, serão analisadas as diferenças dos resultados, nos três momentos de avaliação, nas variáveis 

em estudo, quer no grupo experimental, quer no grupo de controlo. 

No MoCA verificou-se, no grupo experimental, ao longo dos três momentos de avaliação, uma melhoria 

no resultado total médio do instrumento, o que se traduz num aumento dos resultados da maioria dos 

domínios que o compõem. Quando analisadas as medianas dos resultados do grupo experimental ao 

longo da investigação, com o Teste de Friedman, não se observaram diferenças estaticamente 

significativas no resultado total da escala (Quadro 3). Também no grupo de controlo se verificou, da pré-

intervenção para a pós-intervenção, uma melhoria do desempenho total médio do instrumento. 

  

No entanto não se registaram, através do Teste de Wilcoxon, diferenças estatisticamente significativas 

entre as medianas dos momentos pré-intervenção e pós-intervenção, no resultado total do instrumento 

(Quadro 3).  

Na Pesquisa de Símbolos foi possível observar, no grupo experimental, uma melhoria na pontuação bruta 

ao longo dos três momentos de avaliação. Quando analisadas as medianas dos resultados do grupo 

experimental, ao longo da investigação, com o Teste de Friedman, foram obtidas diferenças 
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estatisticamente significativas (2 = 6,000; p = 0,050) (Quadro 3). Já no grupo de controlo, registou-se 

uma deterioração do desempenho da pré-intervenção para a pós-intervenção, não tendo sido registadas 

diferenças estatisticamente significativas com o Teste de Wilcoxon (Quadro 3).  

Já nos Trail Making Test (TMT) A e B constatou-se, no grupo experimental, um decréscimo dos tempos 

médios de execução ao longo dos três momentos de avaliação. Tendo em conta o Teste de Friedman, 

contrariamente à parte A, as diferenças nos tempos de execução ao longo dos três momentos de 

avaliação na parte B são estatisticamente significativas (2 = 6,000; p = 0,050) (Quadro 3). No que diz 

respeito ao número de erros, verificou-se no TMT A, um decréscimo da pré-intervenção para a pós-

intervenção (ausência de erros para todos os sujeitos), que se manteve no follow-up, bem como um 

decréscimo progressivo dos mesmos, no TMT B, com as diferenças a não atingir, no entanto, a 

significância estatística (Quadro 3). Por sua vez, no grupo de controlo, verificou-se da pré-intervenção 

para a pós-intervenção, um decréscimo dos tempos médios de execução do TMT A, contrastando com 

um aumento dos mesmos no TMT B. Já o número de erros, nesse período de tempo, diminuiu no TMT A 

(ausência de erros para todos os sujeitos), tendo-se registado um aumento dos mesmos no TMT B 

(Quadro 3).  

Quanto ao Autobiographical Memory Test (AMT), observou-se no grupo experimental uma diminuição 

do número médio de respostas de tipologia “Geral”, contrastando com um aumento do número de 

respostas “Específicas”, ao longo dos três momentos de avaliação, com diferenças estatisticamente 

significativas [(2 = 7,895; p = 0,019); (2 = 8,444; p = 0,015), respetivamente] (Quadro 3). Também no 

grupo de controlo se verificou o mesmo padrão de evolução na tipologia das respostas, da pré-

intervenção para a pós-intervenção (Quadro 3).  

 

No que à valência das respostas diz respeito verificou-se, no grupo experimental, um aumento do 

número médio de respostas “Positivas” ao longo dos três momentos de avaliação; um aumento do 

número médio de respostas “Negativas” da pré-intervenção para a pós-intervenção, com uma 

diminuição das mesmas no momento follow-up; uma diminuição do número médio de respostas 

“Neutras” da pré-intervenção para a pós-intervenção, com um aumento ligeiro das mesmas no momento 

follow-up, com a diferença destas a ser estatisticamente significativa (2 = 6,500; p = 0,039); bem como 

uma diminuição progressiva do número de “Não Respostas” ao longo dos três momentos de avaliação 

(Quadro 3). Já no grupo de controlo observou-se, da pré-intervenção para a pós-intervenção, uma 

diminuição do número médio de respostas “Positivas”, “Neutras” e “Não respostas”, contrastando com 

um aumento do número médio de respostas “Negativas” (Quadro 3).  
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No que diz respeito ao domínio emocional, verificou-se no PCL-M, no grupo experimental, um 

decréscimo do resultado total médio, que se traduziu em melhorias nos três critérios em análise –  

Reexperiência, Evitamento e Sintomatologia Aumentada – da pré-intervenção para a pós-intervenção, 

com as diferenças no critério Evitamento a serem estatisticamente significativas (2 = 6,400; p = 0,041) 

(Quadro 3). Também no grupo de controlo se obteve este padrão de resultados, durante o referido 

período (sem diferenças estatisticamente significativas) (Quadro 3). Já no follow-up registou-se um 

aumento do resultado total médio do instrumento, no grupo experimental, que teve na sua base uma 

deterioração em todos os critérios que o compõem (Quadro 3). Com o Teste de Mann-Whitney 

constatou-se que, participar em grupos diferentes se traduziu, no momento pós-intervenção, em 

diferenças estatisticamente significativas, tanto nas medianas do resultado total do instrumento (U = 

0,000; Z = - 2,236; p = 0,036), como nos critérios Evitamento (U = 0,000; Z = - 2,249; p = 0,015) e 

Sintomatologia Aumentada (U = 0,000; Z = - 2,264; p = 0,036) (Quadro 4).  

Por fim, na GDS-30, registou-se no grupo experimental um decréscimo ligeiro do resultado total médio, 

da pré-intervenção para a pós-intervenção, com uma deterioração do resultado total médio do 

instrumento no follow-up (Quadro 3). Também no grupo de controlo se verificou, da pré-intervenção 

para a pós-intervenção, um decréscimo da pontuação média (Quadro 3). Por sua vez, com o Teste de 

Mann- 

 

 

Whitney, foi possível observar que a participação em cada um dos grupos se traduziu, no momento pós-

intervenção, em diferenças estatisticamente significativas (U = 0,000; Z = - 2,291; p = 0,036) (Quadro 4). 
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Discussão  

 

Neste estudo pretendeu-se analisar a eficácia do Programa de Reminiscência em Grupo na diminuição 

dos sintomas da PSPT e depressão e, como resultado, na melhoria do funcionamento cognitivo dos 

participantes. 

É relevante começar por notar que, através da comparação dos grupos experimental e controlo na pré-

intervenção, com o teste Mann-Whitney, foram encontradas, contrariamente às restantes variáveis em 

análise, diferenças estatisticamente significativas no critério Sintomatologia Aumentada do PCL-M 

(U=3,500; Z=-2,249; p=0,015), com mediana mais baixa no grupo de controlo (Quadro 4). Também os 

resultados totais do PCL-M (U=7,000; Z=-1,764; p=0,093) e da GDS (U=6,500; Z=-1,848; p=0,065), apesar 

de não se registarem diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, estão perto dessa 

significância estatística (Quadro 4). A isto pode acrescentar-se o facto de o grupo experimental ter 

registado uma maior percentagem de participantes a revelar problemas do sono, frequência de consultas 

prévias e toma de psicofármacos (Quadro 1).  
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Assim, os grupos não podem ser considerados equivalentes, o que implica uma análise cautelosa dos 

resultados obtidos – ao que se junta a reduzida amostra e a morte experimental no grupo de controlo.  

Quanto à análise de correlações, salienta-se a proximidade dos resultados deste estudo com os de outros 

estudos já publicados: uma correlação positiva forte entre os sintomas da PSPT e a sintomatologia 

depressiva (Böttche et al., 2011; Jakupcak et al., 2009; Javidi & Yadollahie, 2012; Spitzer et al., 2008), 

uma correlação negativa dos critérios Reexperiência e Sintomatologia Aumentada com a idade, bem 

como uma correlação positiva do critério Evitamento com a sintomatologia depressiva (Böttche et al., 

2011; Spitzer et al., 2008).   

Com a administração do programa verificou-se, no grupo experimental, uma diminuição quer da 

sintomatologia da PSPT, quer da sintomatologia depressiva, na maior parte dos participantes, da pré-

intervenção para a pós-intervenção, o que se traduz numa diminuição dos resultados médios das escalas. 

De realçar é a diminuição estatisticamente significativa do critério Evitamento, fundamental em qualquer 

intervenção na PSPT, uma vez que o evitamento de pessoas, situações ou pensamentos relacionados 

com o acontecimento traumático tem como consequência a manutenção da perturbação e a produção 

direta de sintomatologia. Registou-se, num entanto, um agravamento da sintomatologia global no 

follow-up, o que pode ser explicado por um agravamento no critério Evitamento. Isto contrasta com a 

manutenção dos ganhos no critério Sintomatologia Aumentada, o que pode ser explicado pelo facto de, 

neste grupo, terem sido ensinadas técnicas de respiração, relaxamento, movimento e foco nas relações 

interpessoais, que promovem uma sensação de paz e bem-estar (Lee & James, 2011), ainda que 

momentaneamente, dado os resultados serem ainda clinicamente elevados. Já a melhoria dos resultados 

no grupo de controlo podem ser explicados por: (1) dada a morte experimental, os 3 participantes que 

permaneceram no estudo para a avaliação pós-intervenção, tinham de facto resultados mais baixos no 

que à sintomatologia diz respeito, o que pode originar enviesamentos na análise dos dados; e (2) na 

avaliação pré-intervenção, os participantes falaram sobre os acontecimentos traumáticos, 

nomeadamente ao responderem ao AMT e ao PCL-M, o que pode ter tido um efeito na diminuição do 

Evitamento e, consequentemente, na diminuição da  

 

restante sintomatologia, nos participantes que tinham resultados mais baixos na GDS e PCL-M e, por sua 

vez, um efeito inverso nos participantes que tinham resultados mais elevados, originando a desistência 

do estudo. 
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São de salientar as melhorias registadas no domínio cognitivo: enquanto que no grupo de controlo se 

observa um decréscimo dos scores nas tarefas de velocidade de processamento, atenção, memória de 

trabalho, funções executivas e capacidade de alternar entre sequências de estímulos, há no grupo 

experimental uma melhoria significativa e progressiva ao longo dos três momentos de avaliação. 

Contrariamente aos instrumentos de avaliação da sintomatologia, que são medidas de avaliação 

subjetivas e mais sujeitas a enviesamentos, os instrumentos de avaliação cognitiva, sendo medidas 

objetivas, poderão ser melhores indicadores da eficácia da intervenção. Apesar de não ser uma 

intervenção direcionada especificamente para a estimulação cognitiva, promove um melhor 

funcionamento psicológico, tal como reportado em outros estudos (Afonso, 2011; Westerhof & 

Bohlmeijer, 2014). 

Quanto ao ATM, o aumento registado da especificidade e positividade das memórias autobiográficas, 

pode ser explicado pela diminuição da Reexperiência, da Hiperativação Fisiológica, bem como da 

sintomatologia depressiva na pós-intervenção, que resultaram numa melhor integração dos 

acontecimentos traumáticos na memória autobiográfica, que se manteve no follow-up. Já no grupo de 

controlo, apesar de se verificar um aumento da especificidade das memórias autobiográficas da pré-

intervenção para a pós-intervenção, registou-se um decréscimo da positividade das mesmas, o que pode 

sustentar o impacto do programa na promoção de memórias autobiográficas positivas na pessoa. Por 

sua vez, o aumento do número de memórias autobiográficas negativas evocadas, em ambos os grupos, 

pode ser explicado pela diminuição do critério Evitamento relacionado com o acontecimento traumático. 

Nota para o facto de que, no follow-up, o número de memórias autobiográficas negativas tenha 

diminuído no grupo experimental, a par da deterioração da sintomatologia de evitamento.   
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Conclusões 

 

O Programa de Intervenção em Grupo com Reminiscência mostrou-se eficaz na melhoria da 

sintomatologia da PSPT e depressão, na avaliação pós-intervenção, na maior parte dos sujeitos avaliados 

do grupo experimental, na diminuição da sobregeneralização e valência negativa das memórias 

autobiográficas, bem como – e de forma mais evidente – na melhoria do desempenho cognitivo ao longo 

dos três momentos de avaliação, para todos os participantes. Estes resultados vão ao encontro de outras 

investigações com a Terapia da Reminiscência em Grupo (Daniel set al., 2015; Wu, 2011), que reportaram 

melhorias clínicas significativas nos participantes dos estudos em questão.   

Apesar da reduzida amostra e suas contingências, estes resultados vêm reforçar a necessidade de que, 

quando se intervém com veteranos de guerra de idade avançada, com décadas de processos ruminativos 

sobre os acontecimentos traumáticos, processos subsidiários (entre outros), é importante que os 

mesmos olhem e direcionem a sua atenção para as memórias positivas da vida. Assim, será possível que 

integrem o acontecimento traumático num continuum, nem sempre positivo mas, sobretudo, nem 

sempre negativo.  

Estudos futuros serão conduzidos, que procurem aumentar a validade do programa, com amostras mais 

robustas – nomeadamente no grupo de controlo –, e que permitam uma análise dos dados mais precisa 

e com maior grau de confiança. Será também analisado o impacto da intervenção em outras variáveis 

de análise, nomeadamente a qualidade de vida, autoestima e satisfação com a vida. 
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Abstract: This paper deals with a topic that is currently of great importance, directly 

concerning the relationship between work-related accidents and the workers’ ages in 

the construction sector in Portugal. This industry, which employs a large number of 

people, seems to be associated with a high number of work-related accidents, which 

keep happening over time, usually with severe consequences. Construction cannot 

overlook the phenomenon of its workers’ ageing. This paper derives from the 

compilation and subsequent analysis of statistical data corresponding to a period 

between 2011 and 2015, obtained from official sources, namely Gabinete de Estratégia 

e Planeamento (Strategy and Planning Office) and Instituto Nacional de Estatística (the 

Portuguese National Statistical Institute). The results show that, when considering the 

workers’ ages, the highest number of work-related accidents each year happened in the 

age group 15 to 24 years old. On the other hand, the highest number of deadly work- 

related accidents each year happened in the age group 45 to 64 years old. 

Keywords: ageing; construction; work-related accidents; 
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Introdução 

 
O aumento da esperança de vida no continente europeu tem tido uma tendência notória 

de crescimento desde 1960 (figura 1). Por sua vez, tem-se vindo a verificar uma 

estagnação quanto às taxas de natalidade que teimam em manterem-se baixas. Com 

estes resultados, assistimos a um evidente envelhecimento da população europeia, 

perspetivando-se que o mesmo aconteça com a população ativa. (EU-OSHA 2016) 

 
 
 

 
Figura 1 – Idade média população europeia e população portuguesa. Fonte: Retirado de 

EU-OSHA 2016 

Na ferramenta de visualização de dados sobre “Trabalho mais seguro e saudável em 

qualquer idade”, desenvolvida no âmbito da Campanha 2016/2017 é possível comparar 

os valores da percentagem da população nacional do ano de 2014 com a previsão para 

o ano de 2060, dos diferentes grupos etários, como se pode observar na figura 2. 
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Preenchimento a laranja - 2014 Limites a vermelho – 2060 

 

 

Figura 2 – Idade da população portuguesa em 2014 e em 2060. Fonte: Retirado de EU- 

OSHA 2018 

 
 

Pode verificar-se uma diminuição da percentagem da população nos grupos etários até 

55-59. Por sua vez, é de registar o aumento da percentagem de população em todos os 

outros grupos etários. 

A mão-de-obra é um elemento fundamental no setor da Construção que depende de 

variados fatores, nomeadamente, do investimento e, portanto, de carteiras de 

encomendas das empresas. (Bastos e Ferreira, 2018). 

Atendendo aos aspetos acima referidos é premente refletir-se sobre as 

implicações/consequências que podem surgir na área do trabalho provocadas pelo 

envelhecimento dos trabalhadores. 

De acordo com o Relatório de análise global final sobre “Trabalho mais seguro e 

saudável em qualquer idade” da Agency for Occupational Safety and Health, OSHA, 

(2017, p.1), foram identificados três desafios sobre o prolongamento da vida profissional 

que urge dar resposta: 

“uma  mão-de-obra  diversificada   em   termos  de   idade,   à medida   que   aumenta a 

percentagem de trabalhadores mais velhos; 
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Uma exposição mais prolongada - e cumulativa - aos perigos e riscos no local de 

trabalho; um aumento da prevalência de doenças crónicas entre os trabalhadores”. 

 

 
Será também importante estudar-se de que forma o envelhecimento dos trabalhadores 

influência a ocorrência de acidentes de trabalho. Segundo Bastos (2017), o estudo 

destes acidentes de trabalho potencia a produção de conhecimento necessário para 

orientar a ação de informação e controlo, no domínio da Segurança e Saúde no Trabalho. 

 

O presente artigo tem como objetivo estudar a sinistralidade no sector da Construção 

Civil face à idade dos trabalhadores. 

Materiais e Métodos 

 
Este trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisas quantitativas de cariz documental, 

com base em dados recolhidos de fontes oficiais. A informação referente à população 

empregada foi obtida a partir do Instituto Nacional de Estatística (INE). A informação 

estatística sobre os acidentes de trabalho teve como fonte o Gabinete de Estratégia e 

Planeamento (GEP). 

Os dados obtidos possibilitaram a análise e a compilação de informação relativa à Idade 

dos sinistrados no setor da Construção Civil, em Portugal. 

Realizou-se um cruzamento de dados relacionados com o número de acidentes de 

trabalho e com o número de trabalhadores, no período que compreendido entre 2011 

e 2015. 

Resultados 

 
Como se pode verificar na tabela 1, a partir de dados recolhidos do INE, a população 

empregada no setor da Construção tem diminuído ao longo do tempo, com exceção do 

grupo etário dos 45 aos 64 anos, que verificou um aumento em 2014 e 2015. 

Tabela 2 - População empregada no setor da Construção, por grupo etário, entre 2011 

e 2015 Fonte: Instituto Nacional de Estatística, I.P. - Portugal, (População empregada na 

Construção (CAE-Rev. 3 – Secção F), por grupo etário, entre 2011 e 2015) 
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 2011 2012 2013 2014 2015 

Dos 15 aos 24 

anos 

 

25500 
 

15200 
 

9800 
 

8900 
 

8700 

Dos 25 aos 34 

anos 

 

98300 
 

76700 
 

60500 
 

54100 
 

52100 

 Dos 35 aos 44 

anos 

 

137100 
 

112600 
 

91700 
 

86900 
 

85000 
 

Dos 45 aos 64 

anos 
157500 135400 121000 123800 127800 

Com 65 e mais 

anos 

 

4700 
 

a) 
 

5300 
 

a) 
 

a) 

Total 423100 343000 288300 275800 277500 

Nota: a) Valor com erro de amostragem associado superior a 20%, pelo que não pode 

ser divulgado. 

As tabelas 2 e 3 permitem partir para uma caraterização do sinistrado relativamente à 

sua idade no momento do acidente. As idades dos sinistrados foram escalonadas da 

seguinte forma: 15 a 24 anos, 25 a 34 anos, 35 a 44 anos, 45 a 64 anos, 65 e mais anos 

e Idade desconhecida. 

Tabela 3 - Acidentes de trabalho não mortais, no sector da Construção, por grupo etário, 

entre 2011 e 2015 Fonte: GEP (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

15 a 24 anos 3112 2152 1594 1572 1626 

25 a 34 anos 8863 6404 5323 5484 5258 

35 a 44 anos 11991 8944 8458 8442 8541 

45 a 64 anos 13563 10189 10355 11181 12290 
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65 e mais 

anos 
309 145 146 254 267 

Idade 

desconhecida 
676 205 517 333 558 

Total 38515 28038 26393 27266 28539 

 

 

Através da tabela 2, verifica-se que o número de acidentes de trabalho não mortais nos 

escalões etários de 15 a 24 anos, 25 a 34 anos e de 35 a 44 anos, tem uma tendência de 

diminuição, ocorrendo, uma subida pontual num dos anos em estudo. No grupo de 

trabalhadores com a idade compreendida entre 65 e mais anos, pode-se apurar um 

decréscimo inicial dos acidentes, contrariado nos últimos dois anos. Por sua vez, tem-se 

registado um visível aumento dos sinistrados na faixa etária dos 45 a 64 anos. 

Da análise anual, pode-se concluir que o escalão etário que manifesta o maior número 

de acidentes de trabalho é o de 45 a 64 anos, seguido dos escalões de 35 a 44 anos e de 

25 a 34 anos. 

 

Tabela 4 - Acidentes de trabalho mortais, no setor da Construção, segundo grupo etário, 

entre 2011 e 2015 Fonte: GEP (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

15 a 24 anos 3 2 1 0 1 

25 a 34 anos 10 9 6 3 7 

35 a 44 anos 13 15 15 7 12 

45 a 64 anos 30 28 20 32 26 

65 e mais 

anos 

 

1 
 

1 
 

0 
 

1 
 

0 
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Idade 

desconhecid 

a 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

Total 57 55 42 43 48 
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Da consulta da tabela 3, pode-se inferir que o número de acidentes de trabalho mortais 

nos escalões etários de 15 a 24 anos e de 25 a 34 anos tem vindo a diminuir ano após 

ano, verificando-se, apenas, uma subida em 2015. Por sua vez, no escalão etário de 45 

a 64 anos, o número de mortes manteve uma tendência de descida, verificando-se uma 

subida em 2014. Nos restantes escalões, constata-se uma variação inconstante dos 

acidentes mortais. 

Conclui-se, ainda, que a maior parte das ocorrências fatais se situa nas idades 

compreendidas entre os 45 e os 64 anos. 

Os dados estatísticos se analisados, apenas, em termos absolutos podem induzir em 

erro. Assim e recorrendo aos exemplos apresentados, tudo levaria a concluir que o 

número de acidentes de trabalho, no setor da Construção, incidiria maioritariamente no 

grupo etário dos 45 a 54 anos. De forma a clarificar melhor esta situação procedeu-se a 

um estudo de cariz relativo. 

Discussão 

 
Efetuando-se o cruzamento de dados entre o número de acidentes de trabalho não 

mortais e número de trabalhadores, de acordo com a figura 3, pode inferir-se que é no 

grupo de idades compreendidas entre os 15 e 24 anos onde se evidencia o maior 

número de acidentes de trabalho, por trabalhador e por ano, com uma tendência 

notória de crescimento. 

No que diz respeito aos restantes grupos etários, 25 aos 34 anos, 35 aos 44 anos e 45 

aos 64 anos, a quantidade de acidentes, por trabalhador e por ano, é muito idêntica 

entre si, continuando a verificar-se uma tendência ascendente a partir de 2012. 

Sobre os resultados obtidos acerca dos trabalhadores mais idosos, com 65 e mais, não 

podemos tirar ilações completas em virtude do erro de amostragem verificado na fonte, 

como já foi atrás referido. No entanto, nos anos de 2011 e 2013 (anos fiáveis), o número 

de acidentes de trabalho não mortais, por trabalhador e por ano, representado na 

mesma figura, é manifestamente inferior face aos outros grupos etários em estudo. 
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Figura 8 - Acidentes de trabalho não mortais ocorridos por trabalhador e por ano, no 

Setor da Construção por grupos 

Analisando os acidentes de trabalho mortais ocorridos por trabalhador e por ano, 

através da figura 4, observa-se que o grupo etário dos 45 aos 64 anos apresenta a 

situação mais gravosa em termos de sinistralidade, isto é, correspondente ao maior 

número de acidentes fatais. Com resultados menos graves seguem-se os trabalhadores 

com idades compreendidas entre os 35 e 44 anos. Os grupos representativos das faixas 

etárias dos 15 aos 24 anos e dos 25 aos 34 anos são os que apresentam menos acidentes 

de trabalho mortais ocorridos por trabalhador e por ano. Quanto aos dados conseguidos 

sobre o conjunto referente aos trabalhadores com 65 e mais, continua-se a não poder 

apresentar uma conclusão fidedigna em virtude do erro de amostragem mencionado. 
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Figura 9- Acidentes de trabalho mortais ocorridos por trabalhador e por ano, no Setor 

da Construção por grupos etários 

Conclusão 

 
Este estudo leva a concluir que, ao efetuar-se o cruzamento entre o número de 

acidentes de trabalho e os grupos etários dos trabalhadores, em cada ano, se identificam 

duas tendências. A faixa etária que demonstra uma maior ocorrência de acidentes de 

trabalho não mortais é a dos 15 aos 24 anos. Por sua vez, assinala-se um maior número 

de acidentes mortais no grupo etário dos 45 aos 64 anos. 

Importa que os trabalhadores mais jovens sejam cada vez mais sensíveis às questões da 

Segurança e Saúde no Trabalho. Para estes, o Estado tem e terá um papel 

preponderante, pois de acordo com a legislação em vigor, “… deve prosseguir a 

integração de conteúdos sobre a segurança e a saúde no trabalho nos currículos 

escolares dos vários níveis de ensino, tendo em vista uma cultura de prevenção no 

quadro geral do sistema educativo e a prevenção dos riscos profissionais como 

preparação para a vida ativa” (artigo 9º, Lei nº 102/2009 de 10 de setembro). 
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Conclui-se, assim, que o setor de Construção Civil, em Portugal, necessita desencadear 

um conjunto de estratégias para acompanhar o comportamento de algumas 

 
 

organizações europeias que encaram o envelhecimento dos trabalhadores numa ótica 

da resolução de problemas e de forma proativa. As organizações para quem o 

envelhecimento dos seus colaboradores apenas é visto como um problema tendem a 

ter um menor desempenho do que aquelas que o veem como uma oportunidade, 

nomeadamente criando condições de passagem de saberes dos trabalhadores mais 

experientes para os mais jovens. 

Como proposta futura sugere-se que, tendo em consideração as características do setor 

da Construção e o envelhecimento dos seus trabalhadores, se preconize uma atuação 

junto dos empregadores que vá de encontro a um dos princípios gerais da prevenção, 

que determina que o trabalho seja adaptado ao homem, no que respeita, entre outros, 

à conceção dos postos de trabalho, tendo em vista a redução dos riscos profissionais, 

nomeadamente os psicossociais. 
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Resumo: É fundamental que as sociedades democráticas e humanistas proponham 

medidas para preservar e promover a qualidade de vida dos adultos idosos. A depressão 

é um dos problemas de saúde mental que mais a compromete, sendo o apoio 

psicológico uma das respostas possíveis. O apoio psicológico ao domicílio é uma 

alternativa viável para as pessoas que, por motivos vários, se encontram em casa, 

tornando-se necessário o desenvolvimento de programas elaborados especificamente 

para esta realidade/população, como é o caso da Homecounseling Intervention Therapy 

(HIT). A amostra deste estudo foi composta por 19 participantes com idades 

compreendidas entre os 67 e os 94 anos e foi avaliada em vários parâmetros relevantes 

para a qualidade de vida, através de instrumentos específicos para o efeito, 

nomeadamente, a Avaliação Cognitiva de Montreal (MoCA), a Escala de Depressão 

Geriátrica – 30 (GDS-30), o Inventário de Ansiedade Estado-Traço (STAI-Y), o 

Questionário de Qualidade de Vida (EUROHIS-QOL-8), o Questionário de Estado de 

Saúde (SF-12) e a Escala de Esperança-Disposição. Os resultados demonstraram que o 

programa HIT mostrou ser eficaz na promoção da qualidade de vida e na diminuição da 

sintomatologia depressiva, bem como na melhoria do estado de saúde (no domínio 

mental), do desempenho cognitivo, diminuição da ansiedade e impacto positivo nas 

atitudes quanto à esperança. Os resultados obtidos, ainda que não evidenciando 

significância estatística, traduzem um padrão de melhorias clinicamente relevantes. 
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Introdução 

 
O envelhecimento da população é apontado como um dos fenómenos mais relevantes 

do século XXI (Cabral, Ferreira, Silva, Jerónimo & Marques, 2013). Segundo Powell 

(2010), a Europa é um dos continentes mais envelhecidos do mundo e Portugal 

acompanha esta tendência de envelhecimento populacional (Gouveia, 2013). Neste 

sentido, observa-se uma crescente necessidade de responder adequadamente às 

necessidades das pessoas mais velhas e de melhorar a sua qualidade de vida (QdV). É 

importante compreender que a QdV abrange/é influenciada por uma panóplia de 

variáveis que se correlacionam entre si e que dependem da perceção que a pessoa tem 

delas, nomeadamente o estado de saúde, a ansiedade, a esperança, o desempenho 

cognitivo e a depressão. A depressão está entre as perturbações neuropsiquiátricas que 

mais comprometem a QdV dos idosos, podendo ser abordada com sucesso através de 

diversas intervenções, incluindo a psicoterapia (Maxfield & Segal, 2008). A intervenção 

psicoterapêutica com idosos, para além de promover a saúde mental, catalisa o 

desenvolvimento psicológico e social, sendo que estes são um processo contínuo ao 

longo de todo o ciclo de vida (Lima, 2012). Assim, segundo a World Health Organization 

(WHO) (2002), urge reconhecer a importância de desenvolver programas de intervenção 

multidisciplinares que promovam a QdV das pessoas idosas, de modo a considerar não 

só as perdas associadas a esta fase da vida, mas também a capacidade de resiliência e 

de crescimento psicossocial. 

O apoio psicológico ao domicílio revelou-se um meio eficaz para pacientes que se 

encontrem em casa, em situação de dependência física/psicológica, para que tenham 

acesso a cuidados de saúde mental (Segurança Social, 2016). Neste âmbito, o programa 

Homecounseling Intervention Therapy (HIT) surge com o intuito de colmatar as lacunas 

existentes no serviço de apoio psicológico prestado ao domicílio, padronizando 

procedimentos e fornecendo ferramentas acessíveis, validadas e com eficácia 
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comprovada, com vista a ajudar psicólogos a trabalhar neste contexto, possibilitando, 

também, um melhor apoio aos adultos idosos. O presente estudo tem como principal 

objetivo analisar o impacto do programa HIT, na promoção da QdV e diminuição da 

sintomatologia depressiva de adultos idosos sem declínio cognitivo acentuado e 

confinados ao domicílio por razões de doença ou fragilidade. De forma a comprovar o 

impacto deste programa, foi considerada a avaliação de vários parâmetros relevantes 

para a QdV (estado de saúde, ansiedade, esperança, desempenho cognitivo e 

depressão), sendo que a depressão foi analisada com maior destaque, dada a sua 

prevalência em indivíduos confinados ao domicílio, nesta faixa etária. 

Enquadramento Teórico 

 
Homecounseling Intervention Therapy - (HIT) 

 
Este programa consiste numa “intervenção individual breve e manualizada delineada 

para intervir com pessoas de idade avançada, sem declínio cognitivo acentuado e 

confinadas ao domicílio por razões de doença ou fragilidade, ressalvando as questões 

práticas, relacionais e existenciais da vivência nesta situação” (Lima & Silvério, 2015, 

p.6). Este tem como objetivo principal a redução do “mal-estar e a sua prevenção, 

intervindo na relação com cuidadores formais e informais, na adaptação aos diferentes 

desafios e condições de vida, na promoção do sentido da vida/propósito positivo e 

esperança e no empoderamento e desenvolvimento pessoal” (Lima & Silvério, 2015, 

p.6). Neste contexto, é “uma psicoterapia individual desenhada especialmente para 

responder especificamente às necessidades dos clientes, podendo ajudar a aliviar o mal- 

estar e a promover o crescimento psicológico nesta população” (Lima & Silvério, 2015, 

p.4). Várias contingências à idade avançada podem originar mal-estar e levar a uma 

diminuição da QdV, contudo, na última fase da vida, existem possibilidades significativas 

de desenvolvimento e de crescimento pessoal (Sumalla, Ochoa, & Blanco, 2009). As 

“terapias breves e manualizadas, como é o caso da HIT, oferecem uma boa solução para 

este tipo de população, pois têm objetivos e tempos delimitados, estando voltadas para 

a resolução de um conflito específico e são importantes, na medida em que contribuem 
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para um aperfeiçoamento das orientações de determinados procedimentos 

psicoterapêuticos” (Lima & Silvério, 2015, p.4). 

O programa HIT tem como base várias abordagens teóricas, como o Contextual Adult 

Lifespan Theory for Adpting  Psychotherapy  (Knight,  2014),  intervenções  terapêuticas 

manualizadas, como a Terapia da Dignidade (Chochinov et al., 2005), e guia-se por 

aspetos terapêuticos relevantes para o seu sucesso, como a empatia. 

Objetivos 

 
Nesta investigação é analisado o impacto do programa HIT na  promoção  da  QdV  e na 

diminuição da sintomatologia depressiva em adultos idosos. É esperado que o grupo 

experimental (GE) apresente um aumento dos resultados, entre os momentos pré- 

intervenção (PRÉ-INT) e pós-intervenção (PÓS-INT), no que diz respeito ao desempenho 

cognitivo avaliado através do MoCA [Hipótese (H) 1], na QdV percebida avaliada através 

do EUROHIS-QOL- 8 (H3), no estado de saúde físico e mental percebido avaliado através 

do SF-12 (H4) e nas atitudes em relação à esperança percebida, avaliada pela Escala de 

Esperança- Disposição (H5), contrariamente ao grupo de controlo (GC), que regista uma 

manutenção ou, inclusive, um decréscimo destes, no mesmo período temporal. 

Adicionalmente, é também esperado que o GE apresente um decréscimo dos resultados, 

entre os momentos PRÉ-INT e PÓS-INT, da sintomatologia depressiva avaliada através 

da GDS-30 (H2) e da sintomatologia ansiógena avaliada pelo STAI-Y, contrariamente ao 

GC, que regista uma manutenção ou, inclusive, um aumento destes, no mesmo período 

temporal. Finalmente é esperado que a GDS-30 apresente correlações negativas com o 

desempenho cognitivo avaliado através do MoCA (H6). 

Metodologia 

Participantes 

A amostra total deste estudo é composta por 19 participantes, que foram divididos em 

dois grupos: GE e GC. Os participantes de ambos os grupos obedeceram aos seguintes 

critérios de inclusão: pessoas de idade avançada (≥ 65 anos), sem declínio cognitivo 

acentuado (MoCA ≥ 15 pontos), com sintomatologia depressiva (GDS-30 ≥ 11 pontos) e 
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confinadas ao domicílio por razões de doença ou fragilidade. A amostra, de 

conveniência, foi recolhida através da sinalização de pessoas que poderiam 

corresponder ao perfil pretendido, por psicólogos e assistentes sociais do serviço 

domiciliário da Associação de Cooperação para o Desenvolvimento (ATLAS), da 

Fundação Bissaya Barreto de Coimbra e da Santa Casa da Misericórdia da Mealhada. 

Neste contexto, foram avaliados 28 sujeitos e foram selecionados das primeiras duas 

instituições 9 participantes, que foram integrados no GE e 10 participantes da última 

instituição, que foram incluídos no GC. Assim a nossa amostra é composta por 

reformados das cidades de Coimbra e Aveiro (Quadro 1a e 1b). 
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Instrumentos 

 
Os instrumentos de avaliação (neuro)psicológica utilizados foram: MoCA, para o rastreio 

do desempenho cognitivo (Freitas, Simões, Alves & Santana, 2011); GDS-30, para o 

rastreio da sintomatologia depressiva (Barreto, Leuschner, Santos & Sobral, 2008; 

Simões, Sousa, Vilar, Pinho, Prieto & Firmino, 2017); STAI- Y, para avaliar a ansiedade 

enquanto estado transitório (Escala de Ansiedade-Estado) e/ou enquanto propensão 

relativamente estável (Escala de Ansiedade-Traço) (Silva, 2003); EUROHIS-QOL-8, para 

medir a qualidade de vida (Pereira, Melo, Gameiro & Canavarro, 2011). SF-12, para 

avaliar a perceção que a pessoa tem do seu estado de saúde (Ribeiro, 2005) e a Escala 

de Esperança-Disposição, para diagnosticar e promover a esperança (Oliveira, 2003). 
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Procedimentos e Análises 

 
Esta investigação consiste num plano quasi-experimental, com um GE e um GC, 

avaliados em dois momentos: pré-intervenção (PRÉ-INT) e pós-intervenção (PÓS-INT). 

Cada momento de avaliação iniciou-se com o preenchimento do consentimento 

informado e de seguida foram administrados os instrumentos de avaliação 

(neuro)psicológica supracitados. A PRÉ-INT do GE decorreu entre o mês de Março e 

Abril, seguindo-se a administração da HIT nas 8 semanas seguintes. Esta intervenção 

contou com 8 sessões  no  total, tendo cada uma delas a duração de 1 hora. No fim  das 

8 sessões foi realizada a PÓS-INT, que decorreu entre Maio e Junho, na qual foi 

novamente administrado o protocolo de avaliação (neuro)psicológica. Quanto ao GC, 

não foi implementado qualquer tipo de intervenção, sendo que apenas se realizou a 

avaliação com os mesmos instrumentos administrados ao GE, respeitando o período de 

8 semanas entre a PRÉ-INT (Julho) e a PÓS-INT (Setembro). 

As análises estatísticas foram efetuadas com o Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS- 22.0). Foi utilizado o coeficiente de Spearman para as correlações entre os 

diferentes parâmetros analisados. As diferenças dos perfis intra e inter grupos foram 

analisadas com recurso a estatísticas não paramétricas, dado a amostra não seguir a 

distribuição normal [testes Wilcoxon matched- paired signed rank test (para a 

comparação das medianas dos resultados do grupo experimental, em cada momento de 

avaliação, bem como para comparar a diferença nas medianas dos resultados do grupo 

de controlo, na pré-intervenção e pós-intervenção, nas variáveis em estudo e o teste 

Mann-Whitney (para comparar entre si resultados dos grupos experimental e controlo, 

no que diz respeito às medianas das variáveis em estudo, na pré-intervenção e pós- 

intervenção). 

 

Resultados 

 
MoCA: No GE observou-se um aumento do resultado total médiodo funcionamento 

cognitivo, do momento PRÉ-INT (M=19.22) para o momento PÓS-INT (M=20.00). 
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Registou-se uma melhoria dos resultados na maior  parte  dos  domínios  que compõem 

o instrumento, exceto nos domínios, VisuoEspacial/Executivo (PRÉ-INT: M=2.22; PÓS-

INT: M=1.50), Abstração (PRÉ-INT: M=1.89; PÓS-INT: M=1.00) e Orientação (PRÉ-INT: 

M=5.78; PÓS-INT: M=5.63), 

cujos resultados apresentaram um decréscimo. O mesmo se aferiu no GC, durante o 

mesmo intervalo de tempo, tendo-se verificado um aumento do resultado total médio 

(PRÉ-INT: M=17.70; PÓS-INT: M=18.90), com exceção dos domínios Linguagem (PRÉ- 

INT: M=1.30; PÓS-INT: M=1.20) e Orientação (PRÉ-INT: M=5.70; PÓS-INT: M=5.60), 

onde se observou um decréscimo; e no domínio Nomeação (PRÉ e PÓS-INT: M=2.10) 

onde os resultados médios se mantiveram. No GE, apenas se observaram diferenças 

estaticamente significativas no domínio Memória (Z=–2.209; p=0.039). Já no GC, não 

foram encontradas diferenças estatisticamente significativas, nem para o resultado 

total, nem para os domínios. Nem no momento PRÉ-INT (U=33.500;  p=0.363),  nem  no 

momento PÓS-INT (U=32.500; p=0.522) se verificaram diferenças estatisticamente 

significativas nas medianas do resultado total e por domínios entre os dois grupos. 

GDS-30: No que diz respeitoà sintomatologia depressiva, no GE observou-se um 

decréscimo no resultado total médio, do momento PRÉ-INT (M=21.11) para o momento 

PÓS-INT (M=18.67). Já no GC, observou-se um ligeiro aumento da pontuação média 

(PRÉ-INT: M=16.30; PÓS-INT: 

M=16.90). No GE, observaram-se diferenças estaticamente significativas nas medianas 

dos 

resultados totais entre o momento PRÉ-INT e PÓS-INT (Z =–2.375; p=0.016). 

Contrariamente, no GC não se verificaram diferenças estatisticamente significativas (Z= 

–0.778; p=0.477). Nem no momento PRÉ-INT (U=25.500; p=0.117), nem no momento 

PÓS-INT (U=37.500; p=0.561) se verificaram diferenças estatisticamente significativas 

das medianas do resultado da GDS-30 entre o GE e o GC. 

STAI-Y: No GE observou-se um decréscimo do resultado médio tanto na escala 
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Ansiedade-Estado (PRÉ-INT: M=46.56; PÓS-INT: M=46.44), como na escala Ansiedade- 

Traço (PRÉ- INT: M=51.00; PÓS-INT: M=48.56), entre os diferentes momentos de 

avaliação. Contrariamente, no GC verificou-se um aumento dos resultados durante o 

mesmo intervalo de tempo, tanto na escala Ansiedade-Estado (PRÉ-INT: M=42.70; PÓS- 

INT: M=44.40) como na escala Ansiedade-Traço (PRÉ-INT: M=47.00; PÓS-INT: M=49.70). 

No GE não se observaram diferenças estaticamente significativas medianas dos 

resultados de ambas as escalas deste instrumento entre o momento PRÉ-INT e PÓS- INT, 

nem na escala Ansiedade-Estado (Z= –0.831; p=0.441), nem na Ansiedade-Traço (Z= –

1.786; p=0.082). E o mesmo aconteceu no GC,  não  se  tendo verificado diferenças 

estatisticamente significativas: Ansiedade-Estado (Z= –0.614; p=0.574) e Ansiedade-

Traço (Z= –0.892; p=0.402). Nem no momento PRÉ-INT, nem no momento PÓS-INT, se 

registaram diferenças estatisticamente significativas das medianas intergrupais: 

Ansiedade- Estado (PRÉ-INT: U=40.500; p=0.734; PÓS- INT: U=40.000; p=0.705) e 

Ansiedade-Traço (PRÉ-INT: U=41.000; p=0.764; PÓS-INT: U=43.500; p=0.920). 

EUROHIS-QOL-8: No que diz respeito à qualidade de vida, no GE, observou-se um 

 
aumento no resultado total médio, do momento PRÉ-INT (M=22.56) para o momento 

PÓS-INT (M=25.22). Já no GC, observou-se um ligeiro decréscimo do resultado total 

médio (PRÉ-INT: M=25.20; PÓS-INT: M=24.60). No GE, não se observaram diferenças 

estaticamente significativas nas medianas dos resultados totais entre o momento PRÉ-

INT e PÓS-INT (Z= –1.486; p=0.160). E o mesmo sucedeu no GC, onde também não foram 

verificadas diferenças estatisticamente significativas (Z= –1.149; p=0.305). Nem no 

momento PRÉ-INT (U=26.000; p=0.126), nem no momento PÓS-INT (U=41.000; 

p=0.766) se verificaram diferenças estatisticamente significativas das medianas do 

resultado total entre o GE e o GC. 

SF-12: No GE observou-se um decréscimo do resultado médio do domínio físico (PRÉ- 

INT: M=10.04; PÓS-INT: M=9.60) e um aumento do resultado médio do domínio mental 

(PRÉ- INT: M=12.22; PÓS-INT: M=13.67), entre os diferentes momentos de avaliação. 

Contrariamente, no GC, durante o mesmo intervalo de tempo, houve um decréscimo 
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dos resultados, tanto no domínio físico (PRÉ-INT: M=10.54; PÓS-INT: M=10.24), como 

no domínio mental (PRÉ-INT: M=16.70; PÓS- INT: M=16.10). No GE, não se observaram 

diferenças estaticamente significativas nas medianas dos resultados de ambos os 

domínios deste instrumento entre o momento PRÉ-INT e PÓS-INT [domínio físico (Z= – 

0.352; p=0.773); no domínio  mental  (Z  =  –1.362;  p=0.219)].  O  mesmo aconteceu no 

GC, não se tendo verificado diferenças estatisticamente significativas : domínio físico (Z= 

– 0.604; p=0.672) e no domínio mental (Z= – 1.222; p=0.305). Em nenhum dos domínios 

deste instrumento, nem no momento PRÉ-INT nem no momento PÓS-INT, se registaram 

diferenças estatisticamente significativas das medianas intergrupais: domínio físico 

(PRÉ-INT: U=38.000; p=0.585; PÓS-INT: U=40.000; p=0.702) e domínio mental (PRÉ-INT: 

U=22.500; p=0.068; PÓS- INT: U=28.500; p=0.187). 

Escala de Esperança-disposição: No GE observou-se um decréscimo do resultado médio 

do resultado total (PRÉ-INT: M=29.33; PÓS-INT: M=28.78) e do resultado médio do fator 

Pathways (PRÉ-INT: M=15.78; PÓS-INT: M=14.22), entre os diferentes momentos de 

avaliação. Contrariamente ao que aconteceu com o fator Agency (PRÉ- INT: M=13.56; 

PÓS-INT: M=14.56), cujo resultado médio aumentou, no mesmo intervalo temporal. Já 

no GC, verificou-se um decréscimo dos resultados tanto no resultado total (PRÉ-INT: 

M=27.50; PÓS-INT: M=26.50), como em ambos os fatores: Agency (PRÉ-INT: M=13.80; 

PÓS-INT: M=13.00) e Pathways (PRÉ- INT: M=13.70; PÓS- 

INT: M=13.50). No GE, não se observaram diferenças estaticamente significativas nas 

medianas do resultado total (Z= –0.705; p=0.531), nem em qualquer dos fatores 

subjacentes: Agency (Z= –1.057; p=0.328) e Pathways (Z= –1.703; p=0.125). E o  mesmo 

aconteceu no GC, não se tendo verificado diferenças estatisticamente significativas, 

nem nas medianas do resultado total (Z= –1.848; p=0.086), nem em nenhum dos fatores 

subjacentes: 

Agency (Z= –1.725; p=0.125) e Pathways (Z= –0.649; p=0.531). Verificou-se que em 

nenhum dos 

resultados deste instrumento, nem no momento PRÉ-INT nem no momento PÓS- INT, 

registaram diferenças estatisticamente significativas das medianas intergrupais: 
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resultado total (PRÉ-INT: U=39.500; p=0.673; PÓS-INT: U=34.000; p=0.382), Agency 

(PRÉ-INT: U=44.000; p=0.958; PÓS-INT: U=34.500; p=0.407) e Pathways (PRÉ-INT: 

U=30.000; p=0.225; PÓS-INT: U=39.500; p=0.670). 

Correlações: A correlação entre o resultado total do MoCA e resultado total da GDS- 30, 

embora seja negativa, revela-se fraca e sem significância estatística (r=- 0.021; p<0.931). 

Contudo, destacam-se as correlações positivas fortes  da  Escolaridade  com o resultado 

no domínio Nomeação do MoCA (r=0.608; p<0.01) e com o seu resultado total (r=0.631; 

p<0.01). No que diz respeito ao resultado total da GDS-30, esta apresenta correlações 

positivas com ambas as escalas do STAI-Y, sendo que é forte com a Ansiedade- Estado 

(r=0.670; p<0.01) e muito forte com a Ansiedade-Traço (r=0.815; p<0.01). Este 

instrumento apresenta ainda correlações negativas fortes com o resultado total do 

EUROHIS- QOL-8 (r=- 0.733; p<0.01) e com o domínio mental do SF- 12 (r=- 0.721; 

p<0.01). São também de assinalar as correlações negativas fortes da escala Ansiedade-

Estado do STAI-Y com o resultado total do EUROHIS-QOL- 8 (r=- 0.615; p<0.01). Foram 

também verificadas correlações negativas fortes da escala Ansiedade- Traço do STAI-Y 

com o resultado total do EUROHIS-QOL-8 (r=-0.615; p<0.01), com o domínio mental do 

SF-12 (r=-0.740; p<0.01) com o resultado total da Escala de Esperança-disposição (r=-

0.714; p<0.01) e com o fator Agency do mesmo instrumento (r=-0.629; p<0.01). 

Discussão 

 
Uma grande parte das análises estatísticas realizadas não registou diferenças 

estatisticamente significativas entre os resultados dos distintos momentos de avaliação, 

podendo este facto dever-se ao número reduzido de participantes deste estudo. O 

escasso número de participantes pode dever-se aos critérios de seleção, à duração do 

programa e ao tempo disponível para a sua aplicação. Podemos, contudo, considerar o 

padrão de resultados, que , traduz melhorias clínicas relevantes, devendo estas ser tidas 

em conta. 

Considerando a primeira hipótese em estudo, pode constatar-se que o desempenho 

cognitivo, avaliado através do MoCA, apresentou em média um aumento dos 
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resultados, quer no resultado total, quer dos domínios que o compõem, entre os 

momentos PRÉ-INT e PÓS-INT, em ambos os grupos, contrariamente ao esperado (que 

seria estes resultados apenas aumentarem no GE e se manterem ou decrescerem no 

GC). Contudo, este aumento dos resultados entre o momento PRÉ-INT e PÓS-INT não 

foi estatisticamente significativo em nenhum dos grupos em questão, exceto no domínio 

Memória, no GE, que revelou um aumento estatisticamente significativo. Este resultado 

pode refletir o impacto do programa, na medida em que as queixas de memória são 

muito comuns e um dos principais indicadores de perda cognitiva em adultos idosos, 

podendo também estar associada à sintomatologia depressiva. Ficou também 

comprovado que não existiram diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos, em nenhum dos momentos avaliados. Esta hipótese foi formulada tendo em 

conta a suposição de que indivíduos que apresentam sintomas depressivos, apresentam 

pontuações prejudicadas no resultado total do MoCA, e de que o HIT tem um impacto 

na diminuição da sintomatologia depressiva. Esta associação foi também analisada na 

sexta hipótese deste estudo. Relativamente à sexta hipótese em estudo, segundo o 

teste de Spearman, a correlação entre o resultado total do MoCA e o resultado total da 

GDS, embora se tenha revelado negativa, como seria de esperar, apresentou um valor 

fraco e sem significância estatística. Estes resultados não corroboram os dados 

darevisão de literatura efetuada, pois nela pôde apurar- se que há uma forte associação 

entre a depressão e o declínio/comprometimento cognitivo (Ávila & Bottino, 2006; 

Richard et al., 2013), que quanto mais grave a depressão, pior o desempenho cognitivo 

(Ansai, Aurichio, & Rebelatto, 2016; Ávila & Bottino, 2006) e que os indivíduos que 

apresentam sintomas depressivos apresentam pontuações prejudicadas no resultado 

total do MoCA (Blair et al., 2016). Este resultado aparentemente contraditório pode 

dever-se ao reduzido tamanho da amostra. Neste sentido e tendo em conta que o 

pressuposto na sexta hipótese não se verificou neste estudo, outra explicação possível 

para o resultado observado na primeira hipótese, é que a melhoria dos resultados não 

só no GE como no GC pode dever-se ao resultado da aprendizagem do teste. Apontando-

se como uma possível limitação o facto de não ter 
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sido utilizado na PÓS-INT, uma versão paralela deste instrumento de rastreio cognitivo, 

fazendo com que o efeito da aprendizagem fosse eliminado. 

Quanto à segunda hipótese, pode comprovar-se que a sintomatologia depressiva 

avaliada através da GDS-30, apresentou em média um decréscimo do resultado total 

entre os momentos PRÉ-INT e PÓS-INT no GE e ligeiro aumento no GC conforme o 

esperado. Todavia, apenas se observaram diferenças estatisticamente significativas dos 

resultados entre os diferentes momentos de avaliação, no GE. Não foram verificadas 

diferenças estatisticamente significativas entre o GE e o GC em nenhum dos momentos. 

As diferenças de resultados entre ambos os momentos de avaliação, no GE, podem estar 

relacionadas com a aplicação do programa HIT, ou seja, este programa pode ter-se 

revelado eficaz na diminuição da sintomatologia depressiva. Esta eficácia ganha ainda 

mais força quando são comparados os resultados deste grupo, com o GC, durante os 

mesmos momentos de avaliação, pois no GC não existiu a aplicação do HIT e a 

sintomatologia depressiva aumentou. Embora a diferença entre grupos não tenha sido 

significativa, esta revela-se clinicamente relevante. Já no que diz respeito à 

sintomatologia ansiógena avaliada através do STAI-Y, denotou-se em média um 

decréscimo dos resultados entre os momentos PRÉ-INT e PÓS-INT em ambas as escalas 

deste instrumento, no GE, e um ligeiro aumento também em ambas as escalas do 

instrumento no GC, conforme o hipotetizado. Esta tendência nos resultados, embora 

não estatisticamente significativa, pode expressar a eficácia do programa HIT. Por outro 

lado, neste estudo, quando a depressão diminui a ansiedade também e vice-versa, o que 

vai de encontro com os estudos de Beaudreau e O’Hara (2008), que nos dizem que a 

taxa de comorbilidade entre estas patologias é alta. 

No que diz respeito à quarta hipótese, verificou-se que o estado de saúde físico e 

mental, avaliado através do SF-12, evidenciou em média um decréscimo do resultado 

do domínio físico e um aumento do resultado do domínio mental, no GE, e um 

decréscimo em ambos os domínios no GC. Estes resultados vão de encontro ao 

esperado, exceto o decréscimo dos resultados observados no domínio físico no GE e 

embora os resultados não sejam estatisticamente significativos, traduzem uma melhoria 
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clinicamente relevante. No GE, a melhoria dos resultados no domínio mental pode 

relacionar-se também com aplicação do programa HIT. Já o declínio verificado nos 

resultados no domínio físico, pode dever-se ao facto deste programa incidir e trabalhar 

mais aspetos psicológicos do que físicos. Neste seguimento, podemos afirmar que a 

saúde é uma dimensão crucial na manutenção da QdV e na diminuição da 

sintomatologia depressiva de pessoas idosas, sendo importante ter em conta a maneira 

como o doente vive e percebe a sua situação (Lima, Lima, & Ribeiro, 2010; Nikpour, 

Habibi, Seiedoshohadaei, & Haghani 2007). 

Relativamente à quinta hipótese, verificou-se que no que respeita às atitudes quanto à 

esperança percebida, avaliada pela Escala de Esperança – disposição, no GE, 

contrariamente ao esperado, existiu um decréscimo do resultado médio do resultado 

total e do resultado do fator Pathways entre a PRÉ-INT e PÓS-INT. Apenas o aumento 

do resultado do fator Agency foi esperado. Já no GC, verificou-se um decréscimo dos 

resultados tanto no resultado total como em ambos os fatores do instrumento, como 

previsto. Este resultado, não expectável, pode dever- se ao facto de poder ser necessário 

um período de assimilação das competências adquiridas até os resultados alcançarem 

diferenças significativas, sendo apontada com uma das principais limitações deste 

estudo o facto de não ter sido possível um terceiro momento de avaliação (follow-up), 

para verificar a consistência dos dados e poder verificar se esse período de assimilação 

é realmente necessário, nos diferentes domínios avaliados. Contudo, é de frisar também 

que o fator Agency, que representa a motivação para atuar sobre os objetivos pessoais, 

aumentou, e o Pathways que diz respeito à descoberta de meios para os atingir, 

diminuiu. Esta relação pode predizer uma mudança nas motivações e uma perceção que 

os meios para atingir os diferentes objetivos, são escassos. 

Quanto à terceira hipótese deste estudo pode concluir-se que a QdV percebida, avaliada 

através do EUROHIS-QOL-8, apresentou em média um aumento do resultado total entre 

os momentos PRÉ-INT e PÓS-INT no GE e apresentou um ligeiro decréscimo no GC 

conforme o esperado. A par do que foi dito anteriormente, uma possível justificação é 

que as diferenças de resultados entre a PRÉ-INT e PÓS-INT, no GE, podem associar-se à 
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aplicação do programa HIT. O impacto do programa HIT é enfatizado quando 

comparados os resultados entre grupos e considerando os distintos momentos. Embora 

o decréscimo da QdV no GC também não tenha sido significativo, ele observou-se, 

podendo dever-se ao tamanho reduzido da amostra. Este resultado era esperado e 

também é corroborado por todos os resultados anteriores dos outros instrumentos, 

porque todos eles influenciam direta ou indiretamente a QdV. 

Em suma, a maior parte dos resultados indica que o programa, embora com poucos 

resultados estatisticamente significativos, atuou positivamente sobre alguns dos 

determinantes da QdV enunciados na fundamentação teórica, nomeadamente no 

estado de saúde mental, na ansiedade, no desempenho cognitivo, nos sintomas 

depressivos e nas atitudes quanto à esperança, mais precisamente nas motivações para 

atingir os diferentes objetivos. Corroborando o reportado na literatura, a sintomatologia 

depressiva, neste estudo, apresentou-se correlacionada de forma negativa com a QdV 

e com o estado de saúde mental, variando em sentidos opostos. Contudo apresentou 

correlações positivas com a sintomatologia ansiógena, tanto a nível do traço, como do 

estado, corroborando o que foi encontrado na literatura e que já seria de esperar, pois 

vários autores chegaram a conclusões idênticas, apontando a influência da depressão 

na QdV (Guan, Deng, Cohen, & Chen 2011) e a sua grande taxa de comorbilidade com a 

ansiedade (Beaudreau & O’Hara, 2008). Neste contexto, um maior nível de sintomas 

depressivos está associado a uma menor QdV e de estado de saúde mental percebido e 

a um aumento da sintomatologia ansiógena. Na nossa amostra, também a 

sintomatologia ansiógena parece ter consequências negativas na  QdV  dos  idosos, pois 

quer a nível do traço quer a  nível  do  estado,  se  correlacionaram  negativamente com 

a QdV, padrão este de resultados que está de acordo com o referido nos estudos de 

Guan e colaboradores (2011), que consideram a ansiedade uma das maiores causas de 

sofrimento emocional em pessoas de idade avançada, associando-se à diminuição da 

sua QdV (Guan et al., 2011). No que diz respeito à ansiedade-traço, esta apresentou uma 

correlação negativa forte com o estado de saúde mental, podendo explicar a já referida 

comorbilidade entre a depressão e a ansiedade, pois segundo Potvin e colaboradores 

(2013), o baixo nível de saúde percebida pode 
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explicar esta comorbilidade. A ansiedade-traço apresentou também correlações 

negativas com a esperança, quer a nível do fator Agency, quer no seu resultado total,  o 

que também seria de esperar, pois segundo estudos de  Peterson  e  Seligman (2004), 

os idosos que apresentam maiores níveis de ansiedade apresentam níveis de esperança 

inferiores (cf. também, Oliveira, Santos, Cruvinel, & Néri, 2006) e sublinhe-se ainda que 

vários autores afirmaram que quanto maior for a QdV, maior será a esperança 

(Fernandes, 2014; Peterson & Seligman, 2004). 

 
 

Conclusões 

 
Este estudo contém diversas limitações, a saber, o reduzido tamanho da amostra, que 

despoleta resultados controversos. Com efeito, de modo a obter dados com maior grau 

de generalização e a aumentar o poder estatístico das análises, aconselha-se que, em 

investigações futuras sobre o tema, a amostra seja maior e com seleção e designação 

aleatória. É preciso ter ainda em conta que, devido à sua pequena dimensão e por ser 

uma amostra de conveniência, é pouco representativa, logo, não se pode proceder a 

uma generalização das conclusões obtidas. Outra limitação a apontar neste estudo, 

resulta dos grupos investigados não terem sido escolhidos aleatoriamente, terem sido 

recrutados em instituições diferentes e não terem sido avaliados no mesmo período 

temporal, limitação esta que pode trazer várias ameaças à validade interna da 

investigação. Relativamente aos testes (neuro)psicológicos utilizados na PRÉ-INT e PÓS-

INT, o protocolo revelou-se extenso  para  a  população  em  questão,  podendo ter 

contribuído para um pior desempenho devido ao efeito da fadiga  ou  desmotivação dos 

participantes. Importa ainda destacar que, para se ver o verdadeiro impacto do 

programa HIT, o GC deveria ter uma atividade, embora com objetivos diferentes do 

programa HIT. 

Independentemente destas limitações, é de salientar que o programa HIT se 

demonstrou eficaz na promoção da QdV e na diminuição  da  sintomatologia depressiva 

e da ansiedade, bem como na melhoria no estado de saúde no seu domínio mental, no 

desempenho cognitivo e nas atitudes quanto à esperança. Os resultados 
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obtidos, embora não sejam dotados, na sua maioria, de significância estatística, 

traduzem melhorias clinicamente relevantes. 

Tendo em conta a conjuntura de envelhecimento populacional mundial observada, é 

importante desenvolver e aperfeiçoar programas de intervenção como este, que visem 

a promoção da QdV em adultos idosos e o seu crescimento psicológico, sendo também 

fulcral incentivar a sua implementação em instituições de serviço domiciliário. Durante 

a administração do programa HIT, foi notória a satisfação dos participantes em relação 

a diversos aspetos e atividades neles incluídos, como por exemplo nos exercícios de 

respiração e movimento, evidenciando a importância da continuidade deste tipo de 

intervenções junto da população idosa. 
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Resumo: Este artigo visa apresentar o trabalho do Serviço Social do Comércio (Sesc), 

entidade brasileira privada que atua no campo social, realizado desde a década de 1960 

com a população idosa. Marcado pelo seu pioneirismo e caráter propositivo, este 

trabalho atende cerca de 70 mil idosos por ano e é considerado uma referência no  país 

por conta do desenvolvimento de atividades, com viés socioeducativo, que possibilitam 

às pessoas idosas uma melhor compreensão de seus direitos, de sua cidadania e do seu 

protagonismo. Através de projetos, programações, capacitações técnicas, documentos 

referenciais, estudos e pesquisas, o Sesc acolhe permanentemente o tema do 

envelhecimento em sua agenda institucional. Neste artigo serão apresentados o 

panorama do envelhecimento no Brasil, o histórico da atuação do Sesc por meio do 

Trabalho Social com Idosos (TSI) e os desafios e perspectivas da instituição voltados ao 

atendimento à pessoa idosa. 

 
 

Palavras Chave: Trabalho Social com Idosos; Sesc; Brasil; Envelhecimento; Pessoa Idosa 

 
1. Introdução 

 
O fenômeno do envelhecimento populacional é multifatorial, resultante de diversas 

questões, como a diminuição da natalidade, o aumento da expectativa de vida e o 
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avanço tecnológico da medicina (KALACHE, 1987). No Brasil, este fenômeno tem se dado 

de forma acelerada, após 1960, apontando para a necessidade de adequações nas 

políticas públicas, nos serviços e formulação de ações efetivas ao atendimento das novas 

demandas relacionadas às pessoas idosas, que, conforme nos mostra Camarano (2016), 

foram somadas a outras demandas sociais básicas ainda não atendidas no país. 

Este artigo tem por objetivo discorrer sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido há 

mais de 50 anos pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), instituição brasileira de direito 

privado, com representatividade nos 27 estados do país, por meio de projetos e 

programações nas cinco áreas de atuação (assistência, cultura, educação, lazer e saúde), 

capacitações técnicas, documentos referenciais, estudos e pesquisas. Um trabalho de 

impacto na realidade brasileira, marcado historicamente pelo seu pioneirismo, numa 

época em que ainda não se pensava fortemente sobre a qualidade de vida da população 

idosa. 

Segundo o “Modelo – Trabalho Social com Idosos – Módulo Político”, documento 

institucional produzido pelo Sesc em 2010, visando a sistematização deste trabalho para 

a construção de uma proposição nacional de atuação neste campo, “a constatação do 

isolamento e da exclusão social dos idosos foi observada, pela primeira vez, nas 

dependências do Sesc, na década de 1960” (SESC, 2010). A partir desta demanda, foram 

criadas atividades, inicialmente voltadas para proporcionar um espaço de convivência 

entre idosos, numa proposta voltada para a perspectiva de lazer, mas que, ao longo dos 

anos, ampliou sua atuação para outras áreas, buscando atender aos interesses deste 

segmento, conforme será demonstrado neste artigo. 

2. Panorama do Envelhecimento no Brasil 

 
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o envelhecimento 

da população brasileira acelerou entre 2012 e 2016: o grupo das pessoas com 60 anos 

ou mais cresceu 16%, enquanto o de crianças (de zero até 13 anos) caiu 6,7%. Os dados 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) mostram que o número de 

pessoas com 60 anos ou mais aumentou de 25.486 milhões, em 2012, para 29.566 



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 235 

 

 

 

 

milhões, em 2016. Já o número de crianças diminuiu de 69.293 milhões, em 2012, para 

64.619 milhões em 2016. Diante disso, conforme consta na Figura 1 abaixo, é possível 

afirmar que o Brasil tem alterado a sua pirâmide etária e poderá ser considerado, em 

2050, um país com maior predominância de idosos. 

 

 

 

Figura 1 - Pirâmide etária brasileira no ano de 1980, nos dias atuais e projeção para o 

ano de 2050, respectivamente, segundo o IBGE * 

O envelhecimento da população brasileira está se processando em meio a condições de 

vida, para expressiva parcela da população, ainda muito desfavoráveis. Primeiramente, 

é preciso pensar nas particularidades existentes no envelhecimento determinadas por 

fatores multidirecionais, multifuncionais, históricos, territoriais, entre outros. Assim, 

esse processo não se dá de forma homogênea em todos os aspectos ou com todos os 

indivíduos. 

A primeira iniciativa federal efetiva de assistência aos idosos, segundo Costa (2002), se 

deu no Brasil através do Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), em 1974, 

com ações preventivas que aconteciam nos centros sociais do Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS). 
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Até a década de 1980 as políticas sociais que visavam atender aos idosos brasileiros 

eram destinadas unicamente a idosos em situação de risco social, contando com ações 

de garantia de renda e assistência (CARVALHO & BERALDO, 2009). O processo de 

mudança se iniciou a partir de 1982, após a Assembleia de Viena, quando as políticas 

nacionais para idosos começaram a adotar uma visão positiva do envelhecimento. 

O processo de redemocratização vivido pelo Brasil colaborou com a perspectiva cidadã 

do direito ao envelhecimento, com a Constituição de 198858, primeiro documento que 

introduz o conceito de seguridade social. No Artigo 203 é estabelecido que “a assistência 

social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à 

seguridade social”, tendo por objetivo primeiro “a proteção à família, à maternidade, à 

infância, à adolescência e à velhice”. Esse foi, também, o primeiro registro histórico 

brasileiro da proteção social aos idosos como dever do Estado e direito dos cidadãos. 

Esse processo de redemocratização favoreceu também a organização das primeiras 

associações de idosos, ampliação de movimentos e grupos já organizados e ação de 

entidades que tinham uma atuação com idosos, como o Sesc. A movimentação da 

sociedade civil foi crucial para que o debate sobre o idoso e o processo de 

envelhecimento fosse ampliado social e politicamente, a fim de alcançar um modelo de 

políticas públicas que garantisse a efetividade dos direitos já explicitados na 

Constituição. 

Assim, um marco legal fundamental foi a Política Nacional do Idoso (PNI)59, sancionada 

pela Lei nº 8842, em 4 de janeiro de 1994, que constituiu um avanço sócio-jurídico para 

a proteção social da população idosa, “criando condições para promover a autonomia, 

integração e participação efetiva da sociedade”. 

Destaca-se, no entanto, que somente em 1997 foi criado um Plano de Ação 

Governamental para a integração da PNI, determinando a articulação de setores 

ministeriais para viabilizar sua efetivação, inclusive com o setor saúde: 

 
 
 

58 Ver http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 
59 Ver http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8842.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8842.htm
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“O ano de publicação da PNI (1994) coincidiu com a implantação do Programa de Saúde 

da Família (PSF) com modelo assistencial de atenção à saúde de toda a população 

brasileira. A progressiva implantação do PSF e sua transformação em Estratégia de 

Saúde da Família levaram a Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI) a se adequar à 

mudança do modelo assistencial na atenção primária à pessoa idosa. A PNSI foi revogada 

em 2006, e uma nova política foi publicada – a Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Idosa (PNSPI) que consiste em dois grandes eixos complementares e não excludentes: o 

enfrentamento das fragilidades do SUS, das famílias e dos idosos; e a promoção do 

envelhecimento ativo, conforme proposto pela OMS em 2002.” (CAMARANO, 2016:29) 

O terceiro marco do processo histórico brasileiro quanto ao envelhecimento foi o 

Estatuto do Idoso60 (Lei nº 10.741, de 2003), que nasceu de certa forma “da crítica em 

relação à falta de efetividade e não realização de inúmeras medidas de proteção e ações 

previstas na PNI” (ALCÂNTARA, 2016:364), e teve por objetivo assegurar a efetividade 

da aplicação de garantias de direitos da pessoa idosa, promulgados nos documentos 

anteriores. Ampliando o debate sobre o envelhecimento, estebelecendo a dinâmica dos 

mecanismos de controle social das ações a serem desenvolvidas, o Estatuto criou o 

sistema de garantia de direitos da pessoa idosa, inaugurando dois princípios 

fundamentais para esse segmento populacional: o princípio de proteção integral e o 

princípio de prioridade absoluta (Brasil, 2017), entrando assim definitivamente para o 

cenário brasileiro como um grande marco jurídico. Porém, cabe afirmar aqui que ainda 

há um importante caminho para que esta lei se converta definitivamente num 

instrumento de cidadania, garantia de uma melhor condição de vida e de direitos 

assegurados à pessoa idosa. 

Diante desse cenário de envelhecimento populacional no Brasil, somado à necessidade 

de programas e fortalecimento das políticas públicas voltadas às pessoas idosas, o Sesc 

tem assumido um papel de protagonista por meio de diversas ações, que serão 

apresentadas a seguir. 

 
60 Ver http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htmnnn 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htmnnn
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3. O Sesc e o Trabalho Social com Idosos 

 
O Serviço Social do Comércio (Sesc) foi criado em 13 de setembro de 1946, a partir do 

Decreto-Lei nº 9.85361, num momento histórico marcado por profundas 

transformações econômicas e sociais, com a “finalidade de planejar e executar, direta 

ou indiretamente, medidas que contribuam para o bem-estar social e a melhoria do 

padrão de vida dos comerciários e suas famílias”. Por meio de um acordo elaborado 

pelos representantes dos setores produtivos do país, na Conferência de Teresópolis 

(realizada no período de 1 a 6 de maio de 1945), chamado de Carta da Paz Social, por 

iniciativa do empresariado, foi dado o primeiro passo para a criação de uma entidade 

de direito privado de natureza assistencial, que tinha como objetivos a conquista de 

melhores condições de vida para o comerciário e suas famílias e a promoção do bem- 

estar social da sociedade. 

Segundo as Diretrizes Gerais de Ação do Sesc (2011), a instituição reconhece que as 

soluções estruturais, definitivas e universais devem ser feitas pelo Estado, mas 

paralelamente são desenvolvidas as ações das entidades de serviço social, visando 

atender ao maior número possível das demandas populacionais, no sentido de 

minimizar as desigualdades sociais. A atuação do Sesc ocorre por meio de cinco áreas: 

Assistência, Cultura, Educação, Lazer e Saúde, com programas e projetos voltados ao 

público prioritário (comerciários e seus dependentes) e à comunidade em geral, com 

forte caráter socioeducativo. Com uma grande capilaridade, o Sesc tem ações em todo 

território nacional, está presente em 2.200 municípios brasileiros, contando com 686 

unidades e atendendo mais de cinco milhões de pessoas. 

Neste artigo destaca-se o Programa Assistência, que, de acordo com os referenciais 

institucionais, consiste em “atividades socioeducativas e assistenciais, que estimulem a 

participação social e a cooperação entre indivíduos, instituições e setores da sociedade, 

visando contribuir para a inclusão social e o acesso aos direitos sociais” (SESC, 2015). 

O programa Assistência é voltado para as seguintes atividades: 
 
 
 

61 Ver http://www.sesc.com.br/portal/sesc/o_sesc/Documentos/ 

http://www.sesc.com.br/portal/sesc/o_sesc/Documentos/
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• Trabalho Social com Grupos: ações de formação, desenvolvimento e intercâmbio de 

grupos de diferentes segmentos (idosos, crianças, adolescentes, pais, intergeracionais, 

voluntários e outros), destinadas a promover a participação social e o exercício da 

cidadania em defesa dos direitos sociais; 

• Desenvolvimento Comunitário: ações voltadas para o desenvolvimento de núcleos e 

redes comunitários e projetos sociais, através da articulação intersetorial, promovendo 

a capacidade local para o desenvolvimento da comunidade, colocando seus integrantes 

como protagonistas; 

• Segurança Alimentar e Apoio Social: ações sistemáticas e eventuais de mobilização de 

recursos e competências que operam no combate à fome e ao desperdício e no apoio 

social para a redução de vulnerabilidades; 

• Cursos de Valorização Social: ações destinadas ao desenvolvimento de habilidades e 

competências de nível básico, que contribuem para a socialização e geração ou 

complementação da renda individual ou familiar e a entrada no mundo do trabalho. 

Dentro da Atividade Trabalho Social com Grupos é desenvolvida a modalidade Trabalho 

Social com Idosos (TSI), que atua com a população de 60 anos ou mais em todo território 

nacional. 

“A ação do Sesc com os idosos iniciou-se na década de 1960 e revolucionou o trabalho 

de assistência social ao deflagrar uma política voltada para as pessoas idosas. Isso se 

deve ao fato de que as instituições que cuidavam da população idosa na época eram 

apenas voltadas para o atendimento asilar.” (CARVALHO & BERALDO, 2009:154) 

O TSI teve início no estado de São Paulo, em 1963, sendo na época considerado “um dos 

programas sociais pioneiros no continente latinoamericano na organização de 

programas socioeducativos e culturais voltados ao atendimento ao idoso” (SESC, 1999). 

Em 1970, o trabalho foi reorganizado pelo especialista Marcelo Antônio Salgado62 e as 

 
 
 

62 Assistente Social, Sociólogo, Especialista em Gerontologia e Epidemiologia do Envelhecimento Humano. Foi 
quem sistematizou a Atividade Trabalho Social com Idosos do Sesc. Fundador e Coordenador de Intercâmbio 
Internacional da  Associação  Nacional de  Gerontologia  (ANG)  e  idealizador, em 1986, por meio  do  Sesc  em 
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primeiras ações referiram-se à nucleação e ao desenvolvimento de grupos de idosos 

com programação de lazer, para convivência e participação social maior (CARVALHO, 

2007). 

Essa abordagem definiu o Grupo de Convivência como metodologia básica das ações do 

TSI, possibilitando o desenvolvimento de atividades sistemáticas que estimulam a 

integração do idoso com seus pares, a participação social e o desenvolvimento de 

espaços de escuta, acolhimento, apoio e debate. 

Nesta mesma década, ocorreu a ampliação dos grupos e surgiu a implementação das 

Escolas Abertas da Terceira Idade no Sesc São Paulo. Essas escolas promovem um 

conjunto de cursos destinados à reflexão sobre temas da sociedade e questões 

referentes ao envelhecimento, objetivando a atualização de conhecimentos e a troca de 

experiências, proporcionando assim um novo aprendizado e a construção do saber 

aliada à experiência de vida de cada integrante. 

No início dos anos 1980, diversas universidades brasileiras, públicas e privadas, criaram 

as universidades e faculdades abertas à terceira idade. Hoje, estima-se que há mais de 

200 instituições de Ensino Superior desenvolvendo essas iniciativas, com denominações 

e programas diferenciados, buscando a promoção e resgate da cidadania e autoestima 

desta população. 

Ainda durante os anos 1980, o Sesc São Paulo lançou uma revista interdisciplinar 

intitulada “A Terceira Idade”. Atualmente chamada de “Mais 60 – Estudos sobre 

Envelhecimento”63, a publicação é dirigida aos profissionais de diversas áreas e tem 

como objetivo estimular a reflexão e a produção intelectual sobre Gerontologia, 

abordando diversos aspectos da velhice e do processo de envelhecimento. 

A partir dos anos 1990, foi disseminada no Sesc a proposta do trabalho intergeracional, 

que tinha como objetivo, em primeiro lugar, promover a integração entre idosos, 

crianças e adolescentes e, em segundo lugar, focar na dimensão socioeducativa das 

 

parceria com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) do Curso Internacional de Gerontologia 
Social, promovido pelo Centre International de Gérontologie Sociale. 
63 Ver https://www.sescsp.org.br/online/revistas/4_MAIS+60 

http://www.sescsp.org.br/online/revistas/4_MAIS%2B60
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ações. Com isso, a política social do Sesc para idosos passava a considerar, em sua 

definição de envelhecimento, não apenas os aspectos biológicos, mas também 

psicológico e social, além de enfatizar a integração como tema estratégico para a 

assistência a essa parcela da população. 

Esta nova proposta de atuação vai ao encontro da visão que se tornou predominante 

nas últimas décadas sobre envelhecimento no campo da saúde. Segundo Costa (1998), 

os aspectos biológicos do envelhecimento são os mais conhecidos, pois são os de mais 

fácil visualização, já que é possível observar o declínio do corpo físico durante o processo 

de vida. 

“Como temos sublinhado, os estudos sobre o envelhecimento têm tido um maior 

enfoque sob o ponto de vista biológico e psicológico. Foi apenas devido à pressão do 

envelhecimento demográfico que a dimensão social começou a ter maior importância 

na compreensão da velhice como problema social.” (RIBEIRINHO, 2005:47) 

Apesar de mais visíveis, os aspectos biológicos não são necessariamente os mais 

importantes. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), saúde vai além destes 

aspectos: “é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não consiste 

apenas na ausência de doença ou de enfermidade”64 (1946). Em 1978, convocada pela 

OMS, foi realizada a I Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, em 

Alma-Ata, onde a saúde foi assumida a partir dos desafios do aumento da expectativa 

de vida, do desenvolvimento do estilo de vida saudável, da promoção de ambientes 

saudáveis e dos serviços voltados para a atenção primária. No Brasil, com base na VIII 

Conferência Nacional de Saúde e na Constituição de 1988 – marcos importantes de 

conquista da população, dos movimentos sociais e dos profissionais da área – a saúde é 

vista como direitos de todos e dever do Estado, sem descartar o papel e a 

responsabilidade do indivíduo e dos grupos. 

 
 
 
 

 
64http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da- 
Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-
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Alguns autores, como Diener & Lucas, 2008; Gardner, 2011; Park, 2009; Walker, 2005, 

apontam a interação social como forma de proteção e desenvolvimento do 

envelhecimento ativo65 e saudável, tamanha importância das relações sociais, 

principalmente durante a velhice, na qual por diversas questões há maior tendência ao 

isolamento social. Ressalta-se, assim, a necessidade de uma análise do envelhecimento 

em sua totalidade para o desenvolvimento de ações eficazes numa perspectiva de 

integralidade, ou seja, há a necessidade de programas, metodologias e instrumentos no 

sentido de contribuir para a construção de um envelhecimento digno. 

Alinhando-se a essa visão, o Sesc (2005) utiliza o conceito ampliado de saúde, 

relacionando-a diretamente a trabalho e salário condignos, educação, alimentação, 

habitação, ao lado de uma política social prioritária, indo muito além da questão médica. 

Nesse contexto, é necessário levar em conta a análise global e multicausal da saúde do 

idoso, as diferentes ordens de complexidade e também a determinação de seu processo 

de saúde, compreendendo como o resultado de um conjunto de fatores sociais, 

econômicos, políticos, culturais, ambientais, comportamentais, psicológicos e, também, 

biológicos. 

Frente a esses desafios, no sentido de propor ações inovadoras, que fossem ao encontro 

das novas demandas da população idosa, em 2010 foi publicado um documento 

orientador das ações do TSI, cujo foco é a percepção do idoso enquanto sujeito de sua 

vida e de sua história, afirmando seu papel de protagonista. Por meio de ações que 

possibilitariam uma melhor compreensão do seu papel social e dos seus direitos como 

cidadão, o idoso passaria a ter uma marcada atuação em sua comunidade, contribuindo 

para transformações sociais e melhoria da qualidade de vida. 

Este documento, intitulado Módulo Político do TSI (2010), foi construído pelo corpo 

técnico do Sesc, a partir da análise documental e sistematização das ações realizadas 

pelo Sesc ao longo dos anos: 

 
 
 
 

65 Envelhecimento Ativo consiste na otimização das oportunidades de saúde, segurança e participação conforme 
as pessoas envelhecem. (ILC - Brasil, 2015). 
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“O Modelo da Atividade Trabalho Social com Idosos, fruto de uma reflexão acerca da 

Assistência como área programática do Sesc, pretende ser um documento norteador 

para as ações dos profissionais que estão envolvidos com essa atividade. Tal proposta 

está baseada na sistematização do conhecimento construído e acumulado, através das 

práticas cotidianas, realizadas no atendimento aos idosos nas unidades do Sesc 

presentes em todo o país.” (SESC, 2010:5) 

Suas diretrizes para Trabalho Social com Idosos do Sesc são resumidas nos seguintes 

itens: 

(i) Relações intergeracionais: com o objetivo de desconstruir os estereótipos com 

relação aos idosos estabelecidos socialmente, fomentando intercâmbio entre as 

diversas gerações. 

Acredita-se que as relações intergeracionais têm o potencial de fortalecer a integração 

dos idosos à família e à comunidade, estimulando que as relações não se limitem aos 

seus pares, mas façam parte de um processo que inclua múltiplas gerações, 

proporcionando a troca de saberes. O fomento às relações intergeracionais viabiliza a 

proposta de uma sociedade para todas as idades. 

(ii) Gerontologia como tema transversal: perpassando todas as atividades 

socioeducativas do Sesc, objetivando que todos possam perceber a velhice como um 

processo do ciclo da vida. 

A Gerontologia, como educação de valores, coloca o Sesc, mais uma vez, como 

instituição pioneira, contribuindo para ambientes propícios para convivência entre 

gerações, cumprindo sua função propositiva e servindo de referencial para demais 

instituições. 

(iii) Protagonismo do idoso: objetiva tratar o idoso como protagonista e multiplicador 

do conhecimento construído por ele nos espaços da sociedade e do Sesc em particular. 

O reconhecimento social é primordial para os idosos: “favorecer a criação de espaços 

no qual ele possa ser protagonista e ter uma participação produtiva” (CARVALHO & 

BERALDO, 2009) é um princípio integrante das ações do Sesc. Nesse sentido, tal 
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reconhecimento social vem da percepção dos idosos como sujeitos de transformações 

sociais e como referência na comunidade em que desenvolve sua participação 

produtiva, “não no sentido econômico, mas na dimensão social” (CARVALHO & 

BERALDO, 2009). As ações do TSI norteadas por essa diretriz estimulam a participação 

do idosos como sujeitos engajados socialmente e atores de processos comunitários 

democráticos e reivindicatórios. 

(iv) Envelhecimento ativo: visa, através do desenvolvimento de ações educativas, 

estabelecer um envelhecimento ativo, mais saudável e digno.66 

O conceito de envelhecimento ativo adotado pelo Sesc é o referido pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) como “processo de otimizar oportunidades para saúde, 

participação e segurança de modo a realçar a qualidade de vida na medida em que as 

pessoas envelhecem” (OMS, 2002). 

O Sesc, seguindo as orientações da II Assembleia Mundial do Envelhecimento promovida 

pela ONU – em Madri/ 2002, pauta a realização de sua ação no TSI a partir do 

desenvolvimento de um portfólio extenso de projetos e ações socioeducativas por meio 

de: 

• Grupos de Convivência: desenvolvimento de ações coletivas centradas nos interesses 

e características dos idosos das diferentes regiões do país, voltadas prioritariamente 

para socialização, promoção da autoestima e autonomia. 

• Escolas Abertas da Terceira Idade: tem o objetivo de oferecer aquisição de novos 

conhecimentos e a troca de experiências, proporcionando um novo aprendizado, e a 

construção do saber aliada à experiência de vida de cada integrante. 

• Portfólio de projetos, cursos, atividades esportivas e culturais: voltadas 

exclusivamente para o engajamento da população idosa, seu lazer, cultura e ações de 

empreendedorismo e tecnologia. 

 
 
 

 

66 Modelo Trabalho Social com Idosos: Módulo Político/SESC 
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Diante das diversas necessidades atuais da população idosa, o Sesc, em suas múltiplas 

ações, realiza um trabalho interdisciplinar e multiprofissional, promovendo inúmeras 

atividades, seja nas suas Unidades Operacionais ou em espaços comunitários, que visam 

o envelhecimento saudável e uma melhor qualidade de vida. 

São atividades que acontecem de forma integrada nos cinco programas institucionais: 

Lazer (caminhada, ginástica, danças, natação, hidroginástica, voleibol, basquete, jogos 

cooperativos, jogos adaptados, passeios e excursões); Assistência (trabalho voluntário 

em instituições sociais, festas comemorativas, encontros intergeracionais); Educação 

(cursos, oficinas, palestras, grupos de estudo, alfabetização); Saúde (serviços 

odontológicos e nutricionais, educação em saúde); e Cultura (cursos e oficinas de teatro 

e artes cênicas, coral, cinema, literatura). 

Considerando o viés educativo do TSI, o Sesc produz materiais impressos que 

possibilitam o acesso a informações pelo público idoso e demais pessoas interessadas 

em diversos temas, como: “Prevenção de Quedas em Pessoas Idosa”; “Cartilha 

Seguridade Social”; “Estatuto do Idoso”, entre outros. 

O Sesc ainda atua nas frentes de capacitação, formação e pesquisa voltados a 

temas alusivos ao envelhecimento: 

• Capacitação técnica – promoção de cursos, seminários, workshops, voltados ao 

público de idosos, às equipes técnicas do Sesc, aos profissionais, estudantes de outras 

organizações com interesse no tema. Um exemplo foi a publicação “Educação em Rede”, 

em 2015, pelo Sesc Nacional com artigos sobre o tema Gerontologia, resultado de um 

curso de capacitação técnica em 2012, com o objetivo de desenvolver competências 

necessárias para atualizar e aprofundar os conhecimentos em Gerontologia, visando o 

desenvolvimento do trabalho de forma mais dinâmica, a partir da compreensão do 

envelhecimento enquanto processo. 

• Pesquisa – como instituição que se propõe a pensar permanentemente o trabalho 

social a partir de estudos, pesquisas e novas formulações teóricas, o Sesc 

(Departamentos Nacional e Regional em São Paulo) e a Fundação Perseu Abramo 
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realizaram em 2007 uma pesquisa mostrando o retrato dos idosos no Brasil, que 

resultou na publicação “Idosos no Brasil Vivências, Desafios e Expectativas na Terceira 

Idade”. Atualmente, uma década depois da execução dessa primeira pesquisa, está 

sendo planejada uma nova pesquisa comparativa à anterior, assumindo uma 

perspectiva relacional e intergeracional. 

• Participação em Conselhos – o Sesc, pelo reconhecimento do trabalho com idosos em 

todo o país, integra o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (CNDI), desde a 

sua criação em 2002, contribuindo para o controle social da efetivação dos direitos dos 

idosos, conjuntamente com outras instituições comprometidas com o alcance de uma 

sociedade com justiça social para todas as gerações. Além disso, diversos 

Departamentos Regionais do Sesc integram os Conselhos de direito em suas respectivas 

localidades, sendo eles estaduais e/ou municipais. 

Atualmente, por meio de todas as ações descritas acima, realizadas em todos os estados 

brasileiros, o Sesc atende cerca de 70 mil idosos por ano. 

4. Desafios e perspectivas para o Trabalho Social com Idosos (TSI) do Sesc 

 
Desde a sua criação, as atividades do Sesc passaram por reformulações buscando 

responder às novas demandas e expectativas da sua clientela prioritária e da sociedade 

em geral. Em sua trajetória, a entidade passou por grandes transformações, de ações 

com características assistenciais, individualizadas e restritas a pequenos grupos para 

programas socioeducativos direcionados a grupos maiores e às comunidades, 

objetivando um processo de desenvolvimento social. 

No Trabalho Social com Idosos essa é uma perspectiva marcante. Diante de um cenário 

de carência de programas sociais sistemáticos voltados às pessoas idosas, o Sesc acolhe 

esse segmento, buscando promover e sistematizar projetos que proporcionem espaços 

socialmente produtivos para que o idoso seja ativo e protagonista de suas ações. O novo 

perfil dos idosos brasileiros, aliado à grande demanda de público nas atividades 

promovidas pelo Sesc, traz a necessidade de pensar e rever permanentemente as 
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diretrizes das ações propostas, fortalecendo o idoso enquanto ator social que 

desempenha papel representativo no mercado de trabalho, na família e na comunidade. 

Um desafio que se coloca, portanto, é romper com a lógica de que os idosos necessitam 

somente de espaços para lazer e convívio, indo além dos grupos de convivência 

estritamente compostos por idosos, muitas vezes, percebidos como guetos geracionais, 

com temáticas repetitivas, onde se preconiza a relação dos idosos com seus pares. 

Percebe-se a necessidade de dar voz aos diferentes grupos etários, fortalecendo 

vínculos, facilitando as relações e possibilitando repensar preconceitos e estigmas 

relacionados ao idoso, através de uma ação intergeracional. 

Em alguns Departamentos Regionais do Sesc já foi iniciada uma nova proposta de 

atuação através de projetos, onde o idoso escolhe áreas de interesse, destacando a 

importância de relações com distintas gerações nestes projetos e cursos, para não 

estimular o isolamento geracional. Nesta perspectiva, ganha relevância atividades de 

cunho comunitário, que possibilitam ao idoso ser um agente multiplicador nos espaços 

do Sesc e também da comunidade. Essa perspectiva visa fortalecer os idosos como 

sujeitos produtivos, não somente economicamente, mas especialmente socialmente, 

como protagonistas na comunidade e nas ações de voluntariado. 

Pensando nestas ações de voluntariado foi iniciado um estudo visando a construção de 

uma capacitação para todos os sujeitos que tenham interesse em trabalhar como 

voluntários em diferentes áreas temáticas. Esta capacitação contará com estudo sobre 

a legislação e as especificidades do trabalho voluntário, buscando levantar com os 

participantes interesses e aptidões, para direcionamento desta ação voluntária nos 

espaços do Sesc e também em ambientes externos, realizando um cruzamento entre os 

interesses dos voluntários previamente capacitados e a necessidade de instituições e 

projetos parceiros. 

Também entende-se como fundamental a capacitação do corpo técnico do Sesc em 

Gerontotecnologia, para que esta temática - tão atual e necessária – seja trabalhada 

através de ações e projetos, viabilizando a participação das pessoas idosas na internet e 

redes sociais, estimulando a socialização, a integração e a autonomia. 
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5. Conclusões 

 
Conforme exposto neste artigo, a partir da metodologia de grupos de convivência, o 

Sesc empenhou-se no atendimento às pessoas idosas, por meio de serviços 

diversificados, sempre alinhados às diretrizes institucionais e políticas públicas de 

atenção ao idoso. Este pioneirismo trouxe grandes responsabilidades, exigindo um 

aprimoramento constante, com atualização das reflexões e sistematizações e o fomento 

de espaços de troca nacionais e internacionais, proporcionando o intercâmbio de 

experiências e a realização de estudos e pesquisas nesta importante área de 

conhecimento. 

Diante disso, para o Sesc responder às novas demandas trazidas pelo processo de 

envelhecimento, faz-se necessário o fortalecimento das iniciativas de defesa dos direitos 

da pessoa idosa, por meio do trabalho em rede, desenvolvimento de projetos e ações 

sistemáticas e participação em espaços de controle social. 

Com vistas a continuar contribuindo enquanto instituição social para a melhoria da 

qualidade de vida da população idosa e construção de uma sociedade igualitária para 

todas as gerações, o Sesc segue sua trajetória como um importante ator social. Para isso, 

investe esforços cada vez maiores no aprofundamento das reflexões a respeito do 

envelhecimento populacional, com foco na realização de ações e projetos que sejam 

construídos com base no protagonismo deste segmento, sempre seguindo uma 

proposta de ação voltada não somente para o idoso, mas principalmente construída 

com o idoso. 
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Resumo: No Brasil, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa enfatiza que favorecer 

a autonomia é fundamental para promover, manter e restabelecer a participação social 

e a qualidade de vida de pessoas com mais de 60 anos. Nessa direção, o presente 

trabalho, de caráter qualitativo e pautado em uma pesquisa-intervenção, teve como 

objetivo compreender o papel que ações fonoaudiológicas, pautadas em uma ótica 

dialógica da linguagem, pode desempenhar na promoção da autonomia e da 

autorrealização de pessoas idosas. Para tanto, fundamentou-se na análise dialógica do 

discurso, a qual considera a linguagem como um trabalho social e histórico que organiza 

e dá sentido às práticas humanas. Assim, após o desenvolvimento de um trabalho 

fonoaudiológico, durante o ano de 2016, constituído por encontros semanais de 90 

minutos cada, voltado a práticas orais, de leitura e de escrita, relacionadas a histórias 

de vida de sete integrantes idosos, foi feita uma entrevista semi-estruturada junto aos 

mesmos. Os resultados permitem afirmar que as atividades dialógicas tiveram efeitos 

positivos sobre a autonomia e a participação social dos integrantes idosos, gerando-lhes 

segurança, autoconfiança, mais liberdade para usar a linguagem e, portanto, para tomar 

decisões. Pode-se concluir, sem fazer generalizações, que um trabalho pautado em 

práticas dialógicas viabiliza a promoção de um envelhecimento ativo, com mais 

autorrealização e autonomia. 
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fonoaudiologia. 

1. Introdução 

 
O envelhecimento é um processo gradual e progressivo que acontece ao longo da vida 

e que não se estabelece a partir de uma correlação natural entre a idade cronológica e 

a idade biológica. Pois, de acordo com Willig (2012), o processo de envelhecimento de 

cada pessoa, além de aspectos orgânicos, é determinado pela conjunção de diversos 

fatores, tais como os de âmbito cultural, socioeconômico, educacional, laboral, além da 

própria trajetória e história de vida. 

Entretanto, apesar de não haver um momento especifico capaz de definir uma pessoa 

como idosa, a World Health Organization (2014) delimitou que a velhice se inicia aos 60 

anos de idade, nos países pobres e aos 65 anos, nos países mais estáveis 

economicamente. Com esse referencial etário, estima-se que, em 2050, o número de 

idosos aumentará de 600 milhões para aproximadamente dois bilhões, em todo o 

mundo, sendo que tal crescimento será mais rápido em países ditos emergentes. A 

previsão é que o percentual de crianças deve cair de 33% para 22%, em 2020, pela 

primeira vez na história, levando o número de pessoas idosas a superar o de crianças, 

com até cinco anos de idade. 

A América Latina segue de forma acelerada a tendência europeia, em que o 

envelhecimento revela-se, de forma geral, devido ao avanço tecnológico e médico. 

Especificamente no Brasil da década de 1940, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2016), convivia-se com uma média de expectativa de vida 

de até 43 anos e, atualmente, essa média subiu para 72 anos, gerando um novo padrão 

demográfico, que tem se caracterizado pela redução da taxa de crescimento 

populacional e pela transformação na composição da estrutura etária, com significativo 

e rápido aumento no contingente de idosos. Acrescenta-se, ainda, que o número de 

idosos longevos, com 80 anos ou mais, pode passar de 19 milhões, em 2060, indicando 

um expressivo crescimento em relação a 1980, quando a população brasileira tinha 

menos de um milhão de pessoas nessa faixa etária (IBGE, 2016). 
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Assim, na tentativa de desenvolver condições para dar conta dessa nova realidade 

demográfica, o Brasil sancionou leis voltadas à população idosa, seguindo propostas 

internacionais que vêm sendo planejadas com vistas a chamar a atenção para a 

necessidade de os países, sobretudo aqueles com maiores dificuldades 

socioeconômicas, organizarem políticas públicas voltadas à participação social e à 

qualidade de vida na velhice. Dentre elas, ressalta-se a Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa (Brasil, 2006), a qual, seguindo o Plano de Ação Internacional para o 

Envelhecimento Ativo, preocupa-se em desvincular a velhice de estereótipos restritivos, 

pautados apenas nas mudanças biológicas, para registrar que a pessoa idosa pode e 

deve ser vista como recurso social, como beneficiária e, ao mesmo tempo, contribuinte 

da comunidade em que se insere, conforme apontado pela Organização Pan-Americana 

de Saúde. (2005). 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa defende a participação ativa dos idosos na 

sociedade, considerando que a velhice deve significar acumulação de capital humano, 

social e econômico. Fundamenta-se no fomento ao bem-estar de pessoas mais velhas, 

com vistas a promover melhorias na sua qualidade de vida, por meio de acesso universal 

aos serviços públicos de saúde e à consideração dos determinantes sociais. Valoriza a 

criação de um ambiente social favorável ao envelhecimento e à intergeracionalidade, 

ressaltando que promoção da saúde deve ser considerada em todo o curso de vida 

(Brasil, 2006). 

Assim, com a finalidade de otimizar oportunidades de bem-estar e participação social, 

essa política tem como principal meta direcionar medidas coletivas e individuais de 

saúde para recuperar, manter e promover a autonomia dos idosos, sendo preciso 

compreender que o conceito de saúde vai além da presença ou ausência de doença, de 

acordo com Neris (2011). Esse conceito está relacionado à autonomia, ou seja, ao 

exercício do autogoverno, da autorrealização, da capacidade de fazer escolhas 

livremente, da valorização da identidade, do direito a privacidade e a liberdade 

individual (Souza, 2014). 

Nesse contexto, a autorrealização, de acordo com Honneth (2009), refere-se ao desejo 

e à busca por reconhecimento por e pelos outros, sendo dependente de uma construção 
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intersubjetiva e dialógica que se desdobra em três domínios: o afeto, os direitos e a 

estima social. Esses aspectos vinculam-se à autoconfiança, ao autorrespeito e à 

autoestima, respectivamente. E, segundo Wernet, Mello & Ayres (2017), à medida que 

cada pessoa compreende a si, a partir das interações que estabelecem com outros, ela 

desenvolve e amplia um saber sobre os direitos que lhe pertence, podendo lutar por 

melhores condições de vida pessoal e coletiva. 

No âmbito da Fonoaudiologia, convém ressaltar a importância que práticas de 

promoção da linguagem desempenham no processo de envelhecimento ativo, na 

medida em que a linguagem, enquanto atividade interacional, é essencial para garantir 

a contínua participação de pessoas idosas junto às suas famílias e comunidades, 

segundo Massi et al. (2015). A linguagem, sob a ótica social e histórica, é um trabalho 

intersubjetivo que fundamenta e significa as práticas humanas, sendo a partir da 

alteridade que cada pessoa pode tomar decisões relacionadas à própria existência e 

assumir-se como protagonista de sua história de vida única, singular. De acordo com 

Souza et al. (2015), é por meio do diálogo que pessoas de todas as idades podem se 

relacionar entre si, influenciando-se mutuamente, participando e transformando a 

comunidade em que vivem. 

Em vista dessas considerações, o presente trabalho tem o objetivo de compreender o 

papel que ações fonoaudiológicas, pautadas em uma ótica dialógica da linguagem, pode 

desempenhar na promoção da autonomia e da autorrealização de pessoas idosas. 

2. Material e Método 

 
Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da uma Universidade 

situada no Sul do Brasil, sob protocolo de número 102/08. Dessa forma, atendendo aos 

critérios de tal comitê, todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), sendo respeitados seus direitos de anonimato, livre 

participação, desistência em qualquer momento da pesquisa, sem necessidade de 

justificativas. 
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Trata-se de um estudo que configura-se como uma pesquisa-intervenção, 

fundamentada na perspectiva dialógica do filósofo Mikhail Bakhtin (2011). Esse autor 

considera os enunciados de cada pessoa como sendo produzidos, sempre, em relação 

ao outro a quem se dirige e à situação enunciativa em que ocorre. Assim, toma o diálogo 

como categoria básica de análise da linguagem, pois entende que toda enunciação é 

dialógica e faz parte de um processo de comunicação ininterrupto. Nesse sentido, tanto 

os enunciados das pessoas que fazem parte da pesquisa, quanto os enunciados dos 

pesquisadores têm igual importância, na medida em que estão articulados em um dado 

contexto social, que se desenrola em um momento histórico específico, ultrapassando 

posições de neutralidade, conforme Veneu, Ferraz, & Rezende (2015). 

Portanto, assumindo que o pesquisador só é capaz de investigar com as pessoas e não 

sobre elas, é possível entender que toda e qualquer pesquisa é, invariavelmente, uma 

intervenção. Para Mota (2011), durante o processo de pesquisa, investigadores e 

participantes interagem, reelaborando posicionamentos e a maneira de perceber a si 

próprios e as circunstâncias que fazem parte de seu cotidiano. Tendo em vista que os 

enunciados não são neutros, mas produzem, constantemente, efeitos de sentido nos 

integrantes do diálogo, o presente trabalho afasta-se de uma perspectiva que toma os 

participantes de um estudo como meros informantes, cujas produções discursivas 

seriam simples locuções transparentes, independentes do contexto interlocutivo em 

que foram elaboradas. Ao contrário, a análise dos enunciados aqui apresentada leva em 

consideração a situação concreta em que os textos se realizam, tendo em vista seu 

caráter social mais amplo, nos termos de Alvarez, França & Figueiredo (2015). 

A pesquisa se organizou com participantes de uma ação fonoaudiológica, conhecida 

como Oficina da Linguagem, vinculada à graduação e à pós-graduação em 

Fonoaudiologia, em uma Universidade situada no Sul do Brasil. Essa Oficina teve sua 

primeira edição em 2006 e a cada início de ano abre inscrições para novos integrantes, 

direcionando sua atenção a pessoas com mais de 60 anos de idade. Promove encontros 

semanais com idosos, cuja duração é de, aproximadamente, 90 minutos. Esses 
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encontros, mediados por atividades dialógicas, voltam-se a práticas orais, de leitura e 

de escrita relacionadas a histórias de vida e a conteúdos vivenciais dos participantes. 

Especificamente no ano de 2016, compreendendo o período entre março e novembro, 

os integrantes da Oficina desenvolveram atividades orais e de escrita relacionadas a 

temas que versavam sobre o desejo de concretizar projetos na velhice. De forma mais 

específica, durante o primeiro semestre, o trabalho dialógico voltou-se a leituras 

conjuntas de textos diversos a partir das quais os participantes desenvolveram 

discussões orais, considerando suas interpretações singulares. Essas interpretações, 

embasadas no conhecimento e nas experiências pessoais dos participantes, além de 

intensificar as discussões, permitiu que os idosos percebessem que eram capazes de 

assumir a autoria da própria leitura. Eles passaram a entender que a atividade de leitura 

só era possível na medida em que estabelecia uma íntima relação com os seus 

conteúdos vivenciais. 

No segundo semestre do mesmo ano, depois das práticas com a leitura, foi iniciado um 

trabalho de produção de texto, organizado em função de relatos de experiências 

pessoais. Essas narrativas, envolvendo o envelhecimento e os projetos futuros de cada 

participante, foram inicialmente compartilhadas oralmente. Os idosos narravam partes 

de suas histórias e os outros ouviam e faziam comentários. Na sequência, cada um 

escreveu seu relato e leu aos demais integrantes, que questionaram, apontaram 

lacunas, deram sugestões, gerando questões sobre aspectos formais e discursivos dos 

textos elaborados. 

As questões, que eram acolhidas pelos integrantes, desempenharam papel 

determinante na reelaboração pessoal das produções textuais. Por fim, após o trabalho 

da escrita e da reescrita, o texto de cada um foi transformado em um capítulo de livro. 

Assim, tomando a perspectiva dialógica como referencial nesse trabalho, uma vez que a 

linguagem, como atividade simbólica, promove a reorganização contínua da história de 

cada pessoa, os participantes se autorizaram a escrever seus relatos pessoais, 

publicando nas redes sociais um e-book, que eles intitularam “Dê trela para a velhice”. 
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Depois de finalizados os trabalhos, em novembro de 2016, os idosos foram convidados 

a responder individualmente e oralmente a uma entrevista semi-estruturada, a qual, 

além de questões voltadas ao perfil socioeducativo, foi composta por indagações que 

visavam compreender o papel que ações fonoaudiológicas, pautadas em uma ótica 

dialógica da linguagem, pode desempenhar na promoção da autonomia e da 

autorrealização de pessoas idosas. Para participar da pesquisa era preciso ter mais de 

60 anos e ter integrado a Oficina da Linguagem durante o ano de 2016. As entrevistas 

foram gravadas pelo aparelho Lenovo K5, sendo posteriormente transcritas e analisadas 

na íntegra. 

A unidade de análise do estudo foi a própria atividade discursiva desencadeada durante 

a entrevista, que corresponde a uma situação interacional semioticamente mediada, 

conforme a perspectiva dialógica que embasa o presente estudo. Por isso, as questões 

norteadoras, que organizaram o roteiro da entrevista, estão configuradas na 

explicitação dos resultados, antecedendo as respostas elaboradas pelos participantes, 

sendo possível considerar o contexto discursivo, no qual os relatos dos participantes 

foram produzidos, conforme apresentado na sequência. 

 
 

3. Resultados 

 
Inicialmente, cabe explicitar que a presente pesquisa contou com a participação de sete 

pessoas, sendo seis idosas e um idoso, reconhecidos pelos seguintes nomes fictícios: 

Camélia, Ester, Bella, Bruna, Ana, Júlia e Antonio. Os resultados do estudo estão 

organizados em 3 eixos, sendo que o primeiro vincula-se ao perfil socioeducativo dos 

participantes. O segundo e o terceiro voltam-se a aspectos relacionados à autonomia e 

à autorrealização de pessoas idosas, respectivamente, tendo em vista o papel que ações 

fonoaudiológicas, pautadas em uma ótica discursiva da linguagem, pode desempenhar 

na promoção de tais aspectos. 
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3.1 Primeiro eixo: perfil dos participantes da pesquisa 

 
No que se refere à caracterização dos participantes, o perfil societário dos mesmos, 

levando em conta aspectos relacionados à idade, sexo, estado civil, renda e nível de 

escolaridade, está apresentado logo abaixo. 

Camélia é uma mulher de 85 anos de idade, viúva e aposentada. Ele recebe dois salários 

mínimos ao mês. Reside sozinha, convive com vizinhos e com colegas de grupos que 

participa. Concluiu o ensino superior. 

Ester é uma mulher de 62 anos de idade, casada, aposentada e recebe um salário 

mínimo, reside com marido e filho. Convive com netos e irmãos. Ela concluiu o ensino 

médio. Bella é uma mulher de 66 anos de idade, divorciada, aposentada, reside sozinha. 

Convive com a mãe, irmãos, filhos, netos, familiares e amigos. Bella concluiu o ensino 

superior. 

Bruna é uma mulher de 65 anos de idade, viúva, aposentada, reside com o filho. Ela não 

chegou a completar o ensino fundamental. 

Ana é uma mulher de 85 anos, solteira, aposentada com um salário mínimo. Reside com 

uma filha e duas netas, convive com vizinhos e amigos. Ana nunca frequentou escola. 

Júlia é uma mulher de 67 anos de idade, casada, aposentada. Ela reside com o marido, 

convive com o filho, vizinhos e familiares. Seu nível de escolaridade corresponde ao 

ensino médio incompleto. 

Antonio é um homem de 66 anos, casado, aposentado com dois salários mínimos. 

Reside com a esposa e uma filha. Ele cursou até 2º ano do ensino fundamental. 

3.2 Segundo eixo: a influência da Oficina da Linguagem sobre a autonomia e tomada de 

decisão 

Esse eixo busca ressaltar o papel que ações fonoaudiológicas, fundamentadas no 

dialogismo, pode desempenhar, especificamente, na promoção da autonomia, durante 

a velhice. 
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Para compreender se a Oficina da Linguagem tem exercido influência na autonomia e 

nas tomadas de decisões dos idosos, foram elaboradas as seguintes questões: 1) “Você 

entende que sua participação na Oficina da Linguagem influencia a sua autonomia? Sim? 

Não? Porque?”; 2) “A participação na Oficina da Linguagem tem influenciado nas suas 

tomadas de decisões? Se sim, quais decisões?”. 

Na sequencia, é possível acompanhar a transcrição das respostas dadas sobre 

autonomia e tomada de decisão pelos participantes da Oficina de Linguagem. 

Camélia: [...] Sim! Por exemplo, é da escrita, às vezes eu tinha receio de escrever alguma 

coisa, e a oficina me deu uma certa liberdade, me libertou desses preconceitos ou coisas 

semelhantes. 

Ester: Influenciou, por que eu acho que eu tinha autonomia, mas hoje eu tenho mais 

segurança para tomar as decisões, eu aprendi mais...foi um fortalecimento para a minha 

vontade, aflorou meu potencial que estava meio guardado lá... é mais fácil agora eu ir 

botando para fora as coisas, as minhas vontades. Muitas coisas que eu não fazia, eu faço 

agora.[ ]. 

Bella: Porque a gente vê que a gente pode. Por que eu acho que estou envelhecendo, 

mas estou melhorando. Eu nunca digo não para nada, mesmo que eu não sei, eu procuro 

ir atrás e saber, e eu acho que é influência da oficina da linguagem, por que a gente ouve 

muitas histórias e coloca no nosso cotidiano para melhorar a nossa vida. 

Bruna: Sim, bastante. Às vezes eu faço algo meio repentino, daí eu penso: não!!! Vou 

fazer que nem no grupo da Oficina da Linguagem. Tem que pensar, tomar uma decisão. 

Eu fiquei mais comportada, eu escuto, aprendi a escutar, não estou bem daquilo, mas 

estou aprendendo. 

Ana: [ ] Quando eu cheguei à Oficina de Linguagem eu não falava, eu tinha vergonha e 

agora, não, eu falo! 

 
Júlia: Sim! Por que a gente sente valorizada. Por que há uma troca de experiência 

mesmo, da gente, idoso com vocês, jovens. É uma troca de sabedoria eu acho. 
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Antonio: Sim, mudou. Conhecimento. Minha comunicação. Eu era muito tímido, hoje 

estou mais solto. 

QUADRO 1: Síntese da influência de ações fonoaudiológicas sobre a autonomia/tomada 

de decisão dos idosos, participantes da Oficina da Linguagem. 

 

IDOSOS PARTICIPANTES Síntese da influência da oficina da 

linguagem 

Sobre a autonomia/tomada de decisão 

Camélia Segurança e liberdade para escrever/ 

ressignificação de preconceitos 

Ester Segurança para tomar decisões/ 

fortalecimento das próprias vontades 

Bella Reconhecimento das próprias 

potencialidades/ influência das atividades 

dialógicas na qualidade de vida 

Bruna Reconhecimento da necessidade de 

tomar decisões de forma elaborada e não 

repentinamente/a escuta passou a ser 

considerada 

Ana Mais confiança para falar 

Julia Valorização da velhice e possibilidade de 

troca de experiências com outras pessoas 

Antonio Mais autonomia para falar 

 

 
3.3 Terceiro eixo: a influência da Oficina da Linguagem nas realizações pessoais 



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 261 

 

 

 

 

Para compreender se ações fonoaudiológicas, fundamentadas no dialogismo, têm 

exercido influência na autorrealização dos idosos, foram elaboradas as seguintes 

questões: ‘’A participação na Oficina da Linguagem tem influenciado nas suas 

realizações pessoais? Se sim, quais?‘’. Parte dos enunciados produzidos pelos 

participantes está apresentada a seguir. 

Camélia: Tem! Principalmente na escrita, na liberdade e tomada de decisões, no que se 

refere a minha liberdade, tudo isso me ajudou muito. 

Ester: Também, tudo isso sabe?! De ter ficado mais corajosa e conhecer novas pessoas 

faz com que a gente vê mundos diferentes, com outro nível. Faz com que a gente vê que 

também temos aquilo e que a gente também pode ser assim. Até na maneira de se vestir 

e de se cuidar, mudou. Porque chega num ponto que você fala: ah! Tá bom, assim!!... e 

não está bom! Porque, às vezes, pode melhorar nosso exterior só com uma mudadinha 

de roupa ou de batom. Então, acho que influencia bastante!! Na minha vaidade, no meu 

gostar de mim mesmo, nunca deixei de gostar de mim, mas acho que deu um “up”!! 

Bella: Também. Prova que eu sou útil. Eu estou envelhecendo, mas nem por isso eu 

tenho que ficar em casa fazendo tricô, eu faço por que eu amo, e não por que estou 

velha. 

Bruna: Sim, bastante. Quando eu tenho reunião familiar eu penso bastante para falar. 

Eu até voltei a estudar. Por que antes eu tinha muito medo de errar e aqui eu perdi esse 

medo. Eu penso que eu tive mais coragem, mais atitude. Aqui não é a perfeição. A gente 

é o que a gente é. 

Antonio: Sim. A gente ficou mais solto, com mais coragem, mais dentro da certeza do 

que da incerteza. 
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QUADRO 2: Síntese da Influência da oficina da linguagem nas realizações pessoais 

 
Idosos Participantes Síntese da influência da Oficina da 

Linguagem nas realizações pessoais 

Camélia Realização por escrever e liberdade para 

tomar decisões 

Ester Coragem, contato com outras pessoas e 

autocuidado 

Bella Valorização pessoal e prazer no que faz 

Bruna Coragem, aceitação de si mesma, 

retomada de projetos antigos, tal como 

voltar a estudar 

Antonio Mais soltura e coragem 

 

 
4. Discussão 

 
Em relação ao primeiro eixo, no que se refere à caracterização dos participantes, é 

possível observar predominância do sexo feminino. Tal fenômeno pode estar 

relacionado ao que vem sendo chamado de feminização da velhice. De acordo com a 

World Health Organization (2014), as mulheres vivem mais do que os homens em quase 

todos os lugares do mundo. Em um estudo recente feito pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (2016), foi observado que as mulheres representam 55,8% da 

população idosa brasileira. 

Essa predominância pode ser entendida, dentre outros fatores, pela menor prevalência 

de tabagismo e de etilismo, menos exposição a riscos, como por exemplo, o fato das 

mulheres viverem mais tempo no espaço doméstico do que os homens, o que as protege 

de eventos violentos, segundo Nogueira e Alcântara (2014). Também, de acordo com 

Ribeiro et al. (2014), o fato de procurarem mais os serviços de saúde, alcançando 
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diagnósticos mais precocemente, leva as mulheres a ampliar as possibilidades de cura 

de doenças. 

No que se refere à escolarização, pode-se constatar que há diferenças significativas em 

relação aos níveis de escolaridade dos participantes: uma idosa é alfabetizada, mas não 

é escolarizada; uma possui ensino fundamental incompleto e outra o ensino médio 

incompleto; um homem e uma mulher contam com o ensino médio completo; e duas 

idosas concluiram o ensino superior. 

Os níveis mais restritos de escolarização podem ser justificados pelas próprias condições 

do sistema educacional brasileiro, nas décadas de 1940 e 1950, que beneficiava uma 

determinada classe social mais elitizada e residente em centros urbanos, de acordo com 

Torquato, Massi e Santana (2011). Naquele momento, o Brasil, que tinha uma economia 

agrícola, contava com um expressivo número de crianças em idade escolar vivendo na 

zona rural. Em decorrência disso, aquelas crianças cresceram e tornaram-se pessoas 

idosas a partir de um baixo nível de escolarização, pois só a elite dominante necessitava 

ser letrada. 

Além disso, a população analfabeta no Brasil é majoritariamente composta por pessoas 

idosas, especialmente, do gênero feminino. Isso porque, até meados do século XX, havia 

menos oportunidade de acesso à escola para as mulheres, que eram educadas para 

serem boas esposas e boas mães, responsáveis pelos afazeres domésticos, segundo 

Lisboa e Chianca (2012). 

No que se refere à convivência, a maioria dos sujeitos pesquisados convivem com a 

família, sendo que apenas duas idosas residem sozinhas. De qualquer forma, convém 

ressaltar que a relação familiar é um espaço de convivência e aprendizagem, que pode 

promover relações de afeto entre o idoso e seus entes familiares, conforme Cardoso, 

Sampaio & Vilela (2017). 

Quanto ao segundo eixo, que aborda a influência da Oficina da Linguagem na autonomia 

e nas tomadas de decisões de idosos, os integrantes dessa pesquisa relataram, em seus 

discursos, que a partir da participação em tal Oficina, sentem-se mais seguros e com 
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maior liberdade para escrever, como também para tomar decisões, falar e escutar os 

outros. Os relatos de Ana e de Antônio, por exemplo, indicam que, antes de participarem 

da Oficina da Linguagem, sentiam-se tímidos e inseguros para falar. 

Esses relatos afirmam a relevância de atividades dialógicas grupais na promoção da 

segurança e da autonomia de pessoas idosas, sobretudo, no que se refere à interação 

por meio da linguagem oral e escrita. Ou seja, atividades voltadas às produções orais, 

como desenvolvido na Oficina da Linguagem, são capazes de promover autonomia das 

pessoas idosas, proporcionando-lhes novas situações discursivas, as quais valorizam 

suas opiniões e experiências, ampliando suas possibilidades de participação social. 

Neste ponto, convém ressaltar que a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa indica 

que a autonomia reflete as ações dos sujeitos ao longo da vida, devendo ser garantida 

na velhice, para que o idoso participe ativamente de ações que lhe são direcionadas na 

comunidade em que vive. 

Os integrantes desse estudo também relataram que as atividades dialógicas 

desenvolvidas na Oficina fortaleceram suas opiniões e vontades, levando-os a 

reconhecer suas potencialidades, bem como a influência das histórias contadas para os 

outros. Os discursos de Ester e de Bella apontam que, ao participarem de atividades 

mediadas por práticas interacionais, perceberam fortalecimento de suas vontades, além 

da melhoria da qualidade de vida. Seus relatos mostram que a partir da relação 

estabelecida com as outras pessoas que faziam parte do trabalho, passaram a ter uma 

noção mais benéfica sobre o próprio envelhecer, desfazendo preconceitos e viabilizando 

uma velhice mais digna, autônoma e saudável. 

Os dados aqui encontrados estão em concordância com estudo qualitativo realizado em 

Cajazeiras, no nordeste brasileiro com 60 idosos, o qual mostra que atividades 

interacionais permitem melhoria da confiança pessoal e da qualidade de vida, 

proporcionando maior participação social na velhice, nos termos de Andrade et al. 

(2014). Nessa mesma direção, outra pesquisa pautada na Análise de Conteúdo, realizada 

em Curitiba, no Sul do Brasil, ressalta que interlocutores idosos, participantes de práticas 

dialógicas, referem perceber mais claramente a necessidade de trocar 
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experiências, de falar, ouvir, defender pontos de vista e contrapor opiniões, ampliando 

seus conhecimentos e desmistificando posições cristalizadas e estigmatizadas sobre o 

envelhecimento (Ferreira et al., 2015). 

O terceiro eixo diz respeito a influência da Oficina da Linguagem nas realizações pessoais 

dos idosos participantes. Nos relatos dos idosos foi possível perceber que, na visão 

deles, atividades dialógicas são capazes de gerar autorrealização, mais liberdade para 

escrever e para tomar decisões, além de diminuição do medo para falar com e para o 

outro. Da mesma forma, uma pesquisa realizada por Rizzolli e Surdi (2010), em Santa 

Catarina, também, no Sul do Brasil, com 20 idosos, de ambos os sexos, cujo intuito era 

investigar os benefícios ocorridos na vida dos idosos a partir da inserção em grupos de 

convivência, indicou que tal inserção promoveu a saúde e qualidade de vida dos 

participantes. 

Os discursos produzidos por Camélia e Bella, por exemplo, indicam claramente que, ao 

participarem das atividades da Oficina da Linguagem, sentiram maior realização para 

escrever, liberdade para tomar decisões, além do sentimento de valorização. As 

respostas fornecidas pelos idosos indicam que as atividades dialógicas proporcionaram 

valorização da própria velhice, maior participação nas decisões pessoais e familiares e 

aumento da confiança. Ou seja, práticas significativas com a linguagem assumem papel 

fundamental no processo de envelhecimento ativo, assegurando a integração social da 

pessoa idosa e colaborando para promover uma velhice saudável, com qualidade de 

vida, segundo Massi et al. 2018. 

Corroborando os achados da presente pesquisa, outro estudo, pautado na escrita 

autobiográfica de idosos, evidencia que atividades dialógicas favorecem a promoção do 

envelhecimento ativo, fomentando o fortalecimento da autonomia pessoal por meio da 

interação com o outro, segundo Lourenço, Massi & Ribeiro (2014). Assim, a relevância 

em participar de um grupo pautado em práticas dialógicas, está em promover a 

participação social de idosos, viabilizando o desenvolvimento de sua autonomia, a qual 

interfere na sua autoestima e bem-estar. 
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5. Considerações finais 

 
A presente pesquisa indica que atividades fonoaudiológicas, voltadas a experiências 

dialógicas, produziram efeitos relevantes na promoção da autonomia e autorrealização 

de pessoas idosas, participantes de uma Oficina de Linguagem. Essas experiências 

geraram mais confiança, mais liberdade para falar, fortalecimento das próprias 

vontades, além de maior participação social e segurança nas tomadas de decisões. 

Assim, é possível entender, que um trabalho com e pela a linguagem, pautado em 

práticas dialógicas, pode ter papel preponderante para efetivação da Política Nacional 

de Saúde da Pessoa Idosa, na medida em promove autonomia e autorrealização na 

velhice. 

Convém ponderar que os resultados desta pesquisa não permitem generalizações, pois 

refletem produções discursivas elaboradas por pessoas situadas em uma determinada 

comunidade, que se propuseram a participar de atividades significativas com a 

linguagem e com o outro, por um tempo específico. Entretanto, ela pode servir como 

referência aos profissionais que prestam assistência à pessoa idosa, para que possam 

atuar no sentido de considerar as produções discursivas do idoso, promovendo a sua 

autonomia e o poder de decisão que ele deve ter sobre a sua vida pessoal e social. Por 

fim, cabe ressaltar que as constatações deste estudo sugerem a necessidade de 

realização de pesquisas sobre a temática abordada, tendo em vista a escassez de 

estudos internacionais que abordem o papel das relações dialógicas na promoção da 

autonomia e, sobretudo, da autorrealização na velhice. 
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ABSTRACT: 
 

Background: Older adults living in long-term care facilities (LTCF) are a complex 

population, being characterized by high prevalence of dependency in activities of daily 

living (ADL). Physical activity has been shown to protect against both the incidence of 

ADL disability and progression of disability severity in general population. Although, no 

data is available on the negative role of sedentary behaviours for LTCF residents. 

Aim: Evaluate the relationship between physical activity and functional disability in 

elderly living in LTFC. 

Methods: A total of 216 institutionalized elderly (mean age 82.5±6.2 years; 71.8% 

women) living in the district of Viseu (Portugal) participated in the study. Inclusion 

criteria were: aged≥ 65, living in LTCF that voluntarily accepted to participate in the 

study. 
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Individuals with elevated dependence degree (Barthel Index (BI) <40) and dementia 

were excluded. A form was filled with sociodemographic data and medications. 

Cognitive performance was evaluated by the Mini-Mental State Examination (MMSE), 

the functional disability was assessed by BI. Levels of functional disability were 

established: (MO) moderate (40-55), (MLD) mild (≥60), and (I) Independent (100). Levels 

of activity were considered: (VSA) very slight activity (ADL, watch TV, reading and 

writing), (SA) slight activity (previous + playing cards, shopping, handworks), (MA) 

moderate activity (previous+ bike, dancing, gardening). 

Results: Only 24.1% of the participants were I, 69.4 % presented MLD. The levels of 

activity demonstrate that most of the residents spend time resting (10,8±1,5hours; 45% 

of time) or they were doing a VSA (12,4±1,5 hours; 51.7%). A significant relation was 

found (p<0,001) between I and resting time and also between the number of hours spent 

in SA. Data evidenced that I elderly spend fewer resting hours and practice more physical 

activity. 

Conclusion: It is important to decrease sedentarism among older adults living in LTCF in 

order to enhance their independence and improve their quality of life. 

Keywords: elderly people, physical activity, barthel index, long-term care facilities 
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ABSTRACT: 

 
Background: Fall risk has been observed to be greater among the institutionalized 

elderly. Information relating the severity of functional disability and cognitive 

impairment to the fall risk in institutionalized older adults is still scarce. 

Aim: Describe the prevalence of falls among institutionalized elderly and to study factors 

associated with falling. 

Methods: A total of 216 institutionalized elderly (mean age 82.5±6.2 years; 71.8% 

women) living in the district of Viseu participated in the study. The inclusion criteria 

were: aged 65 or older, living in institutions that voluntarily accepted to participate in 

the study. Individuals that had an elevated dependence degree (Barthel Index (BI) <40) 

and dementia were excluded. A form was filled with sociodemographic data, prevalence 

of falls and medications. Cognitive performance was evaluated by the Mini-Mental State 

Examination (MMSE), the functional disability was assessed by BI and nutritional state   

mailto:cacasabel@hotmail.com


AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 273 

 

 

 

 

was evaluated by Mini Nutritional Assessment (MNA) and anthropometric measures. 

Three levels of functional disability (BI) were established: (MO) moderate (40-55 ), (MLD) 

mild (≥60), and (I) Independent (100). 

Results: According to the information gathered in the falls questionnaire, 30.1% (23.1% 

women) of the participants were identified as fallers. Six fallers (9.2%) were registered 

among MO participants, 47(72.3%) with MLD and 18, 5% among I. However, no 

statistical significance was observed. Also, the study of other factors such as MNA, 

MMSE, Body Mass Index, polymedication did not demonstrate statistical significance for 

this population. 

Conclusion: Despite the fact there was no statistical relationship between falls and the 

other studied variables, a high prevalence of falls among the studied population was 

found. This study provides evidence indicating that fall risk factors do not hold a direct 

correlation with the level of functional impairment among elderly institutionalized 

residents. 

Keywords: elderly people, falls, institutionalized elderly, functional impairment 
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Abstract: 

 
El Timed Up and Go test (TUG) es una sencilla prueba que se emplea para evaluar el 

grado de funcionalidad de las personas mayores y consiste en levantarse de una silla, 

recorrer una distancia de 3 metros, regresar al punto de partida y volver a sentarse. La 

evaluación de dicha prueba se realiza en base al tiempo empleado en desarrollarla, si 

bien aunque es una sencilla prueba, su desarrollo implica la ejecución de diferentes 

acciones física que nos pueden dar más información sobre la capacidad funcionalidad 

de las personas analizadas. El objetivo del presente estudio fue analizar las diferentes 

etapas de desarrollo del TUG (Levantarse, desplazarse tres metros, girar, regresar 

desplazándose 3 metros y sentarse) y determinar su relación con la capacidad funcional. 

La muestra estuvo compuesta por 77 personas mayores (70,12% mujeres) de edad 

media 84.76±7.91 institucionalizada y frágiles según los criterios de Fried. A todas ellas 

se les aplico el test de dependencia del Barthel y posteriormente ejecutaron el TUG con 

el sensor de movimiento WIVA (Loran Engineering). Se llevó a cabo un análisis 

descriptivo de medidas de tendencia central y posteriormente se aplicó un análisis de 

correlación de Pearson (distribución normal). 
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Los resultados mostraron que el tiempo empleado por la muestra para el desarrollo del 

TUG fue de 25.17±12.10s y los valores obtenidos en el test de Barthel fueron 

61.36±27.27. La relación entre el TUG y el test de Barthel fue significativa, siendo el 

grado de correlación del r=-0.508. Las etapas de desarrollo del TUG también mostraron 

correlaciones con el test de Barthel, así en la acción de levantarse (r=0.315;p=0.02), 

acción de ida (r=-0.346;p=0.01), acción de giro (r=0.498;p=0.001), acción de vuelta (r=- 

0.351;p=0.01), acción de sentarse (r=0.375;p=0.005). Los resultados muestras como las 

unidades de desarrollo del TUG por si solas pueden ser predictoras del grado de 

independencia. 

Este trabajo ha sido financiado mediante la red de fragilidad de la Xunta de Galicia (Red 

FrailNet IN607C 2016/08). 

Keywords: dependencia, equilibrio, fragilidad, caídas, sensores. 
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Abstract 

 
Aim: The intergenerational family support is crucial for the elderly in Portugal. This 

communication aims to analyze and discuss the implications of the characteristics of the 

personal social networks of the elderly with and without children. 

Participants: The study involved 612 participants aged 65-98 years (M = 75.6, SD = 7.6), 

mainly women (63%), married (53%) or widowers (36%). Regarding parenting, 12% do 

not have children and the other 88% are parents of 2.3 children on average, 29% have 

only-child. 

Methods: The structural, functional and relational-contextual characteristics of personal 

social networks were evaluated with the IARSP-Elderly (an personal social network 

analysis tool). 

Results: The proportion of single elderly, living alone or cohabiting with other relatives, 

and who are users of social services is greater between the childless elderly. Structurally, 

the elderly parents have larger networks (M = 8.13 vs. 6.24, p < 0.01) and are centered 

in family ties; the childless elderly have a higher percentage of friends (M = 24.81% vs. 

11.23%), neighbors (M = 18.02% vs. 6.49%) and institutional relationships (M = 8% vs. 

2%) in their networks (p <0.01). 
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There were no differences in general functional and relational-contextual 

characteristics, except for emotional support (p < 0.05) and reciprocity (p < 0.01), 

perceived as higher by those who are parents. 

Implications: As the representation of the childless elderly in the Portuguese society is 

becoming more expressive, the results allow us to anticipate social support needs 

trajectories in old age. The results challenge us to problematize and rethink the familistic 

trend approach in social services and the strategies of evaluation and psychosocial 

intervention in social gerontology. 

 

Keywords: Childless eldery, Elderly parents, social personal networks, social support 
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Abstract: Na sociedade atual as tecnologias digitais são uma realidade em todos os 

setores nos quais se exercem os direitos e os deveres de cidadania. Contudo, neste 

contexto digital é necessário que cada cidadão seja portador de competências e de uma 

literacia digital que lhe permita usufruir dos seus direitos e, ao mesmo tempo, cumprir 

com os seus deveres. No entanto, os dados estatísticos têm vindo a demonstrar que os 

adultos mais idosos se encontram no grupo social de maior infoexclusão. Por essa razão, 

a exclusão digital vem implicar uma exclusão social e privá-los de exercer uma cidadania 

plena. A proposta que se apresenta está relacionada com uma investigação de pós- 

doutoramento efetuada no concelho de Castelo Branco (Portugal) e que envolveu uma 

amostra estratificada composta por 400 adultos idosos com 65+ anos. Os resultados 

obtidos vieram a demonstrar um alto índice de infoexclusão onde somente 9.75 % 

referiram aceder e fazer uma utilização da Internet. No que diz respeito à e-Saúde e o e-

Governo Local foram constatadas muitas lacunas para a sua efetivação que passam pela 

inexistência de políticas e de estratégias claras e definidas. Os resultados obtidos 

permitem perceber e apresentar um conjunto de propostas que possam inverter a 

presente realidade para que a cidadania digital não seja impeditiva de uma inclusão 

social dos adultos mais idosos. 

Keywords: Adultos mais idosos; Cidadania digital; Inclusão Social; Infoexclusão; 

Infoinclusão. 

 

A dinâmica do envelhecimento populacional e o envelhecimento ativo 
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Todos os dados que vão sendo recolhidos ao longo dos anos têm vindo a demonstrar 

que existe um processo de envelhecimento global que se tem vindo a acentuar nas 

últimas décadas. A título de exemplo, o Gráfico 1 apresenta essa projeção, até ao ano 

de 2050, tendo como base a população mundial com 65+ anos: 

 

 
Gráfico 1– Proporção da população com 65 e mais anos de idade em determinadas 

regiões mundiais (% total da população). Fonte: Eurostat Yearbook 2006-07. 

Como se pode observar, este acréscimo no envelhecimento começa a evoluir mais 

drasticamente a partir do ano de 2010, sendo os países europeus aqueles que 

apresentam as maiores percentagens, seguidos pelos países da América do Norte, num 

contexto de países mais desenvolvidos. Tal como referenciado por Marques (2011), no 

ano de 2050 os cidadãos mais idosos serão o dobro das crianças, tendo como referência 

a evolução do índice de Envelhecimento das Nações Unidas que estabelece a evolução 

de um valor situado em 38.7, no ano de 2007, para um valor estimado para o ano de 

2015 que se situará em 107.4 e que no ano de 2050 atingirá um valor record de 206.8!... 

Esta alteração de cariz demográfico vem proporcionar a emergência de uma sociedade 

multigeracional devido, principalmente, por um acentuado decréscimo da taxa de 

natalidade e por um acréscimo da esperança média de vida, como resultado de hábitos 

de vida mais adequados e maiores e melhores cuidados de saúde.  
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É no presente contexto que foi surgindo o conceito de envelhecimento ativo como sendo 

um processo que possa promover uma contínua e plena participação dos cidadãos mais 

idosos em diferentes domínios: sociais, económicos, culturais, associativos e cívicos. 

Neste conceito é ainda incluída a manutenção das suas capacidades físicas e mobilidade 

que permitam a sua continuada integração no meio laboral. De acordo com a WHO 

(2002), o envelhecimento ativo pretende preservar e, em simultâneo, criar condições 

para a implementação das áreas, que se passam a apresentar, junto dos cidadãos mais 

idosos: 

a) Saúde: Inclusão de comportamentos saudáveis que evitem a doença, num contexto 

de ‘paciente informado’ que seja proactivo e responsável pela sua saúde; b) Segurança: 

Sendo este um dos aspetos mais difíceis de poder ser salvaguardado pela razão destes 

cidadãos estarem mais expostos ao incremento de limitações físicas e mentais, torna-se 

necessário implementar mais mecanismos de vigilância de modo a preservar o seu bem- 

estar e evitar e prevenir o seu internamento; c) Independência: A capacidade de um 

cidadão mais idoso poder preservar a sua independência reveste-se de grande 

importância porque, ao se associar a sua autonomia, são criadas condições para uma 

permanência mais prolongada nas respetivas residências, protelando-se a sua 

institucionalização; d) Mobilidade: A possibilidade de se poder deslocar sem ajuda de 

terceiros acarreta uma grande vantagem para os cidadãos mais idosos dado que lhes 

permite uma rotina diária mais independente e com uma consequente melhor 

qualidade de vida; e) Participação: O sentimento de pertença e de partilha com os 

demais através de uma participação ativa, faz com que estes cidadãos se sintam úteis e 

colaborativos. 

Como é referido por Malanowski, Özcivelek e Cabrera (2008), o conceito de 

envelhecimento ativo vem a corresponder a uma continuada e sistemática participação 

social, cívica e espiritual no sentido de poder corresponder às expetativas, aos objetivos, 

às aspirações e às necessidades dos cidadãos mais idosos para que se criem e promovam 

condições que venham salvaguardar a sua qualidade de vida e bem-estar.  
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Neste contexto, é importante fazer-se uma referência à 1ª Assembleia Mundial sobre o 

Envelhecimento que ocorreu em Viena (1982) e que se pode considerar como o ponto 

de partida para uma discussão mais global relacionada com as principais consequências 

do envelhecimento da população mundial do ponto de vista humanitário e 

macroeconómico. No seu seguimento, foi levada a efeito a 2ª Assembleia Mundial sobre 

Envelhecimento (2002) que decorreu em Madrid e que veio reforçar um conjunto de 

medidas mais ajustadas, como é referido no relatório da UN (2003): a existência de 

diferenças entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento; o aumento 

significativo de cidadãos com mais de 80 anos de idade; a maior longevidade das 

mulheres; o facto de nos países desenvolvidos os adultos mais idosos se concentrarem 

mais nas zonas urbanas enquanto nos países em desenvolvimento se concentram mais 

nas zonas rurais; a necessidade de uma revisão das políticas sociais e de pensões de 

forma a garantir a sua sustentabilidade; garantir os cuidados de saúde básicos; 

promover mecanismos que possam prevenir atos de violência ou de abusos físicos, 

sexuais ou financeiros; criação de serviços especializados em gerontologia; o 

desenvolvimento de linhas de investigação que contemplem as dimensões relacionadas 

com o processo de envelhecimento; condições que promovam a formação ao longo da 

vida, com particular destaque para as TIC, como meios de comunicação, troca e geração 

de novos conhecimentos que possam, ao mesmo tempo, reduzir o isolamento para 

aqueles que vivem em zonas mais remotas. É, relativamente a esta última dimensão 

relacionada com as TIC, que se torna importante fazer-se uma referência à Declaração 

de Riga (2006), e que contou com a presença de inúmeras delegações internacionais, 

onde se estabeleceu a importância das TIC como um fator de primordial importância 

para o fomento e promoção da ‘eInclusion’ a fim de se poder eliminar a designada 

‘digital gap’. A Declaração de Riga tornou mais evidente a necessidade de se definirem 

estratégias mais consistentes e mais concertadas, donde se destaca, na sua sequência, 

a medida da Comissão das Comunidades Europeias (2007) sob a temática «Envelhecer 

bem na Sociedade da Informação – Uma iniciativa i2010» que estabeleceu os seguintes 

eixos de intervenção:  
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1. Envelhecer bem no trabalho: introdução de práticas inovadoras através da utilização 

das TIC de forma a flexibilizar as atividades laborais e estabelecer 

um equilíbrio entre o meio laboral e a vida privada com a aquisição e incorporação de 
 

 

competências digitais; 2. Envelhecer bem na comunidade: promover condições para a 

criação de redes sociais com um acesso mais facilitado aos serviços (públicos, privados, 

comerciais…) com a utilização das TIC e, em simultâneo, promover um decréscimo do 

isolamento social para aqueles cidadãos mais idosos que se encontram em regiões mais 

remotas ou que não têm um apoio familiar mais consistente; 3. Envelhecer bem em casa: 

é pretendido que com a utilização das TIC os cidadãos mais idosos possam ter níveis 

mais elevados de independência, de autonomia e de dignidade que lhes incrementem a 

sua qualidade de vida, mas sempre como um complemento ou apoio para as suas 

atividades do dia-a-dia. 

A infoexclusão dos adultos mais idosos e suas principais consequências para uma 

cidadania digital 

A problemática da infoexclusão encontra-se bem identificada nos diferentes estudos e 

investigações já realizadas. Neste sentido, o Gráfico 2 torna bem evidente quais os 

grupos que são mais info-excluídos: 
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Gráfico 2 – Valores percentuais de diferentes grupos populacionais relativamente ao 

nível de literacia digital (Fonte: Eurostat, 2006). 

 

Como se pode verificar, são os desempregados, as mulheres, os indivíduos com baixos 

níveis de escolaridade, os aposentados e os cidadãos mais idosos que possuem os 

maiores níveis de infoexclusão. E, é na variável idade, onde se pode constatar uma 

evolução mais acentuada destes níveis de infoexclusão, o que quer dizer que quanto 

mais idoso, maior é a ‘penalização’, ou seja, maior é o nível de infoexclusão. Neste 

contexto, não se pode escamotear o facto, tal como é referenciado por Selwyn et al 

(2003), que a presente sociedade da informação e do conhecimento é, ao mesmo 

tempo, uma sociedade do envelhecimento e, por essa razão, as TIC têm que constituir 

um pré-requisito para a cidadania. Porque, de contrário, o exercício de uma cidadania 

plena e uma efetiva inclusão social poderão estar em risco e, deste modo, os adultos 

mais idosos poderão ser ‘vítimas’ de uma dupla exclusão: exclusão digital e, 

consequentemente, uma exclusão social. 

Como é referido por Gaβner e Conrad (2010), as atuais e futuras mudanças demográficas 

propiciam mudanças nas formas como os cidadãos utilizam as TIC, principalmente, pelo 

facto das TIC se tornarem praticamente indispensáveis nas atividades e rotinas do 

quotidiano, não apenas nas atividades praticadas em contexto laboral mas cada vez mais 

na forma como influenciam os estilos de vida e nas comunicações estabelecidas com 

familiares e amigos. Ou seja, de acordo com Barnett e Adkins (2004), as TIC encontram- 

se integradas, ou melhor, encontram-se incorporadas no seio das comunidades e nas 

suas rotinas e, como tal, fazem ‘parte das vidas de cada um’ e de cada estilo de vida. 

Quer isto dizer, tal como é defendido por Hazzlewood (2000), as TIC são ‘pervasive’, o 

que leva a que estas sejam usadas de forma sensata e inteligente. Ainda neste contexto, 

Lobet-Maris e Galand (2004) parecem ir um pouco mais além ao referirem a necessidade 

ou a importância que estes autores designam por ‘domestication’ como sendo o ‘passo 

seguinte’ relativamente às TIC. Do mesmo modo, Jaeger (2004) é também defensor 

desta perspetiva, pois, a ‘domestication’ irá corresponder a um processo de 

apropriação, de incorporação e de conversão nas rotinas dos cidadãos. 
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Neste sentido, tal como é referenciado por Xie (2006) e Ala-Mutka et al 82008), é 

importante que se estimulem os cidadãos mais idosos para uma aprendizagem ao longo 

da vida mas com uma particular incidência sobre e acerca das TIC pela simples razão de 

não terem tido uma exposição a estas enquanto cidadãos ativos. Por esta razão, 

Hazzlewood (2002) é de opinião que encorajar os cidadãos mais idosos para se 

manterem informados e a continuarem a aprender vão sendo criadas condições para 

melhor se poderem relacionar com as inovações (as TIC, em particular). Estas 

aprendizagens promoverão novos conhecimentos em todas as áreas que irão permitir 

uma mais adequada realização de novas atividades numa sociedade cada vez mais digital 

para que se sintam mais integrados e mais socialmente incluídos. Nesta linha de 

pensamento, Hodkinson, Ford e Hawthorn (2008), referem a este propósito: “(…) when 

a person experiences changed changed life circumstances after retirement, they are 

becoming through learning, as they learn to adapt to those circumstances (…) retirement 

itself is a process of becoming, and learning is an integral part of that process. (p. 7)” Do 

mesmo modo, Bindé (2007) reitera o facto da ‘infoinclusão’ não se reportar apenas a 

uma ligação ou acesso mas, fundamentalmente, a uma questão relacionada com 

conteúdos, com informação e com o conhecimento. Pois, os conteúdos e a informação 

que estes possuem é que poderão gerar novos conhecimentos pelo que Bindé (2007) 

refere ainda que: “It results from the nowlege divide as much as from the digital divide, 

and relates to educational, cultural and linguistic barriers that make the [ICT] alien and 

inaccessible to population groups marginalized by globalization (p. 29).” 

O contexto da investigação: concelho de Castelo Branco 

 
A investigação realizada centrou-se no concelho de Castelo Branco por questões 

relacionadas com algumas questões de ordem prática (local de residência e local de 

trabalho) e, principalmente, por ser uma região do interior de Portugal onde o 

envelhecimento se tem vindo a incrementar de forma preocupante, como se pode 

verificar nos dados recolhidos pelo INE (2011) e que se passam a apresentar. 
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O gráfico 3 apresenta a estrutura da população residente por grupos etários por NUTS 

II, relativos ao ano de 2011, onde se verifica que são as regiões do Alentejo e Centro 

onde o processo de envelhecimento está mais evidente: 

 

 
Gráfico 3 – Estrutura da população residente por grupos etários por NUTS II em 2011 

(Fonte: INE, 2011). 

 

Do mesmo modo, como se apresenta no Gráfico 4, o índice de dependência, que 

estabelece a relação entre o número de idosos e a população ativa (15-64 anos), possui 

um valor médio de 52, é ultrapassado pelo Alentejo (61) e pela região Centro (57): 

 

 
Gráfico 4 – Índice de dependência total por NUTS II em 2011 (Fonte: INE, 2011). 
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Por último, a Figura 1 vem permitir comparar o índice de envelhecimento em todo o 

território nacional relativamente ao de 2001 e de 2011 onde se observa, de forma muito 

clara, o envelhecimento mais acentuado das zonas do interior de Portugal e, no caso 

particular do concelho de Castelo Branco existiu um agravamento desta realidade. 

 

 
Figura 1 – Índice de envelhecimento em Portugal referente aos anos de 2001 e ao ano 

de 2011 (Fonte: INE, 2011). 

Tendo em consideração os dados apresentados, facilmente se pode assumir a 

necessidade de se realizar uma investigação que envolva os cidadãos mais idosos e o 

seu processo de envelhecimento de forma a se identificar o nível de inclusão/exclusão 

digital, no sentido de se poderem propor medidas e estratégias para uma melhor 

inclusão social mediada por uma inclusão digital. Para o efeito, a investigação foi 

implementada tendo em consideração três dimensões: 1. A utilização das TIC ao nível 

do telemóvel, computador e internet; 2. A utilização dos recursos de e-Saúde; 3. A 

utilização dos recursos de e-Governo Local. Relativamente à primeira dimensão (TIC) o 

objetivo prendeu-se com a necessidade de se averiguar o nível de utilização desses 

recursos, o âmbito e as razões para a sua utilização. 
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No que diz respeito à segunda dimensão (e-Saúde), tendo em conta o facto dos cidadãos 

mais idosos devido ao processo de envelhecimento e existir um incremento na 

necessidade de mais cuidados de saúde, daí a razão pela qual se pretende averiguar qual 

a importância da e-Saúde para estes cidadãos. Por último, a terceira dimensão 

relacionada com o e-Governo Local tem uma ligação direta com as Juntas de Freguesia 

que são entidades de apoio e de suporte para os cidadãos mais idosos, no seu 

relacionamento com o Estado, nas suas diferentes valências. A questão de investigação 

que norteou o estudo foi a seguinte: «Qual o papel das TIC e as dimensões da e-Saúde e 

do e-Governo Local para a promoção de um mais adequado envelhecimento ativo para os 

cidadãos com 65 e mais anos do concelho de Castelo Branco?». A fim de se poder dar 

uma resposta à questão de investigação enunciada, foram estabelecidos os seguintes 

objetivos: a) Identificar qual o tipo de utilização que a população com 65 e mais anos faz 

das tecnologias da informação e da comunicação (telemóvel, computador e internet). 

b) Conhecer a oferta dos serviços de e-Saúde (Centros de Saúde) e de e-Governo local 

(Juntas de Freguesia) no concelho de Castelo Branco. c) Recolher a opinião dos 

responsáveis dos Centros de Saúde sobre a utilização da e-saúde e a opinião dos 

Presidentes das Juntas de Freguesia sobre a utilização dos serviços de e-Governo Local. 

d) Aconselhar medidas de intervenção para a utilização das tecnologias da informação e 

da comunicação para a população com 65 e mais anos do concelho de Castelo Branco, 

em especial, na área da e-Saúde e do e-Governo Local. 

Para a primeira dimensão (TIC), a amostra de quotas com base na sede e local de 

residência e com uma participação proporcional que envolveu 400 cidadãos com 65 e 

mais anos residentes nas 25 freguesias do concelho de Castelo Branco, através de um 

inquérito por questionário, levou na análise dos dados a utilizar-se o qui-quadrado com 

o objetivo de se poder encontrar algumas tendências nas variáveis em estudo. 

Relativamente à dimensão da e-Saúde, foram incluídos os Diretores de Centros de Saúde 

na área de influência da Sub-Região de Saúde de Castelo Branco através da realização 

de entrevistas semi-diretivas. 
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Foram entrevistados os responsáveis por 6 dos 8 centros de Saúde que se mostraram 

disponíveis em colaborar. A terceira amostra, constituída por 15 Presidentes de Junta 

de Freguesia compreendeu a dimensão do e-Governo Local, tendo-lhes sido feitas 

entrevistas semi-diretivas. Para o efeito, foi utilizada uma metodologia de caráter misto, 

onde se pretendeu promover uma interligação entre uma valência quantitativa e uma 

valência qualitativa. 

Principais resultados obtidos na utilização das TIC, e-Saúde e e-Governo Local 

 
4.1. Caraterização da amostra 

 
Dos 400 indivíduos, relativamente à variável género, 233 eram mulheres (58,3%) e 167 

homens (41,7%), encontrando-se a grande maioria aposentada (89,3%). No que diz 

respeito às suas profissões a maioria reparte-se entre os serviços, os trabalhadores 

agrícolas e trabalhadores qualificados. Em termos das habilitações literárias, são as 

mulheres que apresentam os valores mais elevados de analfabetismo e de ensino 

primário incompleto. Em termos gerais, é a instrução primária completa (43,3%) a mais 

representativa para esta variável. Em termos de atividades sociais, a grande maioria dos 

entrevistados passam o seu tempo livre a ver programas de televisão (74,8%) e a 

conversar com os seus vizinhos (71%). Para estes entrevistados, a saúde representa o 

seu maior bem (77%), seguindo-se o seu rendimento (46,5%) e, em terceiro lugar, as 

questões relacionadas com a segurança (22%). 

4.2. Utilização das TIC: telemóvel, computador e Internet 

 
O telemóvel é a tecnologia mais utilizada que representa 53,6% da amostra e, após 

aplicação do teste de qui-quadrado, verificou-se haver uma associação entre as variáveis 

idade e habilitações literárias: a) quanto menor é a idade maior é a utilização do 

telemóvel; b) quanto mais elevadas são as habilitações literárias maior é a utilização do 

telemóvel. Em relação ao computador verificou-se existir uma diminuição muito drástica 

na sua utilização que correspondeu a apenas 10,3% da amostra. 
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Também se fez a aplicação do teste de qui-quadrado relativamente à associação entre 

as variáveis idade e género: a) quanto menor é a idade maior é a utilização do 

computador: b) os homens utilizam mais o computador que as mulheres. A utilização do 

computador é feita maioritariamente em casa (97,6%), para acederem à internet 

(87,8%), para escrever textos (63,4%) e para enviar emails e jogar (36,6%). A internet é 

utilizada somente por 9,75% da amostra que devido à sua utilização ‘residual’ não foi 

possível obter uma associação entre variáveis que fosse estatisticamente significativa. 

Contudo, foi possível averiguar-se que a utilização da internet é feita para a realização 

de pesquisas (95%) e para o envio e receção de emails (37%). 

4.3. e-Saúde: Análise de conteúdo das entrevistas realizadas aos médicos 

 
Das 6 entrevistas semi-estruturadas feitas aos médicos responsáveis dos Centros de 

Saúde, após a análise de conteúdo, foram apuradas 5 categorias e 16 sub-categorias, 

com um total de 419 ocorrências/registos. Para o efeito passam-se a apresentar as 

opiniões recolhidas em dois distintos níveis: 1. Opiniões favoráveis: Em termos pessoais, 

as TIC permitem uma maior rapidez no fluxo da informação, que levam a uma melhor e 

mais rápida atualização que se projeta numa maior facilidade em se comunicar com 

terceiros o que, por vezes, promove uma modificação das rotinas; para os cidadãos mais 

idosos, as TIC poderão promover uma redução do seu isolamento e, por essa razão, 

serem capazes de propiciar mais relações de caráter socio-afetivo, que poderá preservar 

mais a sua saúde mental (depressões; doenças degenerativas); no seio dos serviços de 

saúde, destacaram a importância do fluxo de informação (rapidez, acessibilidade, 

intercâmbio, partilha e atualização) e a capacidade de propiciar uma melhor eficácia e 

eficiência a nível organizacional; nos atos médicos, as TIC podem criar condições para 

uma melhor transparência administrativa (especialmente no que diz respeito à 

igualdade de tratamento), a uma melhor gestão do arquivo e das bases de dados (cesso 

e rapidez) e, por fim, à rentabilização da imagiologia. 2. Opiniões desfavoráveis, 

limitações e obstáculos: 
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No que diz respeito à utilização pessoal das TIC, foram referenciados os aspetos ligados 

com a privacidade, insegurança e proteção de dados, uma afetação negativa nas 

relações interpessoais causada por uma dependência excessiva do computador e, por 

outro lado, questões relacionadas com a falta de infraestruturas que sejam robustas e 

fiáveis; relativamente aos cidadãos mais idosos, dadas as taxas elevadas de 

analfabetismo e a inexistência de uma prévia exposição às TIC, são assumidos como info- 

excluídos; no âmbito dos serviços de saúde, foi referido existir uma certa iliteracia digital 

(o que leva a algum ceticismo, desmotivação e resistência à mudança (falta de apoio 

técnico, fiabilidade e robustez das infraestruturas) que associada à inexistência de uma 

conta de email institucional não cria condições para a consolidação de rotinas e de um 

trabalho em rede e de interoperabilidade (ex: Hospitais/Centros de Saúde); no seio dos 

atos médicos, sente-se que há a falta de um apoio técnico dada a pouca formação dos 

médicos em TIC, a deficiente ou inexistente interoperabilidade faz com que a 

acessibilidade não se efetue, o que leva a um maior dispêndio de tempo, também pelo 

facto das interfaces não serem intuitivas. 

4.3. e-Governo Local: Análise de conteúdo das entrevistas realizadas aos Presidentes das 

Juntas de Freguesia 

Após a análise de conteúdo das 15 entrevistas semidiretivas realizadas, emergiram 3 

categorias e 21 sub-categorias, num total de 559 registos/ocorrências. Tal como no caso 

anterior, passam-se a apresentar as opiniões recolhidas em três níveis:1. Opiniões 

favoráveis: do ponto de vista pessoal, as TIC promove rotinas diárias ‘multidimensionais’ 

que passam por uma maior acessibilidade à informação com uma consequente 

atualização de conhecimentos que, nalguns casos se pode tornar até obsessiva e 

dependente, pela utilização sistemática da internet (ex: as redes sociais, em particular), 

mas que propicia uma redução de custos com uma melhor eficiência e eficácia; no caso 

dos cidadãos mais idosos, a utilização das TIC é encarada como benéfica por poder 

quebrar o isolamento, a solidão, ao mesmo tempo que pode também quebrar rotinas 
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(leitura, pesquisas, desafios intelectuais), com incremento na sua qualidade de vida; 

para o e-Governo Local, a existência de um site oficial pode promover laços de 

proximidade (informação atualizada; interação; transparência; visibilidade; rigor), com 

a possibilidade de serem introduzidas novas rotinas e melhor gestão (arquivo digital 

permitirá melhor acessibilidade, rapidez, eficiência) com a utilização mais sistemática do 

email, sendo ainda reportado o caso de ‘sucesso’ na utilização do POCAL (plataforma 

digital que gere a contabilidade). 2. Opiniões desfavoráveis: em termos pessoais, é 

referido o problema da fiabilidade e da robustez das infraestruturas, especialmente no 

binómio urbano/rural, o que pode colocar em causa a segurança e a privacidade e que 

também pode gerar mais isolamento pela utilização obsessiva e até «frenética», que faz 

com que se gaste muito tempo com as TIC em detrimento do contacto presencial; para 

os cidadãos mais idosos, decorrente da inexistência de uma exposição anterior às TIC e, 

consequente falta de uma literacia digital, associada a níveis de uma alta taxa de 

analfabetismo, esta questão não é encarada como uma prioridade; no que concerne às 

atividades relativas ao e-Governo Local, sente-se que pode haver uma interferência 

negativa ao substituir ou diminuir os contactos presenciais por contactos virtuais, 

havendo ainda o sentimento de uma infoexclusão poder acentuar a exclusão social. 3. 

Limitações e obstáculos: ao nível pessoal, sente-se uma preocupação com questões de 

ordem ética e de privacidade, para além das já mencionadas altas taxas de 

analfabetismo e das fragilidades das infraestruturas e de uma «fratura digital» que bem 

identificaram a dois distintos níveis: urbano/rural e jovens/idosos; relativamente à 

tutela, referiram a falta de uma estratégia nacional devidamente contextualizada (e não 

com medidas avulsas) nas diferentes regiões, onde deveria ter sido já feita uma 

formação dos autarcas nas TIC e, ao mesmo tempo, promover-se uma responsabilidade 

cívica e de cidadania que exija a concretização de medidas conducentes ao e-Governo 

por parte dos cidadãos; no que diz respeito à relação com a Câmara Municipal e 

Freguesias, referiram a existência de «papel a mais», onde o email surge 

esporadicamente, pelo facto de não existir ainda uma rotina digital mas, neste 

particular, foi apresentada uma preocupação relativamente aos documentos digitais e 
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sua falta de certificação ou de validade legal que pode por em causa decisões 

subsequentes. 

Propostas e estratégias para uma maior infoinclusão dos adultos mais idosos 

 
A formação em TIC para os cidadãos mais idosos é uma necessidade óbvia e instrumental 

para a promoção de uma infoinclusão. Contudo, esta formação deve privilegiar os 

aspetos mais afetivos e relacionais, ou seja, uma formação que possa ter mais em 

consideração a criação de ‘espaços de convívio’ onde as TIC sejam o suporte e/ou o 

instrumento para a inclusão. Não se pode escamotear o facto das TIC não terem tido 

uma preocupação inicial para com os cidadãos mais idosos, por essa razão, as novas 

propostas e soluções digitais devem envolver estes cidadãos (de forma ativa) para que 

possam corresponder aos seus anseios e necessidades objetivas, no seio das suas 

rotinas. Também no que diz respeito à e-Saúde e ao e-Governo Local não se verificou 

existir uma preocupação específica relativamente aos cidadãos mais idosos. Mas, em 

termos gerais, sentiu-se a necessidade da implementação de infraestruturas robustas e 

fiáveis, para que se sinta confiança na sua utilização, onde a ética e a privacidade e 

proteção de dados sejam acauteladas. Também se demonstrou haver uma necessidade 

de formação e um apoio técnico em TIC, como uma espécie de «retaguarda» em que se 

pode confiar para a ultrapassagem de obstáculos técnicos. Mas um dos grandes 

problemas prende-se com a falta de interoperabilidade. No caso da Saúde, é a 

necessidade dos dados serem transferidos entre todas as unidades/valências (Hospitais, 

Centros de Saúde, Laboratórios, Farmácias…) de forma a tornar todo o processo mais 

célere, mais eficaz, mais eficiente e mais económico. O mesmo transpareceu ao nível do 

e-Governo, propondo-se a criação de rotinas digitais que envolvam as diferentes Juntas 

de Freguesia, a Câmara Municipal, os serviços da Segurança Social, o Centro de Emprego 

e as Instituições de Ensino Superior. Para o efeito, a criação de uma conta de email 

institucional poderia ser o inicio para o estabelecimento de uma rede digital que 

implicaria a criação da já referenciada «rotina digital». 
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Mas, parece também ser consensual que uma abordagem do tipo «up-down» gera mais 

consenso que a abordagem do tipo «bottom-up». Neste sentido, deverá ser a tutela 

(Governo/Ministérios) a criarem medidas que obriguem à utilização das TIC e… 

rapidamente! É um facto que as TIC não param de se aperfeiçoar e de melhorar. Todos 

os dias se fala em upgrades, todos os dias se apela para que o cidadão se informe ou 

procure informação em suporte digital. Neste contexto, a infoinclusão torna-se numa 

obrigação para que o cidadão seja realmente socialmente incluído!!! 
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Abstract: A população idosa evidencia um risco acrescido de experienciar quedas e estas 

resultam frequentemente em incapacidade a longo prazo, perda de mobilidade e 

institucionalização prematura. Programas de atividade física estruturados que integram 

várias componentes da aptidão física revelam-se eficazes na redução do risco de queda 

nesta população. 

O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito de um programa de exercício 

multimodal de 6 meses na aptidão funcional, na composição corporal e no risco de 

queda de idosos de ambos os géneros. 

A amostra incluiu 44 sujeitos, com uma média de 76,28±7,82 anos de idade, distribuídos 

por dois grupos: experimental (GE) e de controlo (GC). Foram avaliados parâmetros 

antropométricos e a força de preensão manual. O risco de queda foi examinado através 

da Escala de Equilíbrio de Berg e a bateria de testes de Fullerton foi aplicada para a 

avaliação da aptidão física funcional (AFF). A análise estatística incluiu testes t para 

amostras independentes ou testes de Mann-Whitney, tendo sido desenvolvidas 

regressões logísticas e análises de regressão univariadas. Foi considerado um grau de 

significância estatística de 5%. 

No género feminino, o GE exibiu, comparativamente ao GC, melhorias significativas na 

preensão manual (11% e -4,19%, respetivamente, p=0,01) e nos testes de flexão do 

antebraço (57% e -15,15%), levantar e sentar na cadeira (75,25% e -28,91%) e levantar, 
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andar 2,44m e voltar a sentar (-9,52% e 66,06%). A mesma situação foi observada nos 

homens, com o GE a apresentar um melhor desempenho (p≤0,05) nos testes de 

apreciação da força superior e de AFF (p≤0,05). O programa de exercício multimodal 

revelou-se efetivo na melhoria da AFF dos idosos de ambos os géneros, não tendo sido 

assinaladas alterações significativas da composição corporal e do risco de queda. 

Palavras-chave: aptidão física, exercício físico, idoso, queda 

Introdução 

O comportamento sedentário e a inatividade física (realização de quantidades 

insuficientes de atividade física moderada-vigorosa) comprometem os níveis de aptidão 

física funcional dos idosos, aumentam o risco de queda e refletem-se no 

aparecimento/agravamento de várias doenças como a hipertensão e a diabetes do tipo 

2 (Dias, Couceiro, Mendes, & Almeida, 2017). Constituindo a principal causa de 

dependência em idosos, as quedas resultam frequentemente em incapacidade a longo 

prazo, perda de mobilidade, institucionalização prematura (Gschwind et al., 2013) e 

comprometimento da qualidade de vida do indivíduo (Voukelatos et al., 2015). O 

aumento da sua incidência com a idade (em cerca de 60%) surge associado a uma maior 

propensão para a ocorrência de quedas recorrentes, a limitações da força muscular e do 

equilíbrio e a alterações do padrão da caminhada (Mendes, Novo, Preto, & Azevedo, 

2011). 

Programas de atividade física estruturados que integrem as componentes 

cardiovasculares, força, equilíbrio, flexibilidade, aptidão física funcional e o treino da 

capacidade cognitiva e da velocidade de reação revelam-se eficazes na redução do risco 

de queda nesta população (Cadore, Pinto, Bottaro, & Izquierdo, 2014; Kovács, Sztruhár, 

Karóczi, Korpos, & Gondos, 2013; Labra, Pinheiro, Maseda, Lorenzo, & Calenti, 2015; 

Shubert, 2011). 

No que respeita à especificidade do programa de exercício, a intensidade e a duração 

do programa de exercício são discutíveis. O exercício de intensidade moderada a 

vigorosa pode contribuir para a manutenção dos níveis de aptidão física funcional na 
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população idosa (Etman, Pierik, Kamphuis, Burdorf, & Lenthe, 2016). Todavia, esta 

intensidade do exercício pode ser um fator para limitados níveis de adesão na população 

idosa. Alguns autores defendem que não é unânime na literatura, qual é a duração que 

se revela mais eficaz na população idosa. A revisão sistemática conduzida por 

Guadagnin, da Rocha, Duysens, & Carpes (2016), documentou que os programas de 

exercício com maior período de intervenção reúnem maiores benefícios para a saúde 

do idoso, comparativamente aos de menor duração. Contudo, outros autores (Clemson 

et al., 2012; Hagedorn & Holm, 2010; Hauer et al., 2001; Lustosa et al., 2011) registaram 

melhoria no risco de queda, na forma muscular e na velocidade da marcha em idosos, 

com programas de exercício com 10 a 12 semanas de extensão. 

A grande maioria dos estudos que analisam a aptidão física funcional e o risco de queda 

em idosos apresenta uma natureza transversal, sendo importante a análise de 

programas de atividade física estruturada que se possam refletir na melhoria destas 

variáveis. 

O presente estudo procurou analisar o efeito de um programa de exercício multimodal 

de 6 meses na aptidão funcional, na composição corporal e no risco de queda de idosos 

de ambos os géneros. 

Metodologia 

Desenho do Estudo 

O estudo foi desenvolvido com idosos de ambos os géneros, distribuídos pelo grupo 

experimental, que beneficiou da aplicação do programa de exercício, e o grupo de 

controlo, que manteve a rotina na instituição, sem participar em qualquer forma de 

atividade física estruturada com supervisão especializada. A recolha de dados foi 

realizada após a obtenção do consentimento da direção de cada uma das instituições 

envolvidas e de cada um dos participantes. Os testes de aptidão física funcional foram 

precedidos da avaliação antropométrica, da avaliação da força de preensão manual e da 

aplicação da Escala de Equilíbrio de Berg. 
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Todas as avaliações foram conduzidas pelo mesmo técnico e os testes físicos foram 

precedidos de um aquecimento de 10 minutos, incluindo marcha estacionária e 

exercícios de mobilização das principais articulações. Após a finalização do primeiro 

momento avaliativo, foi implementado o programa de exercício multimodal no grupo 

experimental, envolvendo um total de 75 sessões. Após o período de intervenção de 6 

meses, procedeu-se à replicação das avaliações em ambos os grupos de estudo (Figura 

1.) 

 

 
Figura 1. Diagrama de fluxo do desenho de estudo 

 
Amostra 

 
A amostra incluiu 44 sujeitos distribuídos de forma não randomizada pelo grupo 

experimental (GE; 8 homens e 13 mulheres) e grupo de controlo (GC; 7 homens e 16 

mulheres). Foram considerados os seguintes critérios de inclusão: (CI.1) idade igual ou 

superior a 60 anos; (CI.2) capacidade de deslocação autónoma; (CI.3) inexistência de 

patologias impeditivas da prática de exercício físico; (CI.4) ausência de amputações e; 

(CI.5) não utilização de próteses nos membros inferiores ou superiores. Foram excluídos 

da amostra, os elementos que não participaram em alguns dos testes e aqueles que, 

fazendo parte do grupo experimental, não obtiveram uma taxa de assiduidade ao 

programa de exercício de pelo menos 80% (Figura 1). 
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Força de Preensão Manual 

 
Para a avaliação da força manual foi utilizado o dinamómetro hidráulico JAMAR 

(Patterson Medical, Warrenville, United States), sendo quantificada a força de contração 

isométrica obtida durante a preensão, de acordo com o protocolo descrito Roberts et 

al. (2011). Assim, foi solicitado ao indivíduo para se sentar numa cadeira com encosto e 

braços, os antebraços apoiados nos braços da cadeira, com as mãos fora e os polegares 

voltados para cima. Depois de ajustada a pega do dinamómetro, foi solicitado ao sujeito 

a aplicação do maior nível de força possível, sendo incentivada a sua melhor prestação 

e lido o resultado com aproximação a 1 kg. Foram efetuadas 6 medições (3 de cada lado 

do corpo) e considerado o melhor resultado. 

Avaliação antropométrica/Composição Corporal 

 
O peso (P) foi avaliado através da balança SECA 701 (SECA Corporation, Hamburg, 

Germany), sendo considerado um limite de tolerância de 0,2 kg e sendo a medição 

realizada com os participantes descalços e a menor roupa possível. A altura (ALT) foi 

medida com o estadiómetro SECA 220 (SECA Corporation, Hamburg, Germany), 

acoplado à referida balança, com o cumprimento da posição antropométrica, sendo o 

resultado registado após inspiração profunda (Heyward, 1996). A sua avaliação foi 

executada considerando um limite de tolerância de 2 mm (Sobral, 1985). 

O perímetro da cintura (PC) foi medido com a fita antropométrica Rosscraft (Rosscraft 

Inovations, British Columbia, Canada) na meia distância entre o bordo inferior da grelha 

costal e o topo da crista ilíaca do lado direito, sendo obtido em posição antropométrica 

e no final da expiração normal (Callaway et al., 1988), observando um limite de 

tolerância de 1 cm. Valores de PC iguais ou superiores a 80 cm, no género feminino, e 

94 cm, no masculino, foram identificados pelas presença de elevados níveis de 

adiposidade central (Alberti, Zimmet, & Shaw, 2006). O perímetro da anca (PA) foi 

obtido na zona de maior proeminência glútea e com o cumprimento da posição 

antropométrica, sendo também considerado um limite de tolerância de 1 cm (Heyward, 

1996). 
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A massa muscular esquelética foi avaliada através da equação proposta por 

Baumgartner et al. (1998), envolvendo 3 variáveis antropométricas (P, ALT e PA), o 

resultado obtido na preensão manual e o género (0 para as mulheres e 1 para os 

homens). A equação considerada foi a seguinte: Massa muscular esquelética (MME, kg) 

= 0,2487×Peso (kg) + 0,0483× Altura (cm) – 0,1584 × Perímetro da Anca (cm) + 0,0732 × 

Preensão Manual (kg) + 2,5843 × Género + 5,8828. O índice de massa muscular 

esquelética [IME = (MME/ALT2) ×100] foi utilizado na classificação da condição 

muscular, de acordo com os valores de referência estabelecidos no Rosetta Study, 

considerando-se existir sarcopenia na presença de valores de IMME inferiores a 5,45 

kg/m2 na mulher e inferior a 7,26 kg/m2 no homem (Baumgartner et al., 1998). 

Equilíbrio 

 
O risco de queda foi avaliado através da Escala de Equilíbrio de Berg (EEB), envolvendo 

um conjunto de 14 tarefas avaliadas de 0 (incapaz de realizar) a 4 (realiza com 

independência), permitindo obtenção de um total de 56 pontos a que corresponde um 

melhor desempenho. Uma pontuação inferior ou igual a 45 pontos está associada a um 

maior risco de queda (Berg, 1989; Thorbahn & Newton, 1996). 

Aptidão Física Funcional 

 
Na apreciação da aptidão física funcional foram considerados 3 testes da bateria de 

Fullerton (Rikli & Jones, 1999), validados para indivíduos com 60 ou mais anos e 

aplicados de acordo com a seguinte sequência: levantar e sentar da cadeira (força e 

resistência dos membros inferiores); flexão do antebraço (força e resistência do 

membro superior dominante) e caminhar 2,44 m e voltar a sentar (velocidade, agilidade 

e equilíbrio dinâmico). A classificação dos valores obtidos, em função do género e da 

idade foi realizada de acordo com a proposta de Baptista & Sardinha (2005), sendo 

considerados 5 níveis de prestação: muito fraco, fraco, satisfatório, bom e muito bom. 

Programa de Exercício Multimodal 

 
O programa de exercício multimodal teve uma duração de 6 meses em dias não 

consecutivos. As sessões de exercício incluíram 5 blocos: aquecimento, onde foram 
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realizados movimentos globais e alongamentos orientados para grandes grupos 

musculares e as principais articulações, durante cerca de dez minutos; fase aeróbia, 

incluindo caminhada, coreografia de aeróbica, percursos de equilíbrio, exercícios de 

velocidade e agilidade, coordenação motora, e também atividades de treino cognitivo e 

tempo de reação. Cada sessão de exercício contemplou entre 7-10 minutos, sendo que 

a intensidade foi mantida em 12-14 na escala de perceção subjetiva de esforço (Borg, 

2000); fase muscular, 2-3 séries de 8-12 repetições por cada grupo muscular realizados 

em circuito (período de descanso de 1 a 3 minutos); flexibilidade, recorrendo a 

exercícios estáticos mantendo a posição durante 30 segundos e valorizando os músculos 

da parte superior (ombros, parte superior e inferior das costas, peito, bicípite e tricípite), 

inferior (anca, quadricípite, músculos posteriores da coxa e parte posterior da perna) do 

corpo e pescoço; retorno à calma, composto por exercícios de respiração e relaxamento. 

Durante a demonstração dos exercícios, os alunos eram elucidados sobre os objetivos e 

os critérios de êxito de cada um os exercícios, sendo alertados sobre alguns dos erros 

mais comuns na sua execução. De forma a tornar as sessões mais motivadoras recorreu- 

se à utilização de distintos materiais incluindo bolas, balões, halteres, cones, bandas 

elásticas, garrafas com areia, entre outros. 

Análise Estatística 

 
A análise estatística foi realizada recorrendo ao programa estatístico Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) (versão 23.0, Chicago, Illínois) tendo sido convencionado 

um nível de 5% como critério de confiança dos resultados. 

A estatística descritiva foi realizada para as variáveis antropométricas/composição 

corporal, para a preensão manual, a aptidão física funcional e o risco de queda. Para 

cada uma delas foram calculadas as taxas de modificação (∆) através da fómula: ∆ = 

[(pós-teste – pré-teste)/ pré-teste] × 100. Foram eliminados da amostra os homens e as 

mulheres cujas taxas de modificação analisadas se situassem 3aQ abaixo do primeiro 

quartil e 3aQ acima do terceiro quartil, eliminando-se desta forma as observações que 

pudessem destorcer a média e o desvio de padrão. Tal implicou a eliminação da amostra 

de quatro mulheres e de cinco homens. As variáveis estão expressas através da média e 
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do desvio de padrão (DP).Os valores de pré-teste das variáveis e as taxas de modificação 

foram comparados nos dois grupos para cada um dos géneros através do teste t para 

amostras independentes ou do teste de Mann-Whitney. A análise da normalidade foi 

examinada recorrendo ao teste de Shapiro- Wilk, assumindo-se uma distribuição normal 

quando o nível de significância era superior a 0,05. 

Resultados 

 
Pela análise observada na tabela 2 verificamos que a grande maioria dos elementos da 

amostra exibiu valores de perímetro de cintura acima do valor recomendado e uma 

condição muscular normal. O GE, em particular os homens, apresentou um aumento da 

proporção de sujeitos com baixo risco de queda do pré-teste (61,5% para as mulheres e 

62,5% para os homens) para o pós-teste (69,2% e 75%, respetivamente). A mesma 

situação se verificou nos homens do GC. 

Um número muito limitado de participantes exibiu uma classificação “Boa” ou “Muita 

Boa” no teste de apreciação da velocidade, agilidade e equilíbrio dinâmico, pertencendo 

os mesmos ao GE. Em relação aos testes de avaliação da força muscular, em ambos os 

momentos avaliativos e nos dois géneros, o GC exibiu um maior número de elementos 

com um desempenho “Muito Fraco”. No pós-teste do GE, os homens evidenciaram uma 

maior percentagem de elementos com um desempenho “Muito Bom” no teste de flexão 

de antebraço (62,5%) e no teste levantar e sentar na cadeira (50%). Em relação ao 

género feminino do GE, a proporção de elementos classificados com “Muito Bom” no 

teste de avaliação da força e resistência muscular superior aumentou 61,5%. 

Na Tabela 3 são apresentadas as taxas de modificação das variáveis analisadas em 

função do género e do grupo. Nos homens e nas mulheres não foram identificadas 

diferenças com significado estatístico em relação às taxas de modificação das variáveis 

antropométricas/composição corporal e a relacionada com a escala de equilíbrio de 

Berg. Todas as variáveis relacionadas com a força e com a velocidade, agilidade e 

equilíbrio dinâmico apresentaram um agravamento no GC e uma melhoria no GE, 

verificando-se diferenças significativas entre os dois grupos. 
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Discussão 

 
O objetivo do estudo foi examinar o efeito de programa de exercício multimodal no risco 

de queda e na aptidão física e funcional de idosos de ambos os géneros. 

A grande maioria dos elementos da amostra exibiu elevados níveis de adiposidade 

central e o programa de exercício não se revelou efetivo na melhoria desta variável, 

tendo-se mantido, no pós-teste e em relação ao pré-teste, a percentagem de homens e 

mulheres do GE com perímetro da cintura elevado. 

De referir que a idade média da amostra foi de 76,28 anos (±7,82), coincidindo com um 

período (70-79 anos) onde ambos os géneros tendem a exibir maiores valores deste 

parâmetro antropométrico (Kuk, Saunders, Davidson, & Ross, 2009). O mesmo constitui 

um dos melhores indicadores da adiposidade intra-abdominal (Karastergiou & Fried, 

2013) e, para a mesma idade, raça e etnia, a mulher tende a revelar, comparativamente 

ao género masculino, um aumento mais pronunciado desta variável (Kuk et al., 2009). 

O programa de exercício multimodal não gerou alterações significativas do perímetro 

da cintura em ambos os géneros, apesar do período de intervenção considerado. Tal 

alteração teria sido relevante quando é reconhecido que o excesso de tecido adiposo, 

particularmente o visceral, está associado a uma produção alterada de adipocinas e de 

mediadores químicos, os quais em conjunto promovem um estado pró-inflamatório e 

pró-trombótico, contribuindo para o aparecimento de várias doenças (Karastergiou & 

Fried, 2013). 

Julgamos que a ausência de alterações significativas da adiposidade, nomeadamente 

central, possa estar associada à necessidade de cumprimento de maiores níveis de 

intensidade e volume de atividade física, que poderiam ter sido avaliados de forma 

objetiva recorrendo ao uso de acelerómetros. Pitanga et al. (2012) sugerem que um 

gasto calórico semanal entre 1601 a 2283 kcal permite prevenir o excesso de 

adiposidade visceral em mulheres pós-menopáusicas e Earnest et al. (2013) reportam 

que a prática de exercício de intensidade leve-moderada melhora o perímetro da 

cintura, particularmente na presença de um maior dispêndio de energia. Em termos de 
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controlo dos níveis de adiposidade, Donnelly et al. (2009) sugerem a realização de 150 

a 250 minutos por semana de atividade física, pelo menos de intensidade moderada, 

alcançando um dispêndio energético de 1200 a 2000 kcal/semana. 

O número de elementos da amostra identificados com sarcopenia foi limitado o que, 

atendendo à idade média dos participantes, pode refletir a metodologia utilizada na 

apreciação e classificação da condição muscular. Refletindo a sarcopenia a perda de 

proteína muscular associada à redução da força e da qualidade funcional são 

habitualmente mencionados na literatura perdas anuais de massa muscular de 1 a 2%, 

entre os 50 e os 80 anos, e de 3% de força muscular por ano, em sujeitos a partir dos 60 

anos (Cooper, Brown, Hocking, & Mullen, 2016). 

No que respeita à aptidão física funcional, tal como seria de esperar, o programa de 

intervenção gerou melhorias significativas em ambos os géneros (p<0,01), nas três 

componentes avaliadas. A presença de limitados níveis de força muscular (Orr, 2010), e 

de equilíbrio (Muir, Berg, Chesworth, Klar, & Speechley, 2010) em idosos, são preditores 

para a queda, perda de autonomia e dificuldade em realizar tarefas da vida diária 

(McGough et al., 2011; Pavasini et al., 2016; Viccaro, Perera, & Studenski, 2011). A 

implementação de um programa de exercício de natureza multimodal induz melhorias 

nas várias componentes da aptidão física (Arrieta et al., 2018; Gudlaugsson et al., 2012; 

Patil et al., 2015) e tem efeitos indiretos no risco de queda e no medo de cair (Duray & 

Genc, 2017). 

Na presente investigação o GE exibiu melhores níveis de força dos membros superiores 

e inferiores, velocidade da marcha, agilidade, equilíbrio estático e dinâmico. 

Contrariamente, o GC revelou um declínio acentuado em todos os parâmetros 

avaliados. Estes resultados reforçam a importância de que os programas de exercícios 

são uma componente vital para um envelhecimento saudável e conduzem a uma 

melhoria significativa da aptidão física funcional (Jerez-Roig, Ferreira, & Lima, 2017). 

Em conclusão, este estudo apresenta resultados complementares à evidência que 

suporta a efetividade de programas de exercício físico em variáveis como o equilíbrio e 

a força muscular, tanto superior como inferior, diretamente relacionadas com o risco de 

queda. 
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Resumen 

 
La concepción de envejecimiento depende del contexto social, económico, histórico y 

cultural de cada región y de la propia noción cambiante (como reproducción social) de 

lo que es la vejez, incluso la propia vejez.. Toda descripción que no tome en cuentan 

estos aspectos será solo un recorte de la realidad. La poca comprensión o 

desconocimiento de las condiciones que rodean a las personas adultas mayores llevan 

a algunos equivocos como la estigmatización social, la discriminación, el viejismo, 

maltrato, que afectan directamente a las mismas. Pero no solo eso, sino que 

institucionalmente también ocurre, implementar o intentar implementar políticas 

públicas sin tomar en cuenta todo ello, vuelve ineficiente e ineficaz todo programa o 

proyecto encaminado hacia las personas mayores, por bien intencionado que sea. 

La población de personas adultas mayores en México tiene una sola cualidad en común: 

su heterogeneidad. La desigualdad social entre la población en general, ha hecho que 

las condiciones de vulnerabilidad y desventaja se acrescenten entre los mayores, dichas 

desventajas se van acumulando si además de la edad, se toma en cuenta el género, la 

etnia, la educación, acceso a la salud, empleo, entre otros tantos. La pobreza y la 

marginación son un serio problema que se vuelve a la vez causa y consecuencia. 

Los principales problemas a que se enfrentan las personas mayores son la salud y los 

ingresos. Aunque la legislación garantice el acceso a derechos mínimos para el bienestar, 

en la práctica la cartera de servicios no alcanza dicha cobertura, en gran parte por la 

ineficacia de las prácticas institucionales, que aunque bienintencionadas en principio, 

no dan respuesta a las necesidades. De esta suerte las garantías principales como la 

autonomía, vida digna, independencia, ect., son alcanzables solo para una pequeña 

proporción. 

Palabras clave: Envejecimiento, desigualdad, pobreza, desventajas 
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1 Introducción 

 
Cuando se habla de envejecimiento se tiene que hablar de las condiciones 

socioculturales, económicas e incluso geográficas en las que se encuentran las personas 

adultas mayores; sin embargo suele suceder que se vuelven como un grupo social a 

parte, pocas veces visible, con más desventajas que oportunidades y más bien relegado 

que incluido desde la participación en la familia hasta las políticas públicas. El análisis 

del envejecimiento tiene que hacerse tomando en cuenta varias de las categorías en las 

cuales se puede ubicar a una persona, edad, género, etnia, si tiene o no enfermedades, 

lugar de nacimiento y/o residencia, acceso a servicios, y otras tantas variables que 

influyen en el modo de vivir y envejecer (Montes de Oca, 2010). 

Si bien tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la propia Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos contemplan la igualdad ante la ley y el acceso 

a los derechos para la cobertura de las necesidades básicas del ser humano, ha sido 

necesario proponer reglamentaciones adicionales sobre derechos para las personas 

adultas mayores de manera específica, ya no solo no hay equidad en el acceso a dichos 

derechos, sino que además existe un rezago, discriminación y pobreza. Un ejemplo de 

ello el Plan de Envejecimiento de Madrid de 2002 (Naciones Unidas, 2003) que implica 

los derechos a la salud y bienestar, al bienestar y desarrollo humano y derecho a 

ambientes propicios y favorales (García Ramírez, 2015), y en México la propia Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

A esta inequidad se suma también que la cartera de servicios que ofrecen las 

instituciones públicas, no tienen equivalencia con los derechos del marco internacional, 

nacional y local; este déficit tiene que ser cubierto (cuando existen los medios) por los 

familiares o los propios adultos mayores, aumentando la vulnerabilidad de los mismos. 

(García Ramírez, 2015; Villagómez, 2013) 

2 Significación de “El viejo” 

 
García Márquez describió en Amor en los tiempos de Cólera (García, 2015), algunas de 

las características de la vejez a través de sus personajes, propios además de la cultura 
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latinoamericana. Refiere a una Fermina Daza que a sus 72 años “había perdido ya la 

andadura de venada de otros tiempos” que aún no tenía “un solo lunar de la vejez”, que 

solo le quedaban “los ojos de almendras diáfanas y la altivez de nación, pero lo que le 

faltaba por la edad le alcanzaba por el carácter y le sobraba por la diligencia” agrega que 

ya sin corsés “Los cuerpos liberados, respirando a gusto, se mostraban como eran”. 

En un episodio de autoconsciencia del personaje del Doctor Juvenal Urbino sobre su 

propia vejez, se lee: “Hacía años que había empezado a tener conciencia del peso de su 

propio cuerpo. Reconocía los síntomas. Los había leído en los textos los había 

confirmado en la vida real” y es que la vejez es una experiencia por demás personal, no 

existe una forma de envejecer, es un terreno de lo singular. Los síntomas físicos de la 

vejez que describe el Doctor Juvenal Urbina (García Márquez 2015) son los siguientes: 

“Todos los síntomas reales o imaginarios de sus pacientes mayores se acumularon en su 

cuerpo. Sentía la forma del hígado con tal nitidez, que podía decir su tamaño sin 

tocárselo. Sentía el gruñido de gato dormido de sus riñones, sentía el brillo tornasolado 

de su vesícula, sentía el zumbido de la sangre en sus arterias. A veces amanecía como 

un pez sin aire para respirar. Tenía agua en el corazón. Lo sentía perder el paso un 

instante, lo sentía retrasarse un latido como en las marchas militares del colegio, una 

vez y otra vez… estaba ofuscado de terror” 

Pero hay otros tantos síntomas sociales que no solo se sienten por la persona, sino que 

son sentidos y marcados por los modos sociales, para 1880 en que fue ambientada esta 

novela los síntomas sociales del envejecimiento también alcanzan a verse en este otro 

fragmento: 

“Era una mala época para ser joven: había un modo de vestirse para cada edad, pero el 

modo de la vejez empezaba poco después de la adolescencia, y duraba hasta la tumba. 

Era, más que una edad, una dignidad social. Los jóvenes se vestían como sus abuelos, se 

hacían más respetables con los lentes prematuros, y el bastón era muy bien visto desde 

los treinta años. Para las mujeres sólo había dos edades: la edad de casarse, que no iba 

más allá de los veintidós años, y la edad de ser solteras eternas: las quedadas. Las otras, 

las casadas, las madres, las viudas, las abuelas, eran una especie distinta que no llevaba 
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la cuenta de su edad en relación con los años vividos, sino en relación con el tiempo que 

les faltaba para morir” 

Las sociedades se encargan de formar a los individuos a través de imaginarios, 

representaciones, etc., y estos mismos individuos se encargan de reproducirlos y re- 

conformar a la sociedad; esta reciprocidad aunada a los medios de producción, las 

nuevas demandas sociales, innovaciones tecnológicas y médicas, etc., van moldeando y 

reproduciendo las significaciones entre otros de los diferentes actores sociales. 

Así, la vejez se proyecta de un plano físico-biológico al campo social, económico, 

demográfico, político, etc., ampliando por tanto su significación y representación. Es un 

tema que establece múltiples relaciones y por tanto no puede limitarse a una sola 

concepción. Las significaciones actuales, formas de ver a la vejez y la forma en cómo nos 

relacionamos con las personas envejecidas vienen de una mezcla de criterios, algunos 

de los cuales se remontan a antiguas tradiciones y costumbres y otras más, que 

obedecen a imperativos del modelo económico actual. La vejez como constructo social, 

representa también la certeza de un origen (Catullo, 2015). 

El término vejez es polisémico y se construye y reformula socialmente. La concepción 

de los viejos efectivamente no es la misma que hace muchos siglos, ni será igual en una 

cultura oriental que en una occidental. Dado que es un constructo social, este se va 

reconstruyendo a medida que surgen nuevas generaciones, reproduciendo los 

imaginarios que a su vez van formando nuevas subjetividades, para Catullo (2013): "La 

cultura crea definiciones y promueve un lenguaje que categoriza los ciudadanos según 

su género o faja etaria, determinando las relaciones sociales, tanto las de alianza, de 

conflicto, solidaridad o de dominación." 

En antiguas comunidades y grupos primitivos a los viejos se les sacrificaba y abandonaba 

a su suerte cuando ponían al grupo en riesgo. La vejez además de ser vista como 

enfermedad también podría ser considerada como castigo de los dioses, la apariencia 

de los viejos no era agraciada o "desgraciada" es decir habían perdido la gracia divina, 

por lo que era visto como algo malo. Los viejos ricos o con poder eran tratados con 

respeto o con miedo, pero aquellos que no tenían familia, viudas, o pobres eran 

relegados en algunas culturas, incluidas la cultura romana, tan avanzada en cuestiones 
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legales. Es decir que el tratamiento que recibían no era en función de su edad sino de su 

estatus o rol social. Al mismo tiempo hubo grupos donde se veneraba a los viejos por ser 

el vínculo con lo sagrado, lo más allá, lo mágico, eran los depositarios de la sabiduría, de 

los conocimientos, de la ley. (Minois 1987). Por lo que seguir pensando que antes se 

respetaba a los mayores y que ahora no se hace, sería algo erróneo. 

A medida que fue cambiando el mundo, las sociedades, la cultura, los avances 

tecnológicos, etc., los libros fueron sustituyendo a las memorias de los hombres, la 

medicina tradicional fue cambiando por la moderna, la ley ya no está en el ser humano 

sino en los reglamentos, constituciones y demás. La propiedad privada trajo consigo que 

los depositarios del patrimonio pudieran también ser los hijos e hijas a veces en perjuicio 

de los mayores (Beauvoir, 1970) 

Durante la edad media (cuando la mendicidad estaba prohibida) la mayor cantidad de 

mendigos eran adultos mayores, la mayoría sin familia o despojados de sus propiedades. 

Esto tuvo un cambio en las diferentes épocas de posguerra donde se necesitaba mano 

de obra y debido a la disminución de población (combatientes generalmente), fueron 

las mujeres, los viejos y los niños quienes tuvieron un importante papel pasando de los 

espacios privados a los públicos para solventar la situación (Minois 1987) 

Por otro lado hay cuestiones “propias” para cada edad aceptadas como cánones de 

comportamiento sobre lo que estaba permitido o no para cada edad, así los mayores 

tendrían que ser virtuosos, sabios, moderados..., y claro también se les relaciona con la 

necedad, senilidad ..., actitudes permitidas por ser parte de su naturaleza; sin embargo, 

no tiene nada de natural y la sabiduría tampoco viene de la mano con los años 

cumplidos. 

En el México prehispánico, la ley, las costumbres y conocimientos eran transmitidos de 

manera oral principalmente y los más sabios eran los viejos. El libro Huehuetlatolli pone 

en evidencia las enseñanzas de los mayores hacia gobernantes, esposos, jóvenes etc., la 

palabra de los viejos debía ser tomada con la seriedad que implicaba depositar el 

conocimiento de la experiencia en las nuevas generaciones, era adempás una apuesta 

por la trasmisión y trascendencia del conocimiento. (Huehuetlatolli. Libro Sexto del 

Códice Florentino, 1995) 
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En los culturas indígenas actuales sigue existiendo una gerontocracia, destacando los 

roles masculinos sobre los femeninos a excepción de las curanderas, parteras o cuando 

comparten el estatus con el marido por desempeñar algún cargo, es decir el papel que 

tienen los ancianos es de acuerdo al rol social que ejercen en la comunidad. De igual 

forma los ancianos son visibles en tanto conserven su liderazgo, se mantengan activos, 

conozcan de medicina, magia, tradiciones y rituales, sean los consejeros, chamanes, etc., 

es una forma de asegurar su existencia tanto física como representativa (Villasana y 

Reyes 2006). 

Las concepciones pueden hacer distinción entre un anciano, que puede tener un buen 

juicio y formar parte del consejo, y un viejo por sus características físicas: cano, 

encorvado, débil, etc., de igual forma le son permitidos ciertos derechos y 

comportamientos que para los jóvenes pueden ser vergonzosos, como embriagarse, 

insultar, etc. 

En los grupos o culturas donde ha habido sincretismo cultural y existen otras creencias 

y se modifican ciertos modos de producción y comercialización, y donde se han 

modificado también los modelos y esquemas de educación, los viejos comienzan a verse 

como atrasados o desvinculados. Esta brecha aumenta cuando la lengua comienza 

perderse entre las generaciones menores, quienes en muchas ocasiones se niegan a 

hablar en su lengua materna. El viejo va perdiendo su importancia en la transmisión de 

conocimientos. Un ejemplo de estos cambios puede apreciarse en la Tabla 1 que 

muestra los cambios en la concepción de la vejez según la Cultura Zoque: 

Tabla 1 Vejez indígena zoque, según fase de la transición gerontocrática. Modelo 

interpretativo (Villasana y Reyes 2006:28; Reyes 2002:233) 

 

Cambios en la concepción de la vejez según el pueblo Zoque 

Modelo de interpretación de la 

vejez indígena "tradicional" o 

"idílica" 

Modelo de interpretación de la nueva forma de 

vivir la vejez 

Se presume idílica y homogénea Ambivalente, llena de contradicciones 

El viejo (masculino) es sabio Hay viejos(as) sabios (as), pero también pueden 

equivocarse 
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Goza de alto estatus social El estatus social se conquista y también puede 

perderse 

El viejo está lleno de bondad Los hay bondadosos, pero también perversos, con 

conductas delictivas. 

Gozan de poder civil y cultural Principalmente los analfabetas, monolingües, 

pobres y enfermos son despojados del poder civil 

El viejo es protegido y venerado El viejo tiene temor de ser abandonado y vivir de 

la mendicidad 

Sesiona el consejo de ancianos y 

en consenso  emite su veredicto 

Desaparece del consejo de ancianos y su opinión 

es emitida a título personal 

La partera es la "abuela del 

pueblo"; goza de alto estatus 

social 

La partera es la "abuela del pueblo" goza de alto 

estatus social. Los partos de alto riesgo son 

canalizados a los servicios de salud. 

El viejo es consejero La opinión del viejo pocas veces es considerada 

El viejo es "principal"; mediador 

de conflictos 

Sólo algunos viejos son "principales". Busca 

conciliar las partes en conflicto y evitar al máximo 

que el problema sea turnado al municipio 

La vejez es "exitosa" No siempre la vejez es "exitosa" 

El viejo tiene resueltos sus El "seguro" de la vejez está relacionado en buena 

problemas de atención en la medida a la capacidad que tenga éste en heredar 

vejez disfuncional. Goza de sus propiedades para negociar su cuidado en la 

protección por parte de la vejez disfuncional. 

familia y la comunidad.  

 

 

Desde la conquista hasta aproximadamente la década de 1960 la esperanza de vida de 

la población no superaba los 60 años en parte debido a epidemias, enfermedades 

transmisibles, y en parte debido a guerras, lo que no quiere decir que no hubiera quienes 

llegaran a vivir hasta 100 años pero eran pocos casos, así que los viejos en realidad no 

lo eran tanto, la Figura 1, muestra la población por grupos de edad en México para 1950. 
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Figura 10 Población mexicana en 1950. (Aguila, Díaz, Manqing, Kapteyn, & Pierson, 

2011) 

 
 

Aunque las actitudes “características” de los viejos eran las adoptadas por quienes se 

encontraban en el grupo de mayor edad, aunado a la posición sociocultural y económica 

a la cual pertenecían, así una persona no tiene que responder solamente a lo que se 

espera de la misma a cierta edad sino además tiene que dar respuesta a lo que se 

demanda de ella dado el papel social que desempeña, en el último de los casos hacerse 

a un lado y admitir que es tiempo de pasar la estafeta a la siguiente generación. A la 

vejez también le corresponden estereotipos sociales que permean generaciones. 

Las espectativas sobre las personas, están vinculadas al rol social que desempeñan, no 

se espera lo mismo de un empresario dueño de grandes corporaciones, a una persona 

que se dedique a algún oficio o sea obrero en una pequeña fábrica. No se espera lo 

mismo de un escritor, pintor, que de un deportista, una cocinera, una periodista, etc., 

mientras que para algunas situaciones ya se es demasiado viejo para otras resulta que 

no. La vejez es una construcción social. Murray ha observado que independientemente 

de la edad cumplida las personas reciben el trato de "viejos" cuando son los de mayor 

edad en la población (Murray, 2013) 

Desde siempre han existido diversas frases que se han integrado al lenguaje cotidiano 

que hacen referencia a la vejez de una forma ofensiva replicando ideas falsas e ideas 
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discriminatorias hacia los adultos mayores, algunas incluso cubiertas de humor (propio 

cultura mexicana) que hacen que sean más aceptadas, pero en realidad aumentar las 

desventajas del grupo señalado. 

Cuando por razones de edad se discrimina, o bien se comenten actos, se toman 

actitudes etc., basadas sólo en la edad se está refieriendo al edadismo, cuando los 

perjudicados son los adultos mayores es propiamente viejismo. Frases como: “pues es 

que ya está viejito” “es una persona ya muy mayor” “ya está en tiempo de jubilarse” “ya 

no está en edad de esas cosas” “se comporta como niño” “está más para allá que para 

acá” “no pasa el tiempo por ti” “que joven te ves” “no se le notan los años” etc., son 

algunas muestras del viejismo presente en el lenguaje que denota las representaciones 

que se tienen del mismo. 

El sector público e institucional no escapa al mismo, las creencias de que todos los 

mayores son vulnerables, que todos necesitan despensa, que todos están enfermos, 

hablarles más fuerte por creerlos sordos, que no pueden tomar, no pueden conducir, ni 

tener relaciones sexuales, son también formas de discriminación por viejismo. Se está 

asumiento que hay actividades que no pueden ser realizadas por el simple hecho de 

tener cierta edad, sin considerar las condiciones necesarias para tal actividad. Tomar 

decisiones por las personas adultas mayores, es además una violación a los principios 

de autonomía y equidad que se garantizan desde la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2016). 

El ser humano se ha enseñado a clasificar con base a diferencias y similitudes y lo mismo 

hacemos se hace con las propias personas. Actualmente los parámetros son 

establecidos por cuestiones prácticas, sociodemográficas como la edad, económicas 

como quién produce y quién no, sanitarias por las enfermedades que se parecen, gasto 

social pensionados y no pensionados etc., y se aprende a ver al diferente casi como 

amenaza o enemigo. Desde esta perspectiva no se está muy lejos de los primeros grupos 

y culturas. Sin embargo, el inconveniente en esta clasificación es que los parámetros que 

se fijan son siempre los que se establecen como ideales, la salud, la producción, la 

fuerza, por lo que cabe preguntarse en comparación con quienes se están "calificando" 

las condiciones de las personas mayores. 
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3 Desigualdad social, pobreza y marginación 

 
El lugar donde se nace, el lugar en el que se crece y se vive son determinantes para la 

forma en que se enferma y se muere. Es una realidad que desafortunadamente sigue 

haciendo la diferencia entre los países desarrollados y los emergentes, entre el norte y 

el sur, entre la urbe y el campo, entre tener escuelas y hospitales y no tenerlos. 

Las condiciones actuales de desigualdad en México hacen que se incremente entre los 

sectores más desfavorecidos propiciando desventajas acumulativas que potencian y 

ponen en riesgo incluso la sobrevivencia de una persona. 

La tendencia sistemática de divergencia interindividual en una característica dada 

(salud, recursos, educación, estatus, etc.) con el paso del tiempo son ventajas o 

desventajas acumulativas (Dannefer, 2003), de tal suerte que si una persona nace en 

algún lugar alejado sin acceso a salud, educación, falta de ingresos etc., y sigue en ese 

mismo lugar por sus desventajas se van a acrecentar en relación con otros en otros 

lugares con acceso a estos beneficios. Gran parte de la población adulta mayor e México 

ha tenido desventajas acumulativas a lo largo de su vida debido al poco o nulo acceso a 

diferentes servicios. 

En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) ha establecido un sistema de medición de la pobreza considerada como 

multifactorial, por lo que se habla de una pobreza multimensional dependiendo diversos 

indicadores: 

Ingreso corriente per cápita 

 
Rezago educativo promedio en el hogar 

Acceso a los servicios de salud 

Acceso a la seguridad social Calidad y espacios de la vivenda 

Acceso a los servicio  básicos de vivienda 

 
 

 



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 321 

 

 

 

Acceso a la alimentación 

Grado de cohesión social 

A partir de estos indicadores se puede determinar tanto el ingreso como la privación 

social, para posteriormente clasificar a la persona en alguno de los tipos de pobreza, 

como se describen en la Tabla 2, de tal manera que una persona además de poder ser 

identificada dentro del grupo de pobreza, puede también ser identificada su necesidad 

o carencia específica (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 

2010) 

Tabla 2 Medición multidimensional de carencias sociales y pobreza. Elaboración propia 

con base en información de CONEVAL (2010) 

 

Tipo de pobreza Características 

Multidimiensional Con ingreso inferior al valor de la Línea de Bienestar 

y con al menos una carencia social 

Vulnerabilidad por carencia 

social 

Con una o más carencias sociales, con ingreso 

superior a la Línea de Bienestar 

Vulnerabilidad por ingresos No reporta carencias sociales y con un ingreso 

inferior o igual a la Línea de Bienestar 

No pobre Multidimiensional y 

no vulnerable 

Ingreso superior a la Línea de Bienestar y sin 

carencias sociales 

 

 
Esto permite localizar a la población en alguno de los cuadrantes del Indice de privación 

de derechos sociales, según como se muestra en la Fígura no. 2, donde las personas en 

mayor nivel de vulnerabilidad quedarían situadas por debajo de la línea de bienestar 

mínimo y del umbral de pobreza extrema. 
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Figura 2 Población en situación de pobreza multidimensional extrema. Fuente: CONEVAL: Medición 
Multidimensional de la Pobreza (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
2010) 

 
Según el Informe del INEGI sobre las personas de edad en 2016 (Instituto Nacional de 

Estadísitica y Geografía, 2016) el 43.7 % de la población adulta mayor en México (5.7 

millones) se encuentra en pobreza multidimensional y 20% en pobreza 

multidimensional extrema, esto significa que aunque destinan todo su ingreso en 

alimentos no es suficiente para lograr una nutrición adecuada, de igual forma pueden 

presentar por lo menos 3 carencias sociales. (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, 2016). 

De acuerdo al diagnóstico elaborado por el Programa 70 y más (ahora Pensión para 

Adultos Mayores) de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) los principales causas 

de vulnerabilidad hacia la población mayor son: la insuficiencia de ingresos y falta de 

protección social que ocasionan disminución de poder adquisitivo, aceleramiento del 



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 323 

 

 

 

 

deterioro y baja calidad de vida, exclusión social y mayor dependencia. Ver Figura 3. 

(Secretaría de Desarrollo Social, 2010) 

 

 

Figura 3 Principales problemas de los adultos mayores. (Secretaría de Desarrollo Social, 

2010) 
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El simple hecho tener más de 60 ya implica una desventaja social, si a eso se le suma: 

poco acceso a trabajo, pensión (contributiva o no contributiva), posiblemente una salud, 

el hecho de ser mujer, analfabeta, indígena, vivir en una zona rural, entre otras 

características, no solo no tendrá acceso a los derechos básicos para satisfacer su estado 

de bienestar, sino que además cada condición adicional es un agravante de su nivel de 

pobreza. Es complicado pensar en asegurar el bienestar de una persona cuando no tiene 

cubiertas sus necesidades básicas, los problemas de salud se incrementan también 

cuando no se tienen suficientes ingresos y bajo nivel de educación (Ryff, 2017) 

 

La Tabla 3 muestra las características de los adultos mayores en México, de los cuales el 

77,7 % se encuentra en pobreza, o es vulnerable ya sea por carencia social o por 

ingresos, o lo que es lo mismo prácticamente 8 de cada diez adultos mayores en México 

presentan carencias o son pobres. Característica que además se encrudece a mayor 

edad ya que no de cada dos adultos mayores de más de 75 años se encontraba en 

pobreza multidimensional es decir el 51.1% (Instituto Nacional de Estadísitica y 

Geografía, 2016). 

Tabla 3 Distribución porcentual de la población de 60 y más años por pobreza y 

vulnerabilidad según sexo (2014) Instituto Nacional de Estadísitica y Geografía, 2016. 

 

Distribución porcentual de la población de 60 y más años por condición de pobreza 

y vulnerabilidad según sexo (2014) 

Características de bienestar 

sociales 

y derechos total hombres mujeres 

Pobres   43.7 43.4 43.9 

Vulnerables por carencia social   26.5 26.2 26.7 

Vulnerables por ingresos   7.5 7.9 7.5 

No pobre y no vulnerable   22.3 22.5 22.2 

 

 
Según el Informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2017)) a propósito del Día Internacional de las Personas de Edad 
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y el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en México hay 12 973 411 personas 

mayores de 60 años que representan el 10.5% de la población total, de las cuales 53.9% 

son mujeres. En el 83.5% de los hogares mexicanos vive cuando menos un adulto mayor, 

aún así hay 1.6 millones de personas mayores de 60 años que viven solas (63% mujeres) 

y que no cuentan con apoyo familiar. Aunque según Huenchuan para comprender la 

realidad las estadísicas no son suficientes, el que un adulto mayor comparta residencia 

con otros miembros de su familia, no implica que tendrá apoyo de ellos, esto los arreglos 

y formas de organizacion internos (Huenchuan, 2015). 

Cabe hacer mención que en la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Comisión 

Nacional para Prevenir la Discriminación, 2010) los adultos mayores señalaron que se 

han visto discriminados por motivos de su edad, así mismo que sus principales 

preocupaciones son: la salud, la educación y los recursos económicos. En este sentido la 

salud y los ingresos son pieza clave en la cobertura de necesidades de los mayores, lo 

que merece un análisis puntual. 

En lo referente a la salud, las principales causas de mortalidad que representan el 85.5%, 

las enfermedades crónico degenerativas son las más importantes en propoción según 

se muestra en la Tabla 4., por ello es importe que durante el tratamiento o seguimiento 

de la enfermedad las personas mayores pueden tener acceso a algún servicio de salud; 

sin embargo el 15.8% de las fallecidas en 2015 no tenían ningún tipo de 

derechohabiencia. 

Tabla 4 Causas de mortalidad. Elaboración propia con base en Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2017. 

 

Causas de mortalidad Prevalencia Enfermedad principal Prevalencia 

Aparato circulatorio 32.5% Isquémicas del corazón 53.3% 

Cerebrovasculares 20.4% 

Endocrinas, nutricionales 

y metabólicas 

20.1% Diabetes Mellitus 86.2% 
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Tumores 

  
13.1% 

Tumor maligno de la 

tráquea, bronquios y 

pulmón 

9.6% 

Tumor maligno de higado y 9.8% 

vías biliares intrahepáticas 

Tumor maligno del 

estómago 

7.3% 

Enfermedades 

sistema respiratorio 

del 10.7% Enfermedades crónicas de 

las vías respiratorias 

inferiores 

53.2% 

Enfermedades 

sistema digestivo 

del 9.1% Enfermedades del higado 47.5% 

 

 

Causa de estas enfermedades y en especial de Hipertensión se debe a malos hábitos en 

la alimentación, fácil acceso a alimentos con gran cantidad de sal, azucares y/o grasas, 

consumo excesivo de alcohol, riesgo que aumenta con la edad. Por lo que los gastos se 

salud varían según la edad y las condiciones de cada persona (Aguila, Díaz, Manqing, 

Kapteyn, & Pierson, 2011) 

El 86.3% de la población adulta mayor es derechohabiente es decir se encuentra 

registrado a algún sistema de salud público, correspondiendo un 42.7% afiliada al 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 40.9% al Seguro Popular y el 10.1% al 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); sin 

embargo en el caso del Seguro Popular solo se cubren 285 enfermedades de las 1621 

del Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud (CAUSES) y no abarca otros 

servicios de protección social, así mismo la escasez de recursos humanos, médicos y 

curativos hacen que las personas o sus familias destinen parte de sus ingresos en salud, 

según el informe del INEGI (2016) el gasto de un hogar donde hay por lo menos una 

persona de más de 60 años se incrementa en un 50.7%, además de un desembolso 

promedio mensual de $857.89 pesos (42 UDS, 40 € aproximadamente) , de los cuales 

63.1% es para atención ambulatoria, 20.3% para hospitalización y 16.6% para 
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medicamentos. La seguridad y protección social se distribuyen segun se muestra en la 

figura no 2. 

De acuerdo al CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social, 2010), las dimensiones de la salud, no solo implica la accesibilidad física, 

economica y de información de la salud, sino también la disponiblidad de 

infraesctrututura y servicios; y la calidad de la atención. Puesto que esto es insuficiente 

en los servicios públicos, las personas mayores -según sus posibilidades- buscan la 

atencion en servicios privados, su principal limitación es económica. 

En México hay que distinguir entre Sistema de Seguridad Social y Sistema de Prorección 

Social, mismos que aunque se vinculan tratan de dar sepuesta a las necesidades de salud 

y pensiones; sin embargo forma de asegurar el acceso a estas prestaciones es contar con 

un trabajo formal. Quienes no cuenten con ello podrán aspirar en el caso de pensiones 

a las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) donde pueden abrir alguna 

cuenta bancaria que administre los ahorros y después alguna pensión aunque no está 

garantizada de forma vitalicia. En el caso de salud optar por la atención en el Programa 

de Seguro Popular que aunque es público no siempre es gratuito (Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010). La fragmentacion de esos sistemas 

se pueden apreciar en la Figura 4. 
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Figura 4 Fragmentación del sistema de seguridad y protección social en México. (Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010) 

 

Referente a la ocupación y empleo, aunque exise un interés por manenerse activo y de 

ser posible generar un ingreso solamente el 33.9% de las personas se encuentra 

ocupada, de estas el 49% lo hace por cuenta propia y solamente el 37.8%se encuentra 

ocupado de manera subordinadaocupada, es decier remunierado y con la posiblidad (el 

60.8%) de tener acceso a instituciones de salud; es de subrayar que el 61.8% labora sin 

tener un contrato escrito y el 47.7% no cuenta con prestaciones, el 73.2% trabaja 



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 329 

 

 

 

 

informalmente. Las empresas y centros de trabajo se niegan a contratar a adultos 

mayores a pesar de ser el acceso a un trabajo digno uno de los derechos declarado en 

distintos marcos legales. Estas tasas se reducen cuando los adultos mayores presentan 

además alguna discapacidad, el 13.7% de los mayores de 60 años con alguna discpacidad 

no reciben pago por su trabajo. (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2017). En 

cuanto a los apoyos económicos que se reciben el 6.7% recibe remesas, el 28.8% 

donativos de otros hogares o instituciones públicas y el 49.2% recibe apoyos 

gubernamentales. (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2017). 

El tema de pensiones y seguridad, es un punto de gran relevancia, al 2013 según la 

Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, 2017), únicamente el 26.1% de los adultos mayores recibían alguna pensión 

contributiva, de los cuales el 40.9% la recibía como derecho de jubilación laboral, 33.9% 

por retiro o vejez, 17.5% por viudez y 3.6% por accidente o enfermedad. La 

reglamentación para acceso a las pensiones contributivas se compone de dos modelos 

actuales que coexisten y hacen dificil la comprensión y el acceso a la misma. Para el 

CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010), los 

riesgos del curso de vida relacionados con la vejez, discapacidad o ingreso o acceso a la 

salud, se encuentran asociados a la necesidad de proteccion social como se muestran 

en la Figura 5. Debe tenerse en cuenta que dado la proporción de adultos mayores por 

familia, tener un ingreso en forma de pensión forma parte de los ingresos familiares. 
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Figura 5. Principales riesgos asociados a la protección social en el curso de la vida. 

(Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010) 

 
 

Las pensiones no contributivas benefician a 5 123 553 pesonas mayores de 65 años, con 

una cantidad aproximada de $ 500.00 pesos mesuales (menos de 25 €), según la 

SEDESOL, que es la instacia encargada del Programa de Pensión para Adultos Mayores a 

nivel Nacional, cuyo objetivo es: "Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social 

que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o 

pobreza, mediante el aseguramiento de un ingreso mínimo, así como la entrega de 

apoyos de protección social a personas de 65 años de edad en adelante que no reciban 

pensión o jubilacion de tipo contributivo superior a $1,092 pesos mensuales 

(aproximadamete 50 €) (Secretaría de Desarrollo Social, 2017). 

 

Políticas públicas y programas sociales 

 
Desde el escenario internacional se han hecho cada vez más llamados a establecer 

políticas y programas integradores, pero es importante considerar la apliabilidad y las 

estrategias locales y regionales. Si bien se han establecido tambien leyes, reglamentos 
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y acuerdos a nivel nacional, en realidad lo que se necesita es que sean incluyentes; es 

decir, no son los mayores los que tienen que integrarse y adaptarse a los programas 

(incluyendo requisitos, lugares, etc.) son los programas los que tienen que incluir a todas 

las personas adultas mayores cualesquiera sean sus condiciones. La consistencia de los 

apoyos, las entregas de apoyos, etc., pocas veces obedecen a estudios realizados para 

conocer las circunstancias y necesidades de las personas. El CONEVAL en su informe 

2018 (Consejo Nacional de Evaluación de la Política De Desarrollo Social, 2018), en lo 

concerciente a adultos mayores recomienda expresamente: 

Diseñar un Sistema Nacional de Cuidados que contemple, entre otros elementos, la 

participación de las diversas secretarías o instancias gubernamentales que tienen a su 

cargo a grupos de la población con necesidades de cuidado, así como la conciliación 

familiar y laboral. 

Garantizar un ingreso a los adultos mayores que les permita enfrentar eventos 

coyunturales asociados a su etapa de vida como enfermedad, invalidez y pérdida de 

ingresos, así como deficiencias estructurales del sistema de seguridad social. 

Un sistema de protección universal debiera contemplar un esquema de pensiones que 

sustituya a los varios programas sociales de adultos mayores inconexos y dispersos. 

Dado la multiculturalidad del país los pueblos indígenas es un tema que aunque 

obligado, pocas veces se incluye en la elaboración de políticas públicas, siendo junto con 

el envejecimiento un tema transversal que tanto por separado como de manera 

conjunta debe permear en todos los asuntos de la agenda pública. Es necesario tener 

encuenta estas diferencias cuando las variables de nacimiento implican una desigualdad 

en la esperanza de vida. (Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial 

de la Salud, 2016) 

En México el tema de Envejecimiento y pueblos indígenas ha sido dejado a conveniencia. 

Por un lado el envejecimiento ha entrado en los parámetros del neoliberalismo 

moviéndose de acuerdo a las exigencias del mercado, los propios mayores son vistos 

como no productivos, potenciales consumidores (ciertos grupos), votantes, objetos de 
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asistencia etc., ámbitos de los que los pueblos indígenas han estado fuera 

(especialmente quienes se rigen por usos y costumbres), de tal suerte que el tema de 

envejecimiento y pueblos indígenas es sui géneris. 

Actualmente los roles de poder se encuentran depositados entre los de mediana edad 

en los grupos indígenas, desplazando a los mayores, aunque sobreviven los monolingües 

en lengua nativa, analfabetas; se han mejorado las condiciones de salud y actividad 

productiva (Villasana y Reyes 2006). Las redes de apoyo familiares y comunitarias juegan 

un papel importante tanto en la mejora de calidad de vida como en la marginación. 

Es importante señalar que cuando se habla de zonas de alta marginación, de pobreza 

generalmente coinciden también con poblaciones indígenas, cuyas características son 

de enfermedad, carencia, pobreza, bajos niveles de calidad de vida, soledad, 

aislamiento, poco acceso. Los cursos de vida en estas circunstancias no siempre se 

relacionan con longevidad y la población de hombres es mayor a la de las mujeres. Cerca 

del 9.5% de los mayores de 60 años hablan alguna lengua indígena. ( (Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, 2010) 

Estas comunidades y grupos son un claro ejemplo de las desventajas acumulativas y 

como efectivamente el lugar donde se nace y crece puede determinar o afectar 

significativamente el nivel y la esperanza de vida. 

Las necesidades y carencias entre los adultos mayores se incrementan cuando estos 

pertenecen a un grupo indígena, ya que pocos acceden a trabajos formales y por tanto 

a pensiones contributivas y derechohabiencia, específicamente del IMSS, ya que como 

se ha mencionado puede accederse a servicios de salud mediante el Seguro Popular, sin 

embargo este no alcanza la protección social de una pensión. Las enfermedades crónicas 

o que requieran rehabilitación son difíciles de afrontar debido al poco o nulo acceso a 

medicina especializada. 

Si para un adulto mayor analfabeta es difícil la movilidad y acceso a diferentes bienes o 

servicios esta se complica aún más cuando no habla español. Según el INEGI al 2010 el 
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21.2% de las personas entre 60 y 74 años de edad era analfabeta, mientras que la cifra 

se eleva al 33% en los mayores de 70 años (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

2010) . 

Las actuales exigencias sociales, que son en sí difíciles de cumplir por la población en 

general pues implica un alto poder adquisitivo, se vuelven imposibles para muchos 

adultos mayores y son incluso violentas para adultos mayores indígenas porque en 

algunos casos atentan contra sus creencias y formas de vida (comunal vs individual, 

etc.). 

El entorno socioeconómico actual, en lugar de disminuir aumenta las desigualdades 

sociales, produciendo inequidades en todos los sistemas, salud, educación, cultural, etc., 

aquellos más limitados; los recursos se incrementan de manera aritmética, las 

necesidades de manera geométrica; por ejemplo el incremento en los salarios se da de 

acuerdo a la inflación porcentajes que van del 1 al 7% anual (sin importar el número de 

dependientes), mientras que en las familias las necesidades se incrementan de acuerdo 

al número de personas, con un monto extra sin son mayores, otro tanto más si están 

enfermas, otro tanto más sin no reciben pensión y así sucesivamente. 

La violencia, maltrato y agresión que sufren las personas adultas mayores van desde el 

núcleo familiar hasta las instituciones, desde las personas más cercanas hasta la propia 

sociedad. 

Las formas más simples de maltrato son también las más agresivas como decir que 

vuelven a ser niños, puesto que al hacerlo se está negando toda posibilidad de 

autonomía y toma de decisiones, el enlistarlos como beneficiarios de despensas los 

convierte en objetos de asistencia en contraste con asumirlos como sujetos de derecho. 

Una forma actual de violencia social es la creencia de que por culpa de los mayores se 

viene una crisis financiera a causa de las pensiones, lo cierto el aumento de adultos 

mayores, no trae en sí mismo problemas sociales; sin embargo si a este cambio 

demográfico se le aumenta, poca proyección en los sistemas financieros de pensiones, 

mal estado de salud de los mayores, desconfianza en los sistemas de ahorro, malos 
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servicios públicos, ciudades poco incluyentes, no sensibilización de la sociedad, bajas 

tasas de empleo para adultos mayores, y que el bono demográfico no se haya 

aprovechado entre algunos otros factores; lo que sucede es que disminuye el poder 

adquisitivo de los mayores, que sus ingresos sean bajos o nulos y consuman cada vez 

más recursos, recursos que tienen que proveerse de alguna forma. 

Todas estas situaciones suelen someter a un continuo estrés a los mayores, algunos de 

los cuales siguen siendo principal soporte de su familia o bien no tiene ningún ingreso 

para aportar a su familia y hacerse de un lugar al interior de la familia. 

Las leyes se han vuelto únicamente marcos de referencia de buena voluntad sin que 

realmente representen impartición de justicia, los derechos por un lado son únicamente 

enunciativos puesto que no traen consecuencias en el caso de incumplimiento ni para 

los ciudadanos ni para las instituciones involucradas, por otro lado no son equivalente a 

los servicios que se ofrecen desde el catálogo institucional. 

Según García Ramírez (2015) el IMSS recopiló entre 1999 y 2010 una cantidad de 1090 

denuncias por negativa o inadecuada prestación del servicio médico público de salud, 

mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo 108 por negligencia 

médica, y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) acumuló 43 

denuncias por violación expedita a los derechos del adulto mayor. Esto refleja la 

ineficiencia de los actuales sistemas de atención y procuración de justicia. 

Según la concepción que se tenga de vejez desde los sistemas de salud, se podrá dar 

cumplimiento al derecho de acceso a la salud sin que haya mejora en la salud del sujeto, 

según la concepción que se tenga del derecho se podrá o no dar cumplimiento a la 

aplicación de la ley sin que haya un resolución justa para el mayor. Es decir el que una 

persona sea atendida o una ley aplicada no implica la mejora en la calidad de vida de 

una persona, este debería ser el fin último de una política pública. 

El cambio en el tamaño y distribución de las familias y la incorporación de la mujer al 

mercado laboral ha traído consigo que los mayores (especialmente mujeres) lleven a 

cabo tareas como cuidado de los nietos, apoyo en la casa, etc., sin embargo cuando 
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estos requieren cuidados no cuentan con familiares cercanos para ello, puesto que sus 

hijos viven lejos, según dato de la Organización Mundial de la Salud (2015) más del 40% 

de las mujeres mayores de 65 años en Europa viven solas. Esto es parte del nuevo 

significado de ser viejo. 

Los retos presentes son empoderar a los adultos mayores como sujetos de derechos, 

haciéndolos partícipes de su propio curso de vida desde edades tempranas, 

fortaleciendo su autonomía y toma de decisiones. 

 

Conclusiones: 

 
Para concluir, es necesario trabajar por un enfoque de salud, de procuración de justicia, 

de educación, de trabajo digno etc., teniendo como base los derechos humanos. El 

identificar a una persona como adulta mayor debe servir para entender sus condiciones 

y no para estigmatizarla y discriminar. Esto también hará posible la equidad en el acceso 

a estos derechos independientemente de ser mujer, adulto mayor, analfabeta, indígena, 

viuda, pobre, etc., toda persona tiene derecho a disfrute de calidad de vida por el simple 

hecho de ser persona. 

En investigaciones futuras sería interesante revisar la literatura contemporánea, así 

como otras formas artísticas de expresión como el cine y televisión, para analizar los 

cambios en las reprentaciones sociales de la vejez. 
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Resumo: Novos estudos em relação ao envelhecimento acelerado em pacientes com 

esquizofrenia estão encorajando a reavaliação do modo de diagnosticar e tratar esta 

parcela da população. Esse artigo propõe uma abordagem do envelhecimento na 

esquizofrenia, com visão psiquiátrica e psicológica cognitiva comportamental. O risco de 

morbi-mortalidade vem crescendo durante as últimas décadas e, tanto seu prognóstico 

quanto o aumento da expectativa de vida mundial, devem ser analisados quanto ao 

processo de "ageing". É um transtorno mental que deve ser rastreado e acompanhado 

por uma equipe multidisciplinar a fim de promover melhor qualidade de vida e maior 

função social ao paciente. 

Palavras-chave: Esquizofrenia, Envelhecimento rápido, Psiquiatria, Terapia Cognitivo 

Comportamental 

1. Introdução 

 
1.1. Envelhecimento 

 
O conceito de envelhecimento, segundo a Organização Mundial da Saúde (SCHNEIDER, 

2008), se baseia na idade cronológica, a partir dos 65 anos nos países desenvolvidos e 

dos 60 nos países em desenvolvimento. Mas a velhice não deveria ser classificada como 

tal, se não se levarem em conta as condições físicas, funcionais, mentais e de saúde (SAN 

MARTIN, PASTOR, 1996). Assim poderiam ser observadas diferentes idades biológicas e 

subjetivas em indivíduos com idade cronológica semelhante. Define-se idade biológica 
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por meio das modificações corporais e mentais ocorrendo ao longo do tempo do 

desenvolvimento da pessoa. No nível biológico, o envelhecimento é associado a 

acúmulo de danos celulares e moleculares, os quais levam à diminuição das reservas 

fisiológicas, ao aumento do risco de contrair doenças e ao declínio geral na capacidade 

intrínseca do indivíduo. Portanto o envelhecimento vai desde o nascimento e se estende 

por toda a existência (BEARD, 2015). 

1.2. Neurodesenvolvimento e Neurodegeneração 

 
Segundo Dalgalarrondo (2008), o cérebro nasce “prematuro” com relação ao 

desenvolvimento ontogenético, e muito desse desenvolvimento ocorre após o 

nascimento do indivíduo, transcorrendo até a adultidade. Anormalidades no processo 

migratório dos neurônios, ainda no período fetal, indo do tubo neural para o seu destino 

cerebral final, podem contribuir para a gênese de alguns transtornos mentais 

(DALGALARRONDO, 2008) 

Como um neurônio normal se transforma em um neurônio disfuncional em 

determinado transtorno psiquiátrico depende dos genes específicos que são expressos 

ou silenciados (STAHL, 2014). 

Uma metanálise de estudos de neuroimagem (WOODS, 2005) evidenciou que há 

mudanças estruturais antes e depois do desenvolvimento cerebral: há aceleração 

anormal dos processos de maturação em adolescentes (GOGTAY, 2011) e, por outro 

lado, há dilatações ventriculares que progridem em certos pacientes, o que se contrapõe 

à ideia de que as anormalidades no cérebro de portadores de esquizofrenia seriam 

estáticas. Isto fala a favor de que a esquizofrenia está associada a processos de 

neurodesenvolvimento e de neurodegeneração. 

1.3. Esquizofrenia e Transtorno do Espectro da Esquizofrenia 

 
A esquizofrenia é um transtorno mental de diversos fenótipos e sua etiologia é 

multifatorial. Os fatores biológicos são ligados à genética, devidos a uma lesão, 

anormalidade de estruturas cerebrais ou alterações em neurotransmissores. Os fatores 

psicossociais são ligados ao indivíduo, do ponto de vista psicológico e de sua interação 
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com o seu ambiente social. Tem como característica a perda de associações de ideias, 

alucinações, embotamento afetivo, riso imotivado ou inapropriado, avolição, alogia, 

delírios proeminentes, deterioração global do funcionamento, associações frouxas, 

desorganização da sintaxe, pensamentos ilógico e, principalmente, pobre em conteúdo 

(PATEL et al, 2014). 

Em metanálise, foram evidenciados biomarcadores sistêmicos aumentados, tais como 

inflamação, citotoxicidade, estresse oxidativo, expressão gênica e função sináptica, em 

particular (o mais recentemente estudado) diminuição de Brain-Derived Neurotrophic 

Factor ou BDNF (SHIVAKUMAR, 2014; ISLAM, 2017; NGUYEN, 2018). 

Ocorre também sociabilização comprometida, sendo o risco de morte maior do que na 

população geral (TIDEMALM, 2008), o que vem recrudescendo ao longo do tempo 

(BROWN, 1997; HARRIS, 1998). Tem incidência maior em migrantes, em moradores das 

áreas urbanas e no sexo masculino (MCGRATH, 2008). 

É portanto uma psicose de longa duração, com comprometimentos severos em sua 

psicopatologia e na participação social das pessoas acometidas, além de tendência à 

cronicidade e à disfuncionalidade (CHINCHILLA, 2008). Não obstante, está associada 

com aumento de comorbidades, mortalidade e prejuízos cognitivos semelhantes aos 

observados no envelhecimento normal, o que pode sugerir um envelhecimento 

patológico acelerado (SOUZA, 2016). 

Um ponto importante é o aumento crescente da mortalidade nas últimas décadas 

comparada a população hígida, com altos índices de suicídio e aumento do risco 

cardiovascular induzido pelo uso de antipsicóticos atípicos (SAHA, 2007). 

O início rápido do tratamento farmacológico de manutenção diminui a progressão deste 

transtorno. Seu objetivo é melhorar a adaptação social, auto-cuidado, humor e prevenir 

recidivas ou recorrências. A primeira linha de tratamento são os antipsicóticos atípicos 

(AA) ao invés dos típicos (AT), devido a menor risco de sintomas extra-piramidais; 

entretanto possuem um perfil metabólico pior evidenciado por ganho de peso, 

hiperlipidemia, resistência insulínica (CRISMAN et al, 2014). 
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O Texas Medication Algorithm Project criou um fluxograma de 6 estágios de 

farmacoterapia: estágio 1 com monoterapia de AA; caso não haja melhora após 4-6 

semanas, inicia-se estágio 2 com monoterapia de outro AA ou AT; estágio 3 com 

monoterapia com clozapina e monitoramento da contagem de leucócitos; estágio 4 com 

clozapina associada a AA, AT ou eletroconvulsoterapia (ECT); estágio 5 com monoterapia 

de AA ou AT não utilizados; e estágio 6 com terapia combinada de AA, AT, ECT e/ou 

estabilizador de humor (ARGO, 2008). 

Em outra metanálise, foi comparado a efetividade da medicação via oral e intramuscular 

e foi evidenciado menor risco de hospitalização para os injetáveis (KISHIMOTO, 2013). 

1.4. O Espectro da Esquizfrenia e Outros Transtornos Relacionados 

 
O espectro acima referido inclui esquizofrenia, outros transtornos psicóticos 

(Transtorno Psicótico Breve; Transtorno Esquizofreniforme; Transtorno Esquizoafetivo; 

Transtorno Psicótico Induzido por Substância/Medicamento; Transtorno Psicótico 

Devido a Outra Condição Médica; Catatonia; Associada a Outro Transtono Mental; Outro 

Transtorno do Espectro da Esquizofrenia e Outro Transtono Psicótico Especificado; 

Transtorno do Espectro da Esquizofrenia e Outro Transtorno Psicótico Não Especificado) 

e transtorno da personalidade esquizotípica (APA, 2014). 

2. Terapia Cognitivo Comportamental 

 
Os pacientes refratários, aqueles que apesar do uso de antipsicóticos ainda apresentam 

persistência de sintomas suficientes para gerar prejuízos signiticativos em sua vida, 

podem beneficiar-se da terapia cognitivo-comportamental (TCC) (RANGÉ et al, 2011). 

Os estudos mostram que essa terapia tem modelos de tratamento em vários transtornos 

mentais com índices elevados de eficácia. O terapeuta cognitivo- comportamental, de 

forma colaborativa com o paciente, estrutura o tratamento ao estabelecer objetivos e 

agendas, checa sintomas, dá e recebe feedbacks,além de preparar e conferir as tarefas 

solicitadas para serem feitas em casa (MELO et al, 2014). 

Um dos principais autores da TCC, considerado como o “pai”, Aron Beck, dedicou-se 

num primeiro momento ao tratamento da depressão. No final dos anos de 1980 e na 
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década de 1990, aumentou o interesse em tratar transtornos mais desafiadores, como 

esquizofrenia, transtorno bipolar e depressão grave ou resistente ao tratamento. Apesar 

dos grandes esforços em pesquisa para se chegar a um entendimento da base genética 

e biológica da esquizofrenia, a psicofarmacologia ainda não trouxe uma solução 

completa para os transtornos mentais graves. São comuns os fracassos de tratamento, 

os sintomas residuais, o caráter crônico e as recorrências (WRIGHT, TURKINGTON, 

KINGDON, BASCO, 2010). 

No tratamento dos sintomas positivos da esquizofrenia a TCC é vista como adjuvante à 

medicação antipsicótica. As principais metas da adição da TCC à farmacoterapia são: 

desenvolver habilidades de enfrentamento dos sintomas, desenvolver crenças 

adaptativas sobre a experiência da alucinação, reduzir a angústia e melhorar a adesão à 

farmacoterapia (WRIGHT, SUDAK, TURKINGTON, THASE, 2012). 

Existe uma necessidade crescente de intervenções psicoterapêuticas validadas 

empiricamente que melhorem o funcionamento em pessoas idosas com esquizofrenia. 

Desenvolveu-se uma intervenção semanal de terapia em grupo com 24 sessões 

rotuladas como Treinamento Cognitivo Comportamental de Habilidades Sociais, que 

combinou terapia cognitivo-comportamental com habilidades sociais e treinamento 

para resolução de problemas para melhorar o funcionamento. As pessoas mais velhas 

com esquizofrenia muito crônica foram capazes de aprender e manter novas habilidades 

com o treinamento (GRANHOLM, MCQUAID JR, MCCLURE, ET AL. 2005). 

Mesmo quando são acompanhados adequadamente em termos medicamentosos, 

psicoterápicos e terapêuticos ocupacionais o prognóstico já é reservado. Não havendo 

estas abordagens, seguem com pior prognóstico (WINTON-BROWN, 2016). O não 

reconhecimento do quadro, o tratamento inexistente ou irregular têm forte 

correspondência com ainda piores adaptação social e comprometimento 

psicopatológico (SAHA, 2007; SCHNEIDER, 2008). 
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3. Conclusão 

 
Se o acompanhamento psiquiátrico e psicológico do portador de esquizofrenia em seu 

envelhecimento for adequado desde o início de sintomas ocorrerá menor chance de 

comorbidades. Há necessidade de tratamento farmacológico visando diminuição de 

sintomas utilizando antipsicóticos com menor aumento de risco cardiovascular e por 

vias de administração que tenham melhores taxas de adesão. Tudo isso associado à 

psicoeducação envolvendo o portador e a família, para evitar o risco de uso equivocado 

de psicotrópico e diminuir a, infelizmente comum, taxa de descontinuação 

medicamentosa. Concomitantemente instala-se psicoterapia a fim de acompanhar o 

processo de desenvolvimento de habilidades sociais em ambiente diversos (trabalho, 

família, lazer) para garantir uma funcionalidade do paciente ao longo do tempo. O 

tratamento combinado com TCC proporciona melhores resultados ao tratamento da 

esquizofrenia, diminui os índices de recaída e reduz a gravidade de alucinações e delírios 

melhorando o funcionamento global do paciente, o que pode ser melhor avaliado com 

a escala BPRS (Brief Psiquiatric Rate Scale). A TCC para esquizofrenia tem o suporte de 

evidências científicas bem estabelecidas para que possa ser considerada uma 

abordagem segura para o tratamento. 

Além disso, é necessário o rastreamento eficaz de pacientes com fatores de risco, tais 

como: parentes com esquizofrenia, complicações de gestação, retardo no 

Desenvolvimento Neuro Psico Moltor, abusos, baixo rendimento escolar, uso de drogas, 

isolamento social (MCGRATH, 2008). 

Mesmo quando são acompanhados adequadamente em termos medicamentosos, 

psicoterápicos e terapêuticos ocupacionais, o prognóstico já é reservado. Não havendo 

estas abordagens, seguem com pior evolução (WINTON-BROWN, 2016). O não 

reconhecimento do quadro, o tratamento inexistente ou irregular têm forte 

correspondência com ainda piores adaptação social e comprometimento 

psicopatológico (SAHA, 2007; SCHNEIDER, 2008). 
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Além disso, é necessário o rastreamento eficaz de pacientes com fatores de risco, tais 

como: parentes com esquizofrenia, complicações de gestação, retardo no DNPM, 

abusos, baixo rendimento escolar, uso de drogas, isolamento social. 
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5. Anexo (Caso) 

 
Identificação: A.F.M.J., 61 anos, evangélico não praticante, ensino fundamental 

incompleto (5ª série), casado, natural de Cedral (Estado de São Paulo) e procedente de 

São José do Rio Preto (também no estado de São Paulo, ambas cidades no Brasil); 

aposentado, trabalhou de frentista, mecânico e ajudante de cozinha. 

Queixa Principal: ‘’Estava alterado em casa’’. 

 
Motivo da Internação: (Informações colhidas com sua esposa) Ele estava jogando fezes 

na parede e urinando nas pessoas. 

História da Moléstia Atual: Paciente, 61 anos, portador do espectro de esquizofrenia, 

satisfazendo critérios para esquizofrenia pela Classificação Internacional de Doenças, 

em uso irregular das medicações e sem acompanhamento regular com psiquiatra, veio 

até a Emergência do Hospital Dr Adolfo Bezerra de Menezes, trazido pela esposa que 

relatou seu cônjuge se encontrava com alteração de comportamento, jogando fezes nas 

paredes da casa toda, urinando no chão e nas pessoas de sua própria casa). Tudo isso 

associado a delírios persecutórios, agitação psicomotora e agressividade no ambiente 

familiar. 

Segundo a esposa com o qual é casado desde os 24 anos de idade, o paciente sempre 

foi muito agitado e apresentava episódios de irritabilidade principalmente quando 

contrariado. Sr. A. já passou por quarenta internações sendo a última no Hospital Dr. 

Adolfo Bezerra de Menezes (HABM), tendo alta hospitalar em dezembro de 2017. 

Após a alta, A seguiu tomando as medicações prescritas pelo psiquiatra que o 

acompanhou no hospital, porém como não conseguiu acesso ao CAPS (Centro de 

Atendimento Psicossocial da cidade), seus remédios acabaram. Desde então, início de 

fevereiro de2018, fez uso do benzodiazepínico clonazepam que havia em casa prescrito 

para sua companheira. Ainda de acordo com a ela, o paciente não estava em uso de 

substâncias psicoativas incluindo bebidas alcoólicas e não estava fumando desde três 

anos e meio atrás (57 anos). 
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História Mórbida Pregressa: Paciente não sabe referir se possui outras patologias, mas 

de acordo com seus parentes, ele é hipertenso; nega-se alergia medicamentosa. 

Apresenta diagnóstico prévio de Esquizofrenia, porém o próprio portador não sabe 

referir desde que idade o quadro se iniciou. AFM trabalhou como frentista em posto de 

gasolina e como pedreiro, porém invariavelmente ingeria altas doses de álcool e 

descuidava de suas medicações, havendo retorno dos sintomas delirantes. A esposa, 

percebeu que o paciente começou apresentar comportamentos inadequados após o 

abuso de álcool e/ou drogas para tentar esquecer dos episódios ‘’traumáticos’’ que 

vivenciou ao passar por diversos assaltos no posto de gasolina em que trabalhava dos 

27 aos 39 anos. 

Em suas diversas internações a indicação era decorrente da piora advinda do uso 

irregular das medicações após alta hospitalar. 

Histórico Familiar: 

 
Pai: Falecido por assassinato quando A contava com 54 anos; também era portador de 

transtorno relacionado ao álcool, sendo muito agressivo com os filhos e com a mulher, 

de acordo com seus parentes próximos; não tinha bom relacionamento com A. 

Mãe: 70 anos, mora em São Paulo; já foi diagnosticada por especialista como portadora 

de transtorno depressivo recorrente; observe-se que não teria nenhum contato com A 

(sic). 

A é casado desde 29 anos com A de 50 anos e possui um filho, de 22 anos, uma filha com 

25 e outra de 29 anos); quando crianças, A tinha bom relacionamento com todos eles. 

História Pessoal: Condições relativas à concepção, parto e primeiros anos: parto 

prematuro, com atraso na aquisição da linguagem e da marcha, não se conseguindo 

quantificar essa demora. 

Infância: Bom comportamento, com médias dificuldades no rendimento escolar; teria 

sido um “garoto muito quieto”; interrompeu a ida à escola para contribuir na renda 

familiar, já na adolescência; 
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Adolescência: Início de vida sexual aos 16 anos sem intercorrências, nega relação 

homossexual. 

Hábitos de Vida: Segundo as informações colhidas com a esposa, paciente sempre teve 

bom relacionamento com a ela e com os filhos, mas isoladamente houve um episódio 

de agressão física. Não saía quase de casa, e tinha muito poucos amigos. Como 

“hobbies”, assistia à televisão e ouvia músicas. 

Exame do Estado Mental: (Realizado na emergência do Hospital Dr Adolfo Bezerra de 

Menezes, sem interrupções, em ambiente relativamente tranquilo). Paciente encontra- 

se acordado, sentado no leito, com cabelo e barba compridos e desgrenhados, sujo, 

nitidamente desleixado, mostrando-se desconfiado perante o examinador e um tanto 

quanto impaciente em fornecer seu relato, como se tivesse grande ansiedade para se 

fazer entender; aos poucos foi se relacionando melhor com o entrevistador; parecia dar 

qualquer resposta para terminar logo a entrevista. Inicialmente, aparentou dificuldade 

de comunicação mas logo revelou pensamento permeado por delírios persecutórios, 

com cisma dirigida à esposa e aos filhos; que tentariam matá-lo com comida 

envenenada, fazendo estas afirmações com muita certeza e sem atribuí-las às suas 

próprias alterações mentais. 

Sabe o lugar em que se encontra, data e a hora aproximadas. Apesar de desconfiado, A 

aos poucos começou a relatar com dificuldade na pronúncia das palavras o motivo pelo 

qual acredita estar na Emergência Psiquiátrica, mas que não acredita que deveria estar 

ali. 

Atento às perguntas respondeu-as sofrivelmente, buscando explicações rápidas e por 

vezes não elucidativas, com algumas respostas sem a crítica adequada. Apresenta 

dificuldade em relembrar os fatos de sua vida e explica que parou a medicação por não 

ter mais receitas. Não demonstra estar triste, tampouco eufórico, apenas relata que está 

se sentindo bem pois na instituição hospitalar não se sente tão sozinho quanto em sua 

casa. Move-se com certa lentidão. 

  



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 349 

 

 

 

Súmula Psicopatológica: 

 
Aparência: Desleixada, mal cuidada. 

Atitude: Desconfiada, pouco colaborativa. 

Consciência: Vigil. 

Orientação: Orientado autopsiquicamente, mas desorientado parcialmente com relação 

ao tempo; boa orientação espacial. 

Atenção: Normovigil e normotenaz. 

Memória: Déficits em curto ou longo prazo. 

Pensamento: Forma lógica; fluxo: lentidão; conteúdo: intuições delirantes de 

perseguição e até de envenenamento Sem noção do estado mórbido. 

Discurso: Não fluente e mal elaborado. 

Afeto: Embotado. 

Sensopercepção: Sem alterações. 

Psicomotricidade: Ligeira lentificação psicomotora. 

Hipótese diagnóstica: Esquizofrenia Paranoide (CID-10) 



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 350 

 

 

 

 

Relação entre Sintomatologia Depressiva e Preditores de Risco de 

Violência Sobre Idosos: Dimensão Cognitiva e Emocional 
 

 

Joana Alegria PEREIRA 1, Felismina MENDES 2,Tatiana MESTRE 3, Otília ZANGÃO 4, Manuel LOPES 5 

 
1 Universidade de Évora, Évora, Portugal, jfap@uevora.pt 

 
2 Universidade de Évora, Portugal,fm@uevora.pt 

 
3 Universidade de Évora, Portugal, tfsm@uevora.pt 

 
4 Universidade de Évora, Portugal, otiliaz@uevora.pt 

 
5 Universidade de Évora, Portugal, mjl@uevora.pt 

 

Resumo 

 
O risco de violência sobre os idosos aumenta consoante o impacto dos preditores 

intrínsecos (dependência física, psicológica, emocional e isolamento social) e 

extrínsecos ao idoso (stress e isolamento social do cuidador, problemas financeiros, 

droga, álcool, saúde mental, único cuidador, idadismo, falta de cumprimento dos 

direitos dos idosos). Este artigo tem como objetivo compreender a correlação existente 

entre sintomatologia depressiva e preditores de risco de violência sobre os idosos. O 

método utilizado foi uma abordagem quantitativa com recurso ao software Statistical 

Package for the Social Sciences (IBM-SPSS). Contou-se com a participação de 502 idosos 

do projeto Envelhecer em Segurança no Alentejo - Compreender para Agir, a decorrer 

na Universidade de Évora. Aplicou-se a Escala de Depressão Geriátrica (GDS-15) e a 

Escala de Avaliação do Risco de Violência em Idosos não Institucionalizados (ARVINI) 

(adaptada do E-IOA e da VASS). De acordo com os resultados obtidos, 119 idosos 

apresentaram sintomatologia depressiva ligeira, e 26 sintomatologia depressiva grave. 

Relativamente à sintomatologia depressiva ligeira, 99 são indivíduos do sexo feminino. 

Na sintomatologia depressiva grave (26 idosos), a maioria são também mulheres (24). 

No que diz respeito à relação do estado civil com a existência de depressão, verificou-se 

que dos 119 participantes que apresentam sintomatologia de depressão ligeira, esta 

tem uma representatividade maioritária em idosos casados (68), enquanto na 

sintomatologia depressiva grave, dos 26 idosos, 13 encontram-se viúvos. Na relação 

entre a severidade da sintomatologia depressiva e os preditores de risco de violência, 
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foram encontrados resultados significativos na dimensão das dificuldades 

cognitivas/emocionais, o que permitiu concluir que existe relação entre depressão e 

risco de violência em idosos com alterações cognitivas e emocionais. 

Palavras-chave: Envelhecimento, Violência, Depressão, Preditores de Risco. 

 
1. Introdução 

 
1.1 Envelhecimento e Depressão 

 
O século XX foi pautado por um enorme avanço da ciência e da tecnologia, o que 

resultou em um grande desenvolvimento da humanidade sob vários aspectos. Todo este 

crescimento produziu repercussões positivas para a sociedade como um todo, entre 

elas, as notáveis transformações na pirâmide etária. Desta forma, o envelhecimento da 

população tornou-se, então, um fenómeno de amplitude mundial, que marca 

atualmente todas as sociedades desenvolvidas e em desenvolvimento. No final do 

século passado, eram estimados 590 milhões de indivíduos nesta faixa etária em todo o 

mundo, sendo projetados para 2025, 1 bilião e 200 milhões, atingindo os 2 biliões em 

2050 (Freitas, 2004). 

A esperança média de vida tem vindo a aumentar nas últimas décadas. Em Portugal, no 

ano de 2015, era de 81.3 anos, concretamente 84.3 anos para as mulheres e 78.1 anos 

para os homens (Pordata, n.d.). O país da União Europeia com esperança média de vida 

mais elevada é a Espanha, com 83 anos. No contexto dos 28 países da União Europeia, 

Portugal encontra-se em 16º lugar, a par com a Áustria. Em 2015, Portugal detinha um 

Índice de Longevidade de 48.8% e um Índice de Envelhecimento de 148.7%. A região do 

Alentejo, no ano 2016, apresentava um Índice de Envelhecimento de 193.1%, muito 

superior aos valores médios que se verificavam em Portugal (Portada, n.d.). 

O envelhecimento tornou-se, assim, em mais uma fase da vida que quase todos os 

indivíduos esperam atingir e viver, no entanto, envelhecer constitui uma das mais 

complicadas tarefas da vida humana, sobretudo no mundo moderno (Terra & Cunha, 

2002). É um processo tão natural e aguardado quanto nascer, crescer e mudar; mudar 

no que diz respeito a sofrer transformações acompanhadas de alterações, que vão 

desde a aparência física ao comportamento e aos papéis sociais, passando pelas 
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experiências e relações estabelecidas ao longo dos anos (Portella, 2004). Desta forma, 

considera-se o envelhecimento um fenómeno universal e inerente a todo o indivíduo, 

constituindo-se em um processo de alterações morfológicas e funcionais do organismo, 

com o decorrer do tempo. É um facto inevitável que se apresenta no quotidiano do ser 

humano, muda não só de um órgão a outro, bem como entre sujeitos da mesma idade. 

Apesar de o envelhecimento ser um fenómeno transversal a todos os seres humanos, é 

necessário ter em conta as diferenças individuais do processo de envelhecer, 

nomeadamente a variabilidade intra sujeito (como por exemplo as diferenças ao nível 

do envelhecimento físico, das funções psicológicas, dos papéis sociais de cada individuo, 

e ainda as diferentes idades), e como a variabilidade entre sujeitos. É um aspecto da 

vida diária que se manifesta com mais robustez a cada dia e a cada instante que passa 

(Jeckel- Neto, 2001). 

A depressão é uma doença psiquiátrica muito recorrente entre a população idosa, que 

não difere, em essência, das depressões do adulto, mas apresenta algumas 

particularidades. No idoso, a depressão geralmente confunde-se com o estado normal 

do processo de envelhecimento, sendo o seu diagnóstico e tratamento frequentemente 

negligenciados, o que tem consequências para a qualidade de vida do idoso. A 

depressão e as demências aparecem como os transtornos mais frequentes durante o 

processo de envelhecimento, sendo a primeira mais recorrente (Oliveira, Gomes & 

Oliveira, 2006). A depressão tem uma prevalência estimada de aproximadamente 15% 

na população com idade superior a 60 anos (Cunha, Bastos & Duca, 2012), com uma taxa 

de variação de incidência entre 5.4% e 24.15% (Pinho, Custódio & Makdisse, 2009). Trata-

se de um fenómeno com enorme impacto ao longo desta etapa da vida e as 

investigações têm associado a depressão em idosos a perdas significativas na esfera 

cognitiva (Lopes, Nascimento, Esteves, Terroso & Lima Argimon, 2013), o que irá originar 

gastos económicos mais elevados nos serviços de saúde (Oliveira, Gomes & Oliveira, 

2006) e, em último caso, poderá fazer com que o sujeito ponha fim à sua própria vida 

(Couto, Prati, Falcão & Koller, 2008). 

No entanto, é importante referir que apesar de a tristeza profunda ser considerada 

como um estado afetivo da depressão, há que ter também em conta outras situações,  
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como é o caso da depressão mascarada, com predomínio dos sintomas 

físicos(somatizações), que podem manifestar estados de irritabilidade, agressividade. 

(Afonso, 2004) De acordo com Schwob (1989) a tristeza é um dos sinais fundamentais 

da depressão, mas é também sentimento normal do ser humano. Para que haja a 

transformação da tristeza “normal” em “doença”, é preciso que a tristeza seja mais 

intensa do que o normal, e muitos outros sentimentos negativos decorrem desta 

experiência afetiva dolorosa como por exemplo, a insatisfação geral em face do que se 

é e do que se faz, culpabilidade, impressões de indignidade. 

Diferentes autores têm sugerido que a sintomatologia depressiva nos adultos idosos 

está ligada às perdas relacionais e às mudanças nos papéis comunitários, familiares e 

ocupacionais que ocorrem ao longo do processo de envelhecimento (de Freitas Faria, 

de Rezende & Calábria, 2017). A depressão encontra-se também associada a baixos 

recursos económicos (Nunes, 2008), à deterioração da saúde física (Nunes, 2008), às 

frágeis redes sociais e, ainda, à solidão (Oni, 2010; Singh & Misra, 2009). Em Portugal, 

para a Direcção-Geral da Saúde (2013), a depressão do idoso surge/pode surgir num 

momento da vida em que ocorrem as maiores dificuldades/vulnerabilidades que se 

relacionam com doenças crónicas (por exemplo, doenças somáticas, hipotiroidismo, 

cancro, doenças cardiovasculares, diabetes, doenças reumatismais, osteoarticulares, 

défices cognitivos), o que pode vir a promover/causar a perda de autonomia e auto- 

estima. 

Também a aposentação poderá alterar o estatuto social da pessoa e contribuir para o 

isolamento social, similarmente, com a possível ocorrência da morte do cônjuge, que irá 

influenciar o nível de stress e o desajuste da reorganização da vida da pessoa. A 

ocorrência de todos estes factos poderá levar a pessoa idosa a não conseguir superar 

estes acontecimentos, e fazer com que estas pessoas estejam mais desprotegidas e 

sujeitas à depressão. É necessário referir, também, que os distúrbios psiquiátricos dos 

idosos interferem de forma negativa na vida daqueles que estão envolvidos no seu 

quotidiano. 
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1.2 Envelhecimento e Violência 

 

Atualmente, o envelhecimento populacional tornou-se um dos maiores desafios para a 

saúde pública. Associado a este encontra-se também o fenómeno da violência. A 

violência na velhice é uma construção multidimensional, que pode definir/ser utilizada 

em todo o tipo de conduta abusiva em relação aos mais velhos, ou referir-se apenas a 

uma acção específica. Os tipos mais comuns são os abusos físicos, sexuais, psicológicos, 

financeiros e a negligência. Esta última pode ser ativa ou passiva, intencional ou não, 

sendo também definida como a recusa ou a falha na execução de qualquer valência das 

obrigações ou responsabilidades por parte da pessoa que cuida dos idosos (Guimarães 

& Cunha, 2004). 

Kauffman e colaboradores (2001) assinalam ainda que a violência sobre o idoso pode 

assumir, além das possibilidades acima citadas, o dano físico real ou a angústia mental 

perante a negação dos serviços médicos e sociais, necessários. O comportamento 

abusivo contra o idoso pode ainda ser exercido, quer pelos membros da família, quer 

pelos cuidadores informais, e até mesmo pelos próprios profissionais da saúde. Esta 

conduta imprópria ou negligente pode ocorrer em qualquer classe social, grupo racial, 

em ambos os sexos, em todos os níveis educacionais e em qualquer etapa do 

desenvolvimento familiar. Pode ainda caracterizar-se no que diz respeito à frequência, 

duração, intensidade, gravidade e, especialmente, ao contexto cultural onde ocorre 

(Guimarães & Cunha, 2004). 

Segundo o Relatório Mundial sobre a Prevenção da Violência (2014, p.84), entende-se 

por violência o “uso intencional de força física ou poder, real ou mediante ameaça, 

contra um indivíduo, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha 

grande probabilidade de resultar em ferimentos, morte, danos psicológicos, prejuízo ao 

desenvolvimento ou privação”. Apesar de não existirem muitos estudos sobre a 

prevalência de violência sobre idosos, em Portugal, entre 2013 e 2016, a APAV (2017) 

registou um total de 4.475 processos de apoio a pessoas idosas, em que 3.612 foram 

vítimas de crime e de violência.  
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Estes valores traduziram-se num total de 8.578 factos criminosos. Cerca de 27% das 

pessoas idosas vítimas de crime e de violência tinham entre 65 e 69 anos, eram casadas 

(42,8%) e pertenciam a um tipo de família nuclear com filhos (31,7%). Segundo Anselmo 

(2007), os principais preditores de risco de violência sobre idosos são: ser mulher, 

casada(o), com saúde débil, com idade mais avançada, que viva acompanhada(o), com 

problemas psicológicos, condutas desadequadas, que seja(m) dependente(s) e em 

situação de isolamento social. Belsky (1993) realçou que a origem dos maus-tratos deve 

ser estudada a partir de fatores históricos, contemporâneos, culturais, situacionais, 

além de atribuídos às características das pessoas envolvidas, que na maior parte dos 

casos são familiares ou cuidadores diretos. 

O Modelo teórico-metodológico de Bronfenbrenner (2005) facilita a investigação e a 

análise do fenómeno por meio de quatro núcleos inter-relacionados: pessoa, processo, 

contexto e tempo. Este modelo promove o conhecimento de como as pessoas, 

nomeadamente os idosos, vivenciam determinado processo, o qual possui aspectos 

físicos e sociais, que o caracteriza, e exercem influência na pessoa e no grupo família 

que engloba todas essas dimensões (Modelo PPCT). Este modelo permite conhecer a 

interacção desses núcleos e os aspectos que abrangem o funcionamento familiar. 

Parte-se, inicialmente, da Pessoa (P), o que indica um nível mais objetivo da experiência 

pessoal, a partir de componentes biológicos e psicológicos (Poletto & Koller, 2008). O 

Processo (P) diz respeito à forma como a pessoa ou a família atribui sentido às suas 

experiências e interpreta o ambiente ao longo do seu ciclo vital. O processo é o motor 

do desenvolvimento e sucede por meio da execução de papéis, das atividades 

quotidianas exercidas e das inter-relações estabelecidas em determinado ambiente e na 

intersecção de diferentes contextos (Bronfenbrenner, 1996). Por sua vez, o Contexto 

(C) é o nível de contacto do indivíduo com outras componentes sociais, desenvolvendo- 

se pelo microssistema (relação social mais imediata, como a família), o meso sistema 

(conjunto de microssistemas, como, por exemplo, o centro de dia), o exo sistema (níveis 

sociais que atingem o indivíduo sem que esse participe ativamente) e o macro sistema 

(cenário político, económico e cultural da sociedade) (Bronfenbrenner, 1996).  
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O tempo (T), por sua vez, indica que não se pode separar o indivíduo do curso temporal, 

também ligado a desenvolvimento (Bronfenbrenner, 1996). Nos distintos níveis 

abordados pelo Modelo PPCT, situam-se fatores de risco e proteção relacionados com o 

desenvolvimento do idoso (Narvaz & Koller, 2004). Desta forma, este modelo permite 

analisar de forma ampla e específica os mecanismos de risco e de proteção presentes 

no meio familiar, levando-se em conta os fatores intra e extra familiares, o que permite 

um panorama das relações, das causas e consequências da violência naquele contexto 

(Koller & De Antoni, 2004). A depressão geriátrica poderá, dessa forma, residir nos 

comportamentos e recursos do meio que não permitem ao indivíduo viver em plenitude 

e que podem ser descritos como factores de risco ecológicos. 

2. Metodologia 

 
No âmbito do projeto ESACA – Envelhecer Em Segurança No Alentejo - Refª: ALT20-03- 

0145-FEDER-000007, financiado pelo Alentejo 2020, Portugal 2020 e eu, foi realizado 

um estudo transversal e exploratório com idosos não institucionalizados da região do 

Alentejo. A amostra foi constituída por idosos que frequentam o programa “Seniores 

ativos” e a Universidades Sénior de Évora e, ainda, idosos ligados a diversas associações 

do Distrito de Évora, que se voluntariaram para participar nesta investigação. Os 

critérios de inclusão foram a idade superior a 65 anos, a ausência de défice cognitivo 

grave, definido pelo resultado obtido no Mini Mental State Examination (MMSE) 

traduzido e adaptado à população portuguesa por Guerreiro e colaboradores (1994), e 

ainda, ser independente no seu quotidiano (Folstein, Folstein & McHugh, 1975). 

A amostra foi constituída por 502 idosos, com idades compreendidas entre os 65 e os 

96 anos, de ambos os sexos. A recolha de dados decorreu entre Abril e Julho de 2017, 

na Escola Superior de Enfermagem São João de Deus da Universidade de Évora. 

O instrumento utilizado na recolha de dados foi construído a partir da adaptação do 

Elder Abuse and Neglect - Risk Assessment Tool (E-IOA), depois de obtida a autorização 

dos respetivos autores (Cohen, Halevi-Levin, Gagin & Friedman, 2006) e também 

recebeu/integrou contributos do Vulnerability to Abuse Screening Scale (VASS), 

adaptada para a realidade brasileira por Maia (2014), que concedeu igualmente 

autorização para a referida adaptação. Resultou, assim, o instrumento designado por  
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Escala de Avaliação do Risco de Violência em Idosos não Institucionalizados (ARVINI), 

constituído por 36 perguntas/itens, a que pessoa idosa tem a opção de responder: 

“sim”, “não” e “não responde”. A cada uma das opções “sim” e “não” foi atribuída uma 

pontuação de 1 ou 0, respetivamente. Uma maior pontuação obtida nesta escala, prevê 

um maior risco de violência a que o idoso poderá estar sujeito. Outro instrumento 

utilizado na recolha de dados foi a Escala de Depressão Geriátrica (GDS 15, versão breve, 

Yesavage et al., 1982), adaptada à população portuguesa por Guerreiro e colaboradores 

(1994). A escala é constituída por 15 perguntas, em que a pessoa idosa tem a opção de 

responder: “sim” ou “não”, de acordo com o “modo como se tem sentido na última 

semana”. Concede-se 1 ponto para a resposta afirmativa e 0 para a resposta negativa. 

Nos itens 1,5, 7, 11 e 13 têm pontuação invertida, ou seja, 1 ponto para a resposta 

negativa e 0 para a resposta afirmativa. A pontuação final realiza-se através do 

somatório dos 15 itens, correspondendo sintomatologia depressiva mais grave a 

pontuação mais elevada. 

Posteriormente, analisou-se a associação existente entre os valores da Escala de 

Depressão e a Escala de Avaliação do Risco de Violência em Idosos não 

Institucionalizados (ARVINI). Para tal, a análise dos dados foi realizada pelo Programa 

SPSS versão 24. O protocolo de análise dos dados foi o teste do Qui-Quadrado. 

Todos os procedimentos éticos da pesquisa com seres humanos foram seguidos. Foram 

solicitadas todas as autorizações necessárias ao estudo, tal como o consentimento 

informado aos idosos, e foram igualmente garantidas todas as condições de anonimato 

e de confidencialidade das respostas obtidas. O projeto obteve aprovação da Comissão 

de Ética da Área da Saúde e Bem Estar da Universidade de Évora com o número16012 

de 19/05/2016. 

3. Resultados 

 
A amostra contou com 502 participantes, em que 390 (77.7%) são do sexo feminino e 

112 (22.3%) do sexo masculino. A idade média dos participantes é de 73,52 (DP=6,276), 

variando entre os 65 e os 96. No que diz respeito à escolaridade média da amostra, esta 

varia entre 0 e os 20 anos, tendo uma média de 5,21 e um desvio-padrão 3,915. 
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Em relação à sintomatologia depressiva, 357 idosos (71.1% da amostra) não apresentam 

sintomatologia. Acrescente-se que 119 idosos (23.7%) apresentam sintomatologia 

depressiva ligeira e 26 (5.2%) sintomatologia depressiva grave. Relativamente à 

sintomatologia depressiva ligeira, 99 são indivíduos do sexo feminino e 20 do sexo 

masculino. No que diz respeito à sintomatologia depressiva grave, 24 indivíduos são do 

sexo feminino e 2 do sexo masculino. A análise dos dados mostrou que há associações 

significativas da variável sexo em função da/com a sintomatologia depressiva 

apresentada, X2 (2) = 7,02, ρ =.030. 

Dos 502 idosos que colaboraram neste estudo, no que diz respeito ao estado civil, a 

maioria  encontra-se  casada,  313  (62.4%),  140  (27.9%)  estão  viúvos,  31  (6.2%) são 

solteiros, 16 (3.2%) estão divorciados/separados e 2 (0.4%) encontram-se em união de 

facto. Analisou-se a relação do estado civil com a existência de depressão, e verificou- 

se que dos 119 participantes que apresentam sintomatologia de depressão ligeira, esta 

tem uma representatividade maioritária em idosos viúvos, cerca de 44, 5 são solteiros, 

68 encontram-se casados, e 2 divorciados. No que diz respeito à sintomatologia 

depressiva grave, dos 26 idosos, 13 são viúvos, 1 é solteiro, 11 casados e 1 divorciado. A 

análise dos dados mostrou que há associações significativas da variável estado civil em 

função da/com a sintomatologia depressiva apresentada, X2 (8) = 16,92, ρ =. 031. 

No que diz respeito à relação da severidade da sintomatologia depressiva com os 

preditores de risco de violência (escala adaptada do E-IOA e da VASS), foram 

encontrados resultados significativos em três dimensões. No entanto, neste artigo 

apenas iremos apresentar e explorar os resultados da terceira dimensão, a dimensão 

das dificuldades cognitivas/ emocionais. A questão “Sente que tem dificuldade em 

tomar decisões sobre a sua vida” apresentou associação significativa em função da 

sintomatologia depressiva, X2 (4) = 35,69, ρ =. 00. Quando se trata de tomar decisões 

acerca da sua própria vida, tanto os indivíduos sem sintomatologia depressiva (83.7%), 

como os com sintomatologia depressiva ligeira (58.8%), e os com sintomatologia 

depressiva grave (69.2%) afirmam não ter dificuldade perante este tipo de situações. Na 

pergunta “Costuma sentir-se ansioso/impaciente frequentemente”, também foram 
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encontradas associações significativas em função do nível de depressão, X2 (4) = 81,61, 

ρ =. 00. Quando se trata de se sentir ansioso, indivíduos sem sintomatologia depressiva 

dizem que geralmente não se sentem ansiosos (64,4%). Por outro lado, indivíduos com 

sintomatologia depressiva ligeira (76.5%) e indivíduos com sintomatologia depressiva 

grave (84.6%) reportaram que se sentiam ansiosos recorrentemente. Por fim, a questão 

“Costuma irritar-se frequentemente” manifestou também associações significativas em 

função da sintomatologia depressiva, X2 (4) = 46,32, ρ =. 00. Em relação à irritabilidade, 

no grupo sem sintomas depressivos, a maioria dos indivíduos afirma não se irritar com 

frequência (68.5%), enquanto indivíduos com sintomatologia ligeira (59.7%) e 

sintomatologia grave (76.9%) alegam sentir raiva de forma recorrente. 

4. Discussão 

 
Sobre a prevalência da sintomatologia depressiva em relação ao género, Blazer (1993, 

citado em Fontaine, 2000, p.160), “1 % dos idosos com 60 ou mais anos encontra-se 

gravemente depressiva, sendo que as mulheres apresentam o dobro da sintomatologia 

depressiva comparativamente aos homens“ (entre 6% e 10% para os homens e 12% e 

20% para as mulheres).” O estudo de Ekinci e colaboradores (2004) verificou igualmente 

que as mulheres apresentam níveis de depressão mais elevados comparativamente aos 

homens, contudo os autores justificam o padrão de resultados com o facto de as 

mulheres serem o número mais representativo da amostra, tal como se averiguou no 

presente estudo. 

No que diz respeito à relação do grau de sintomatologia depressiva com o estado civil, 

os resultados vão ao encontro dos da maioria dos estudos já realizados (cf. Direcção- 

Geral da Saúde, 2013; Gonçalves, 2011), em que os idosos mais depressivos são viúvos. 

Da mesma forma que a depressão/sintomatologia depressiva está associada com 

disfunção cognitiva, também se sabe que o processo de luto normal na terceira idade 

está relacionado com um impacto negativo em diversos aspectos da saúde. Existem 

evidências relacionando o luto em idosos a um maior risco de transtorno mental,  a  um 

maior número de problemas de saúde, em geral, bem como a uma mortalidade 

aumentada (Da Silva & Bergmann, 2017). 
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Acerca da relação da severidade da sintomatologia depressiva com os preditores de 

risco de violência, na questão “Sente que tem dificuldade em tomar decisões sobre a 

sua vida”, os resultados permitiram concluir que a tomada de decisão não se encontra 

afectada, independentemente do nível de sintomatologia depressiva. Envelhecer não 

deve significar, obrigatoriamente, um declínio ou perda das funções cognitivas e 

corporais. Um idoso, pelo simples fato de ter uma idade avançada, não tem 

necessariamente perda de capacidade para tomar decisões, ao contrário, poderá até ter 

uma melhor percepção do processo como um todo. Desta forma, a validade moral e 

legal do processo de consentimento e tomada de decisão depende da capacidade do 

indivíduo (Tavares, Pires & Simões, 2011), que consolidado no seu desenvolvimento 

psicológico-moral é um constructo indispensável no processo de envelhecimento, 

estando relacionado com os domínios de qualidade de vida. Ter liberdade para organizar 

a própria vida significa estar capaz para tomar suas próprias decisões. Portanto, a 

autonomia, entendida como respeito à pessoa, é condição para um processo de 

envelhecimento mais prazeroso e significativo. A autonomia do idoso pode ser garantida 

de inúmeras formas, como, por exemplo, a decisão da roupa que vai vestir, o que lhe 

apetece comer, entre muitas outras situações. É fundamental reconhecer as 

capacidades e potencialidades presentes no idoso, estimulando-o a viver desfrutando 

de seus direitos enquanto cidadão, mantendo o seu espaço físico e existencial. De 

acordo com Freire (1996), o respeito pela autonomia e pela dignidade de cada um é um 

imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros. 

Sobre a pergunta “costuma sentir-se ansioso(a)/impaciente frequentemente?”, foram 

os indivíduos com sintomatologia depressiva (ligeira e grave) que afirmaram sentir-se 

ansiosos e impacientes com mais frequência. Tanto a ansiedade quanto a impaciência 

são típicas da sintomatologia depressiva. No entanto, a ansiedade é, até certo ponto, 

encarada também como uma reação natural, relevante para proteção e adaptação a 

novas situações, mas torna-se patológica, quando atinge um caráter extremo e 

generalizado, acompanhado por sintomas de tensão, medo, em que o foco do perigo 

pode ser externo ou interno. Da mesma forma que poderá ser relevante para a proteção 
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e adaptação a novas situações, a ansiedade poderá ter também um impacto negativo 

sobre a qualidade de vida dos idosos (Cheik et al., 2008). Na terceira idade, a ansiedade 

pode também estar relacionada com a falta de suporte físico, social e contrariedades 

nas relações interpessoais, levando a sofrimento psíquico (Gomes & Reis, 2016). Na 

questão “costuma irritar-se frequentemente?”, os maiores níveis de irritabilidade são 

expressos pelas pessoas com sintomatologia depressiva. De acordo com Ramos (2003), 

ao longo do processo de envelhecimento, o ser humano pode vir a desenvolver um 

sentimento de finitude da vida, acabando por se avaliar de forma negativa, 

desencadeando um estado depressivo, que se caracteriza por sensações de inutilidade, 

insuficiência, ansiedade e irritabilidade, o que pode originar falta de motivação, 

afastamento da família, progressiva limitação física, sensação de impotência, falta de 

autonomia e, ainda, aumento da dependência emocional e financeira. Esta afirmação 

vai ao encontro do padrão dos resultados do presente estudo, em que os indivíduos com 

sintomatologia depressiva expõem maiores níveis de ansiedade e irritabilidade. 

O processo de senescência é encarado como um processo dinâmico, gradativo e repleto 

de mudanças físicas e psicossociais. Estas transformações acabam por confluir para a 

vulnerabilidade do idoso, tornando-o assim mais passível de desenvolver determinados 

problemas de saúde, como também potenciando o surgimento de doenças (Wamser et 

al., 2015). As perdas inerentes ao envelhecimento carregam consigo sentimentos de 

ansiedade, medo, tristeza, irritação e a urgência de adaptação de um novo estilo de vida. 

A prevalência de patologias associadas aos idosos amplia também os sintomas de 

ansiedade e depressão (Tavares, Scalco, Vieira, Silva & Bastos, 2013). Algumas dessas 

patologias são fontes de sofrimento emocional e consequentemente circunscrevem a 

qualidade de vida dos idosos (Gomes & Reis, 2016). 

5. Conclusão 

 
A depressão é uma doença psiquiátrica cada vez mais frequente na população e tem 

sido relacionada com o sedentarismo e com o isolamento social, afectando sobretudo 

os indivíduos idosos. Assim, as evidências deste estudo identificaram que a 

sintomatologia depressiva está também relacionada com o risco de violência, à qual, 
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muitas vezes, as pessoas idosas estão sujeitas. A sintomatologia depressiva está 

maioritariamente presente nos idosos do sexo feminino e afeta os viúvos, situação 

concordante com a maioria dos estudos consultados. As mulheres que vivem sozinhas 

são uma realidade cada vez mais prevalente entre as idosas, viúvas, divorciadas, 

abandonadas ou nunca casadas. Os efeitos originados por essa realidade são difíceis de 

ser quantificados, mas podem incluir a carência de recursos para os serviços de saúde, 

depressão, falta de mobilidade e pobreza (Menezes, 1994). 

O conhecimento desta relação (depressão/sintomatologia depressiva e risco de 

violência) permitirá aos profissionais disporem de evidência científica que apoie e 

justifique as suas intervenções, quer na prevenção da depressão, quer na prevenção dos 

riscos de violência sobre idosos. A importância de mais estudos que contribuam para 

estabelecer a relação entre depressão e risco de violência são decisivos para aumentar 

os níveis da evidência científica e simultaneamente para promover intervenções mais 

eficazes nos quotidianos de saúde e trabalho social com idosos. 
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Abstract 

 
Background: In elderly people, an increase in the reaction time is associated to a slower 

motor and mental performance, which can contribute to a loss of mobility and higher 

risk of falls. To date, the assessment of the reaction time in elderly people, specifically 

in a sit-to-stand task is not validated. In this way, this study aimed to validate a method 

to determine the reaction time in the 30-s Chair Stand Test (CST) with elderly people, 

through the comparison of the data obtained with a mobile phone and a digital video 

camera. 

Methods: 10 community-dwelling older adults (82.4  7.43) volunteered to be assessed 

in the 30-s CST. After an acoustic signal, each subject had to stand up and sit down from 

a chair as many times as possible within 30 s. The data were acquired simultaneously 

during the test, through two different methodologies: with a mobile device attached to 

the waist of the subjects, and with a digital video camera. The outcome measures were 

the reaction time, stand-up time, movement time, total time and number of repetitions. 
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Results: No significant differences (p > 0.05) were observed between both methods in 

the measurement of the different variables. Very strong correlations between both 

methods were identified in all variables. 

Conclusions: The present results demonstrate that the assessment of the reaction time, 

stand-up time, movement time and total time during the 30-s CST with a mobile device 

is a valid method and can be used with elderly people. Researchers and clinicians should 

use this novel methodological approach to assess the motor and cognitive performance 

of elderly people. 

Keywords: reaction time, mobile device, 30-s Chair Stand Test, elderly 

 
1. Introduction 

 
During the ageing process there is a decrease in muscle mass, described as sarcopenia 

(Walston, 2012), and a decline in cognitive function (Salthouse, 2012). These age-related 

declines affect the functional capacity of older people to perform daily activities, such 

as walking, climbing stairs or standing up from a chair, and contribute to a loss of 

mobility and an increase of fall risk (Gschwind et al., 2013). 

Muscle power declines at a much faster rate than muscle strength (Petrella, Miller, & 

Cress, 2004; Reid & Fielding, 2012), which means it is necessary to evaluate and treat 

older people, in order to help them to prevent the loss of mobility and independence 

(Gray & Paulson, 2014). One simple and effective way to evaluate leg muscle power in 

older people is through the 30-s Chair Stand Test (CST), in which the person has to stand 

up and sit down from a chair as many times as possible within 30 s (Rikli & Jones, 2001). 

To date, several studies have analysed the neuromuscular performance of elderly 

people in sit-to-stand tasks, either through the use of linear encoders (Gray & Paulson, 

2014; Lindemann et al., 2003; Lindemann, Farahmand, Klenk, Blatzonis, & Becker, 2015) 

or through accelerometer sensors (Regterschot et al., 2014; Sousa et al., 2015). Both 

methods have been proving efficient and useful in the detection of changes in mobility 

and fall risk, namely through the analysis of biomechanical data, such as the velocity, 

force and power output. 
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It is worthwhile that the loss of mobility and the increase of fall risk are also dependent 

on several cognitive parameters, such as an increased reaction time (Arnold et al., 2015). 

Therefore, besides the analysis of the neuromuscular variables, researchers should also 

consider the influence of the cognitive factors, namely the reaction time, in the 

performance of activities of walking, climbing stairs or standing up from a chair. 

Until recently, there was a gap in the literature regarding the assessment of the reaction 

time when performing representative actions of daily life, such as standing up from a 

chair. However, in the study of Pires et al. (2018) a method to measure the reaction time 

in the 30-s CST using the accelerometer sensor available in off-the-shelf mobile devices 

was developed. Although that study had presented quite interesting results in the 

measurement of the reaction time, several limitations were identified, such as the 

sample size (just one adult) and the lack of measures (data obtained through only one 

mobile phone) and different methodologies (e.g., video camera recordings) for further 

comparison of the values. 

Hence, the aim of the present research was to validate a method to determine the 

reaction time in the 30-s CST with elderly people, through the comparison of the data 

obtained with a mobile phone and a video camera. The hypothesis was that the data 

acquired with the mobile phone would strongly correlate with the data obtained with 

the video camera, presenting a reliable method in the assessment of the reaction time 

in the 30-s CST. 

2. Methods 

 
2.1 Subjects 

 
10 community-dwelling older adults (6 males, 4 females) volunteered to participate in 

this study (Table 1). Inclusion criteria were: elderly institutionalized, being able to stand 

up from a chair without using the armrests. Exclusion criteria were: cognitive 

impairments that could affect the comprehension or execution of the tasks, and a score 

<22/30 in the Mini Mental State Examination (MMSE) (Folstein, Folstein, & McHugh, 

1975). The participants were previously informed of the study’s characteristics, 
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procedures and objectives, and all of them agreed to its terms. All the procedures 

followed the recommendations of the Declaration of Helsinki (Association, 2013). 

Table 1 – Characteristics of the subjects 
 

Variable Women (n = 4) Men (n = 6) Total (n = 10) 

Age 83.5  7.9 81.7  7.8 82.4  7.4 

Weight (kg) 63.8  6.4 73.8  12.5 69.8  11.3 

Height (m) 1.5  0.0 1.7  0.0 1.61  0.1 

BMI 27.8  2.9 26.5  4.0 27.0  3.5 

MMSE 25.5  0.6 25.2  0.8 25.3  0.7 

BMI: Body Mass Index; MMSE: Mini Mental State Examination 

2.2 Procedures 

 
A cross-sectional design was used in the present study. Measurements of the weight, 

height and body mass index (BMI) were taken. Before the assessments in the 30-s CST, 

the subjects performed a general warm-up, consisted of light walking and mobility 

exercises. The test room was kept at a temperature between 22C and 24C. To perform 

the 30-s CST, a modification was made. Instead of a verbal signal to initiate the test (“1, 

2, 3, go”), an acoustic signal (a beep) transmitted by a mobile phone was introduced 

(Pires et al., 2018). Thus, in a sit position on a chair (next to a wall), with the back straight 

and the arms crossed over the chest, after the beep, the subjects had to stand up and 

sit down from a chair as many times as possible within 30 s. One week prior to the test, 

one familiarization session was conducted to teach the correct execution in the test and 

to minimize technical errors. 

2.3 Data acquisition 

 
The data was acquired through two different methods (mobile application vs. digital 

video camera). In the first method, a mobile application that acquires the accelerometer 

data during the movement was used (Pires et al., 2018). The mobile phones used were 

the XIAOMI M1 A1, the ASUS ZENFONE 3 and the SAMSUNG S4 MINI, which have an 

accelerometer sensor incorporated that acquires data at 200, 200 and 75 Hz frequency, 

respectively. The participants only performed one time the test and the different mobile 
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phones were distributed between them. The data were acquired with the mobile 

devices placed inside a waistband, attached to the waist of the subjects for the correct 

acquisition of the accelerometer outputs. The data acquisition was initiated by pressing 

a start button in the application with the subject seated in the chair (chair height = 0.49 

m). After 10 s of the start, an acoustic signal (a beep) indicates that the subject should 

start the test. In the second method, performed at the same time as the first, the 

subjects were filmed (25 fps; audio stereo) from the sagittal plane, with a digital video 

camera (Canon, XH-A1, Europe), attached to a stationary tripod (height = 1.20 m) 

positioned perpendicular 3 m from the field of view. 

2.4 Data analysis 

 
2.4.1 – Data processing using the accelerometer files 

 
After the data acquisition process, the text files stored in the mobile devices were 

transferred via USB to a computer, and then analysed in Matlab R2017a (The 

Mathworks, Inc.). It was decided to compute the total acceleration from the three 

components. In order to have the gravity acceleration value when the subject is not 

moving, the following correction was introduced: 

acorr = ameas –  aref + 9.81 (1) 

 
where acorr is the corrected acceleration, ameas is the acceleration measured, and aref 

is a reference value equal to the average value of the acceleration measured in the 5 s 

previous to the acoustic signal (i.e., starting of the test). This reference value was needed 

since the signal presents small oscillations even when there is no movement. 

2.4.2 – Data processing using the digital video camera files 

 
After the video recordings, the files were captured to a computer and then analysed in 

the Adobe Premiere (Adobe Systems, Inc.; version Pro CS5). All the video files were 

analysed frame by frame, corresponding the first frame to the start of the acoustic 

signal. The reaction time was then identified when it was observed an initial movement 

of the subject trunk. The reaction time, that is, the time between the acoustic signal and 

the initiation of the movement, was calculated dividing the frame number by 25 fps. The 
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stand-up time, which is the moment when the subject is totally stand up, the movement 

time, which is the time from the beginning of the motor action to the end of the 

movement (i.e., return to the sit position), and the total time, which corresponds to the 

time from the acoustic signal to the return to the sit position, were also calculated using 

the same procedures as mentioned for the reaction time. 

2.4.3 – Determination of the reaction time, stand-up time, total time and movement 

time 

After the data processing, and based on the magnitude of the acceleration signal, the 

following variables, presented in the Figure 1, were assessed: reaction time (RT), stand- 

up time (ST), movement time (MT) and total time (TT). The reaction time was considered 

as the time when the absolute relative error, defined as |(acorr – 9.81)/9.81|, first 

exceeds 1%. The stand-up time was considered as the time corresponding to the 

minimum acceleration, which corresponds to the stand-up movement. The total time 

was selected as the time of the maximum acceleration, which corresponds to the seating 

phase. The movement time was obtained by subtracting the reaction time to the total 

time. All these definitions allowed us to get reliable estimates when compared with 

estimations using the video records. 

 

Figure 1 – Signal plot of the acceleration during the first repetition in the 30-s CST; RT: 

reaction time; ST: stand-up time; MT: movement time; TT: total time 

2.4.4 – Statistical analysis 
 

The statistical analysis was performed using the statistical software SPSS, version 23.0 

(SPSS Inc., Chicago, IL). The normality was verified through the Shapiro-Wilk test. To 
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assess the differences between the two methods in the measurement of the reaction 

time, stand-up time, movement time and total time, a dependent samples t-test was 

calculated. Pearson's correlation coefficients were calculated to assess the relationships 

between the two methods in the measurement of the different variables. The 

magnitude of the correlation was assessed with the following thresholds: 0.00-0.19: very 

week; 0.20-0.39: weak; 0.40-0.59: moderate; 0.60-0.79: strong; 0.80-1.00: very strong 

(Evans, 1996). In all the cases, the level of statistical significance was established at 0.05 

(p < 0.05). 

3. Results 

 
Descriptive statistics showed that all data were normally distributed. The mean number 

of repetitions in the 30-s CST was 10.40 ± 1.84. Regarding the results of the paired 

samples t-test, no significant differences were observed between the two methods in 

the measurement of the reaction time (t = 0.92, p = 0.38), stand-up time (t = 0.23, p = 

0.82), movement time (t = -0.76, p = 0.47) and total time (t = -0.40, p = 0.70) (Table 2). 

The correlations between both methods, showed very strong correlations in the 

reaction time (r = 0.81, p = 0.00; Figure 2), stand-up time (r = 0.90, p = 0.00; Figure 3), 

movement time (r = 0.85, p = 0.00; Figure 4), and total time (r = 0.89, p = 0.00; Figure 5). 

Table 2 – Comparison between the two methods 
 

Variable Mean ± SD t p 
 

Reaction Time MA 0.57 ± 0.14 

Reaction Time VA 0.54 ± 0.11 

Stand-up Time MA 2.13 ± 0.36 

Stand-up VA 2.12 ± 0.30 

Movement Time MA 2.88 ± 0.34 

Movement Time VA 2.93 ± 0.38 

Total Time MA 3.45 ± 0.39 

Total Time VA 3.48 ± 0.44 

0.92 0.38 
 

 
0.23 0.82 

 
 

-0.76 0.47 
 

 
-0.40 0.70 

 
 

SD: standard deviation; MA: mobile application; VA: video analysis 
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Figure 2 – Correlation of the reaction time 

between the two methods 

Figure 3 – Correlation of the stand-up time 

between the two methods 

 
 
 

  
 

Figure 4 – Correlation of the movement time 

between the two methods 

4. Discussion 

Figure 5 – Correlation of the total time 

between the two methods 
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The purpose of the present study consisted in the validation of a method to determine 

the reaction time in the 30-s CST with elderly people, through the comparison of two 

different measurement methodologies (mobile phone vs. digital video camera). The 

results demonstrate that there were no differences between the two methods, and the 

data acquired with the mobile devices correlates very strongly with the data obtained 

with the video camera, supporting the initial hypothesis of the study. 
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In fact, very strong correlations in all of the variables were observed, which might 

indicate that the acquisition of the data with the mobile phone is a valid method to 

determine not only the reaction time, but also the stand-up time, movement time and 

total time. Therefore, this information could be of valuable interest for researchers, 

health and fitness professionals who work with elderly people and want to assess their 

cognitive functioning. 

The mean value of the reaction time with the mobile phone was 0.57 s, and with the 

video analysis was 0.54 s. These results are higher than those presented by an healthy 

adult (0.46 s) in the study of Pires et al. (2018), confirming that as people get older, there 

is an increase in the reaction time (Arnold et al., 2015; Bautmans et al., 2011). 

Nonetheless, the proximity between values could be a good indicator of the healthy 

cognitive state of the subjects, which was also evidenced by the score in the MMSE 

(~25). 

The mean value of the stand-up time was 2.13 s with the mobile phone and 2.12 s with 

the video analysis. In the study of Regterschot et al. (2014) with elderly people (78 years 

old) without cognitive disorders, a similar stand-up time from a chair (normal speed) of 

2.17 s in the initial evaluations was observed, that is, before the application of an eight- 

week exercise program. On the other hand, in the study of Zijlstra, Bisseling, 

Schlumbohm, and Baldus (2010), also with elderly people without cognitive 

impairments, but relatively younger (74 years), a stand-up time from a chair (normal 

speed) of 1.28 s was observed. These time differences could be related to the 

measurement methodologies, since in that study the stand-up time was determined 

with a force-plate, rather than a sensor or a mobile device. 

The movement of standing up from a chair is one of the most demanding tasks in elderly 

people and helps to determine their functional level and health status (Janssen, 

Bussmann, & Stam, 2002). Despite several studies only analysing the number of 

repetitions or cycles performed in the 30-s CST, Millor et al. (2017) also recommend the 

analysis of a set of physical parameters (e.g., range of movement, acceleration and 

power) to a more reliable identification of a frailty status. In the study of Millor et al. 

(2017) the subjects that were considered robust, that is absence of frailty status, 
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performed on average 10 repetitions in the 30-s CST, which is in accordance with those 

of the present study (10 repetitions). 

To our knowledge, this is the first study that has determined the reaction time in the 30- 

s CST in elderly people using mobile devices. It is worthwhile noting that the 

methodology presented here aimed to evaluate the reaction time during a task 

frequently performed in daily life, contrasting with the majority of the methodologies 

that assess the reaction time in elderly people during a task of a rapid touch on a button 

after a visual or acoustic stimulus. 

Despite the interesting results presented here, several limitations were identified, such 

as the small sample size (n = 10) that does not enable us to generalize the results, and 

the performance of only one repetition to capture the reaction time, that is one beep. 

In this way, future studies should include a larger sample size of elderly subjects with 

different health status and add more acoustic signals to the test in order to have a more 

reliable measure of the reaction time. 

5. Conclusion 

 
In summary, the results of the present study demonstrate that the capture of the 

reaction time, stand-up time, movement time and total time during the 30-s CST with a 

mobile device is a valid method and can be used with elderly people. Besides the number 

of repetitions performed in the test, these data can be used as a complement to a more 

thorough analysis of the physical and cognitive state of the subject. Therefore, this novel 

approach in the measurement of the reaction time in sit-to-stand tasks, could open up 

new possibilities for the development of new scientific projects, and at the same time 

be applied by health and fitness professionals who want a complete health screen of 

their patients. 
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Resumen: los medios audiovisuales tecnológicos son un medio psicopedagógico que 

actúa en el descubrimiento de conocimientos y la asimilación de nuevos horizontes, por 

consiguiente, debemos también comprobar la eficacia de realidad virtual en las 

diferentes etapas evolutivas, y concretamente sobre nuestro estado físico y psíquico. 

Acentuar lo motivador para el sujeto ya que la imagen en 3D y el sonido HQ captan la 

atención con gran facilidad. El análisis se ha realizado con 60 sujetos mayores de 50 

años. Se establecieron 60 intervenciones y evaluaciones personales. Tras acopiar la 

información y su posterior transcripción, a través de la visualización de películas de 

realidad virtual. Labor interesante y positiva pues descubrimos numerosos parámetros 

entre ellos la efectividad sobre el estrés fisiológico. Esta intervención psíquica y 

metodológica (U3RV) en futuros profesionales nos subraya la importancia de la 

formación en tecnologías novedosas y su provecho a nivel cardiovascular y emocional 

de los sujetos en su actividad física. 

Palabras clave: Mayores, Realidad Virtual, Psicopedagógico, Fisiológico, Calidad de Vida 

Introducción 

La realidad virtual es un instrumento tecnológico psicopedagógico de los más poderosos 

jamás creados, justo a la altura de la palabra escrita. Éste hecho categórico está siendo 

reflejado cada día en nuestra escena educativa y terapéutica. Al leer o hacer un 

mailto:manorca@ugrs.es
mailto:antonia.ortega@gmail.com
mailto:ivanortega314@hotmail.com
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reconocimiento visual, el cerebro se ilumina en los mismos puntos en los que lo haría si 

las acciones expuestas sobre el papel o lo que vemos fuesen de verdad. Los entornos 

generados tecnológicamente para crear en los usuarios la percepción de estar inmersos 

en ellos pueden llevar a los sujetos a experimentar directamente cualquier situación 

imaginable. Es por ello, la emergente transformación en definitiva que traerá la realidad 

virtual a nuestra calidad de vida. 

Cuando alguien lee un libro o la descripción de paisaje, su cerebro reconstruye los 

movimientos en cuestión. Si el texto es de una bebida que le gusta, probablemente 

sentirá el deseo de beber. El poder de las palabras surge de la capacidad mental para 

simular la realidad en el pensamiento. 

Existen algunas empresas especializadas que buscan cambiar más radicalmente el modo 

en el que los docentes utilizan la tecnología. Como Google Experiencias o EON Reality y 

EON Creator, por ejemplo, se pueden generar entornos interactivos en los que se 

combinan contenidos en 3RVD, vídeos, efectos de sonido, notas y presentaciones de 

Power Point, Keynote o Desk. ThingLink produce imágenes en 360 grados para que 

profesionales y alumnos empleen etiquetas y enlaces o se valgan de aplicaciones o 

software de terceros para ir todavía más lejos. También, Lecture VR es una sala de 

conferencias de Immersive VR Education con efectos especiales que propician 

sensaciones tan intensas como ilustrativas. 

El “Gran Buscador, Google” mediante su Expeditions Pioneer Program (EPP), ayuda a los 

docentes a transportar —virtualmente— a los estudiantes a cualquier parte. Estos 

recursos responden a la lógica de la gamificación, instrumentalización o ludificación, en 

la que la mecánica de los juegos se traslada a entornos y tareas formales, en principio, 

alejados de este registro. Desde instituciones como el Pew Research Center y el 

Imagining the Internet Center de la Universidad de Elon (Estados Unidos) se destaca que 

la educación, junto a la sanidad, será una de las áreas donde esta innovación influirá 

más positiva y esencialmente. 

Esta era viene marcada por las creaciones tecnológicas que nos hacen mejorar nuestra 

calidad de vida y volver a crear posibilidades específicas, en nuestro caso educativo, 
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deportivo y tecnológico. La incidencia de la tecnología sobre la salud, es la baza 

fundamental en una sociedad que avanza a una velocidad de vértigo. En la articulación 

de tecnología, salud y actividad física, nace una idea precursora e innovadora de la 

utilización de la realidad virtual como agente de mejora personal. 

La 3DRV supone un cambio cualitativo con respecto a otras tecnologías, permite una 

inmersión total en una simulación de la realidad donde el sujeto puede interactuar con 

el mundo virtual y el mundo real en un lugar físico (espacio-tiempo), adaptando la 

tecnología a nuestras necesidades psíquicas y/o físicas, en este caso de nuestros 

mayores. 

La población de mayores que practica actividad física es cada vez mayor y a la vez más 

estresada necesita de recursos para la mejora saludable de nuestra mente y de nuestro 

cuerpo. Así que nos planteamos el presente y futuro con nuevas fórmulas para 

contrarrestar patologías la e innovar en este caso a través de la realidad virtual 3RVD. 

La 3RVD contribuye con unas ventajas implícitas muy interesantes, cómo la posibilidad 

de intervención paulatina marcando tiempos, momentos y controlando situaciones para 

la mejora y bienestar idóneo del sujeto, que de forma cotidiana no podemos hacer. 

La Intervención de la Realidad Virtual para mayores (VrO, Virtual reality and Older), es 

intentar mejorar el proceso cardiovascular aumentando la velocidad de recuperación 

cardiaca a través de la proyección virtual. Intervención que puede ayudar a una mejora 

fisiológica y por consiguiente psíquica más apropiada y menos agresiva para nuestro 

organismo. 

VrO, ofrece el contexto perfecto para mejorar nuestra vuelta a la calma, la alta presión 

arterial, enseñar y difundir una técnica de relajación de forma más eficaz. 

Después de utilizar esta habilidad de relajación, se podrá empezar a enfrentarse a 

situaciones de una forma autónoma y efectiva. 
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2. Justificación del proyecto VrO 

 

Son la realidad virtual y la actividad física agentes de intervención psicoeducativo 

emocional, se crea para proponer de forma efectiva sobre los mayores y su calidad de 

vida en general. El Departamento de Pedagogía de Melilla, en el curso 2016, 2017 y 

2018, dentro la producción científica del grupo de investigación HUM-580 (Valores 

Emergentes, Educación Social y Política Educativa) ha experimentado el proyecto 

denominado VrO, Education and Health. Virtual Reality and Older. Efectuando un 

proyecto experimental psicoeducativo, nexo entre mejora física (cardiovascular) a 

través del arte visual (realidad virtual. 3D) y emocional cómo bienestar personal. La 

pesquisa que apoyaba a las pruebas de cada sujeto y su análisis van a contribuir a la 

eficacia de la herramienta y su consiguiente perspectiva de futuro. 

La disposición del Proyecto VrO plantea, contribuir para mejorar la calidad de vida de las 

personas, dándoles la capacidad de tener un elemento que ayude al progreso y acelere 

la mejoría saludable personal del sujeto. Apelar a la realidad virtual nos será útil porque 

nos permite desarrollar no sólo una mejor percepción cognitiva visual, sino también 

crear y recrear visualmente planos y experiencias únicas. VrO, es así un agente de 

desarrollo psíquico-físico y de innovación que se encuadra en las intervenciones 

inspiradoras de actividades y que da protagonismo a las personas y su relación con la 

tecnología. 

Cooperan unos parámetros muy importantes en este proyecto a describir con exactitud, 

cómo son: arte de la realidad virtual, actividad física, emocional y salud cardiovascular. 

Todos ellos para la efectividad de una mejor calidad de vida a través del envejecimiento 

activo: 

• Realidad Virtual: la realidad virtual (RV) es un entorno plástico artístico de 

escenas u objetos de apariencia real. La representación más común refiere a un entorno 

generado mediante tecnología informática, que crea en el usuario la sensación de estar 

inmerso en él. El entorno es contemplado por el usuario a través normalmente de un 

dispositivo conocido como gafas o casco de realidad virtual.  

  



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 384 

 

 

 

• Normalmente va acompañado de otros dispositivos, como guantes o trajes 

especiales, que permiten una mayor interacción con el entorno, así como la percepción 

de diferentes estímulos que intensifican la sensación de realidad. La aplicación de la realidad 

virtual se ha extendido a muchos campos, como la medicina, la arqueología, actividad física o 

la creación artística. 

Actividad física: diversas tareas organizadas o no, que impliquen movimiento mediante 

el juego con objeto de superación o de victoria a título individual o de grupo. 

Emocional: concerniente a, las emociones, reacciones psicofisiológicas que representan 

modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, 

persona, lugar, suceso, o recuerdo importante. Psicológicamente, las emociones alteran 

la atención, hacen subir de rango ciertas conductas guía de respuestas del individuo y 

activan redes asociativas relevantes en la memoria. 

Cardiovascular: sistema que influye no sólo la sangre y el corazón sino también los 

correspondientes vasos sanguíneos y el sistema linfático. Este último se caracteriza por 

el hecho de que funciona como sistema de transporte tanto para la regulación de los 

líquidos extracelulares como para las defensas y los ácidos grasos. 

Éste ensamble entre realidad virtual-actividad física, y sus beneficios psicofisiológicos 

(corazón y emociones), una relajación optima, un descenso de pulsaciones por minuto 

más rápido y un estado de bienestar y alegría mayor. En la siguiente figura podemos ver 

esquematizado la correlación entre las mismas partes: 
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Figura 2. Beneficios de la 3DVR sobre nuestro sistema cardiovascular y emocional 
 
 

 
VrO, profundiza en trabajos basados en la realidad virtual cómo, “La realidad virtual y 

nuevas tecnologías en el trastorno de ansiedad social: un estudio meta- 

analítico”(García, E., 2012), también de “Virtual Reality and Psychological Treatments” 

(Botella, C. et al., 2007), “Immersive virtual reality improves movement patterns in 

patients after ACL reconstruction: implications for enhanced criteria-based return-to- 

sport rehabilitation” (Gokeler, A., et al., 2016), “Which technology to investigate visual 

perception in sport: Video vs. virtual reality” (Vignais, N., et al., 2015), “Aplicaciones de 

la realidad Virtual en Psicología Clínica” (Gutiérrez, J., 2002) o “La utilización de la 

realidad virtual y estrategias de psicología positiva” (Andreu-Mateu, S., 2012). En ellos 

existe un denominador común incidir de forma beneficiosa a una mayor y mejor estado 

de bienestar de la persona. 
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La realidad virtual y la práctica de la actividad física nos ayuda a intervenir perceptiva y 

cognitivamente en los individuos y va a iniciar la independencia y autonomía de los 

individuos con un mayor rendimiento personal de forma activa. 

Es la realidad virtual, un actor que puede proporcionarnos beneficios y ventajas con una 

sensitiva utilización de la misma. Incidirá directamente sobre nuestra fisiología, 

particularmente sobre la respuesta cardiovascular del ser humano y también sobre su 

estado de ánimo (emociones), va a proporcionar una nueva estrategia y técnica, por lo 

tanto, estilo, de mejora saludable e innovadora a través de la percepción y 

especialmente con la 3DRV. 

En esta pesquisa nos ayudaremos de dicha experiencia para subrayar como objetivos 

principales: 

• Categorizar el grado de madurez cognitiva en respuestas psíquico-deportivas. 

 
• Analizar el impacto de la metodología VrO sobre el rendimiento cognitivo, 

bienestar y calidad de vida. 

• Verificar la incidencia de la herramienta de realidad virtual sobre el sistema 

cardiovascular y emocional del individuo. 

 

3. Metodología 

Definición del Problema 

Es la manifestación de una revolución tecnológica tan enérgica nos hace cuestionarnos 

el para qué y su utilidad para con nuestra salud y a la mejora de ella. En este caso la 

realidad virtual, al servicio de la salud a través de la actividad física. Indagaremos en la 

incidencia que la realidad virtual tiene sobre nuestro sistema cardiovascular y sus 

beneficios, después de la práctica física. 

Objetivo de la Investigación 



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 387 

 

 

 

 

Objetivo General: existe mejora fisiológica cardiovascular con la utilización de la realidad 

virtual tras la realización de una actividad física y por consiguiente una vuelta a la calma 

de nuestro corazón más rápida en los mayores. 

- Objetivos Específicos: 

 
• Existe una correlación directa entre adaptación de la realidad virtual y estrategias 

cognitivas maduras. 

• La realidad virtual ejerce una función positiva emocional con indiferencia del 

género. 

• El estadio evolutivo del sujeto es condicionante a la adaptación sobre el agente 

de intervención de la realidad virtual. 

 
 

Recogida de Información 

 
En la investigación procedimentalmente se van a utilizar dos pruebas básicas. La primera 

de ellas durante el protocolo de actuación e intervención de la realidad virtual la 

proyección en las gafas y la prueba de estrategias cognitivas en la actividad física: 

Prueba de Realidad Virtual tras el ejercicio: 

 
Nombre: 3D Virtual Reality and Education for Health and Older. (VrO) 

Prueba: Utilizar las gafas 3DVR para la mejora cardiovascular 

Autor/es: Grupo de Investigación HUM-580. C.M. 

Duración: 3 minutos 
 

Significación: El protocolo de actuación para la práctica seguiría los siguientes pasos: 

 
1. Colocar pulsómetro al sujeto 

 
2. Tomar tensión y presión arterial 
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3. Rodar en bicicleta hasta alcanzar umbral máximo (220-edad, hombres y 200- 

edad, mujeres) 

4. Tumbar al sujeto en diván con la proyección VR3D, durante 3 minutos 

 
5. Control de las pulsaciones tras la prueba física y apoyo de la VR. 

 
Tras descanso de 20 min. Se vuelve a repetir el protocolo sin utilizar las VR y se controlan 

las pulsaciones para establecer la comparativa de la prueba con y sin realidad virtual. 

Categorización en la Investigación: VrO 
 
 

 
Prueba de estrategias cognitivas en la actividad física. (CECD): 

Nombre: Cuestionarios de Estrategias Cognitivas en Deportistas. 

Prueba: Marcar respuesta que llevo a cabo habitualmente 

Autor/es: J. A. Mora, J. García, S. Toro y J. A. Zarco 

Duración: 20 minutos 
 

Significación: cada opción está asociada a alguno de los tres aspectos que valora el CECD, 

Eficacia Cognitiva, Madurez Deportiva o Desorientación Cognitiva. La valoración 

cualitativa de las respuestas del cuestionario permite orientar las sesiones de 

intervención posteriores destinadas al entrenamiento de estrategias cognitivas eficaces. 

Tipificación: Baremos para adolescentes y adultos 

Editorial: TEA Ediciones 

Categorización en la Investigación: CECD 
 
 

 
Muestra 

 
La muestra está constituida por 60 sujetos, con edades comprendidas entre 50 y 60 años 

y con una distribución equitativa de género. La muestra tiene una media de edad de 
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53,5 años. La submuestra presenta una edad media para los hombres de 54.55 años 

(DP=6.4 años) y una edad media para las mujeres de 52 años (DP=8.3 años). 

 
 

Procedimiento 

 
Con cada sujeto del estudio se llevó a cabo el siguiente protocolo de actuación, medida 

de: 

 
 

1. Esfigmomanometría. Medir la tensión arterial se compara la presión sanguínea 

con la presión atmosférica. La diferencia entre ambas medidas dará la tensión arterial 

que, por otro lado, tendrá dos valores: la tensión arterial sistólica y la diastólica. La 

sistólica es el valor máximo que se corresponde con el latido cardíaco, cuando el corazón 

bombea con fuerza toda la sangre que puede. La diastólica es la tensión arterial que se 

mantiene como mínima cuando se relaja el corazón. (Máxima, mínima y pulsaciones por 

minuto). 

2. Bicicleta Ergométrica. Calculando el umbral máximo de esfuerzo del sujeto 

(hombre 220 –edad y mujeres 200 – edad.). Rodar aproximadamente 3 minutos hasta 

alcanzar el umbral máximo del sujeto, en ese momento se bajará de la bicicleta para 

llevar a cabo la relajación con realidad virtual. 

3. VrO. Tras finalizar de rodar y llegar al umbral máximo se dispone al sujeto sobre un 

diván y colocan las gafas de VR3D en el que se proyecta durante 3 minutos una película 

virtual de carácter relajante para la vuelta a la calma. Tras finalizar los tres minutos 

comprobar la frecuencia cardiaca, a través del Pulsómetro, conectado con el 

investigador a través del pulsómetro. 

4. Test CECD. Prueba de estrategias cognitivas físico deportivas, completar para conocer 

la destreza madurativa y cognitiva a nivel motriz, mientras se vuelve a el metabolismo 

cardiaco básico para repetir el protocolo desde el principio uno 20´despues. Ésta prueba 
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también nos aportará el grado de satisfacción de la realidad virtual y su uso en opinión 

de los sujetos y el bienestar psíquico tras la mejoría cardiaca prevista. 

 
 

Repetir Protocolo. Sin utilizar la realidad virtual. 
 
 

 
Contrastar finalmente si existen diferencias, en la recuperación utilizando la 

realidad virtual y si es beneficiosa o no con respecto a cuándo llevamos a cabo el 

protocolo sin la utilización de la misma. Y correlacionarla a nuestra habilidad y destreza 

de madurez cognitiva en la utilización de estrategias físico deportivas que nos evalúa la 

prueba CECD, haciendo referencia a tipo de respuestas correctas en situaciones físico 

deportivas (cuestionario realizado en el descanso entre el paso del protocolo I y II). 

 
 

Éste proceso fue grabado en videocámara, y fueron anotadas las medidas de 

cada paradigma utilizado. 

 
 

4. Resultados 

 
Las respuestas fueron analizadas en función de diferentes parámetros y su correlación 

entre: 

- Resultados fisiológicos cardiovasculares de la incidencia de la utilización (VrO) en 

la muestra y en función al sexo. 

- Resultado madurez cognitiva en estrategias psíquico-físico en relación a la 

prueba (CECD). 

- Resultado de estadio evolutivo del sujeto es condicionante a la adaptación sobre 

el agente de intervención de realidad virtual. 
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4.1 Resultados fisio-cardiovasculares de la incidencia de la utilización realidad virtual: 

 
Comparamos, en esta primera cuantificación, los datos de la muestra global en 

función a la diferencia de presión cardiaca en los sujetos utilizando y no utilizando la 

realidad virtual en el proceso de vuelta a la calma de 3´ tras la actividad física. 

En la muestra de los 60 sujetos la media global ha sido de un descenso medio por 

individuo de 14,10 pulsaciones más rápido con el uso de la realidad virtual, que sin ella. 

Siendo la moda de mejora de 15 pulsaciones en puntuaciones totales. 

Los datos muestran indicativos que no dejan duda del beneficio directo 

cardiovascular de la utilización de la realidad virtual. 

Tras los datos escrutados las resultantes han sido las siguientes, el valor modal 

que más aparece es un descenso de 16 pulsaciones en la muestra global y de la muestra 

femenina que hace pensar una mayor sensibilidad hacia la estrategia visual. En el caso 

de los hombres también es muy significativo decreciendo el ritmo cardiovascular como 

valor más repetido la de 10 pulsaciones. El coeficiente de Pearson nos establece con los 

datos de la muestra una Correlación Positiva Alta de 0,75 para la muestra global y afín 

para hombres 0,79 y de 0,72 para mujeres. Desprendiendo de estos datos el grado de 

adecuación de la herramienta visual virtual al estudio. 

 
 

4.2 Resultado madurez cognitiva en estrategias psíquico-físico en relación a la prueba 

VrO 

En el segundo punto confrontamos los datos de la muestra global en función a la mejoría 

de diferencia de presión cardiaca en los sujetos y los resultados de madurez y estrategias 

cognitivas correctas físico-deportivas. En el marco de la psicología cognitiva aplicada, 

ésta prueba CECD, profundiza en el control del proceso del pensamiento en situaciones 

conflictivas y los mecanismos de afrontamiento y solución del deportista. Y su análisis 

junto a los obtenidos a nivel del sistema cardiovascular, datos escrutados las resultantes 

han sido las siguientes, el valor modal que más aparece es de una puntuación de 8,13 

sobre 10 en la muestra global de estrategias cognitivas, en la muestra femenina de 8,19 
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y en la masculina de 7,90 que hace pensar una mayor sensibilidad hacia la estrategia 

visual del género femenino. 

Aplicando el Coeficiente de Pearson nos establece con los datos de la muestra una 

Correlación Positiva Alta de 0,77 entre la mejora de decrecimiento de pulsaciones al 

utilizar la VR y la prueba de madurez deportiva y estrategias cognitivas del Test CECD. 

Así la correlación mejor adaptación a la VR y buena madurez cognitiva es directamente 

proporcional. 

4.3 Resultado de estadio evolutivo del sujeto es condicionante a la adaptación sobre el 

agente de intervención de VR3D-S. 

En el tercer apartado comparamos los datos de los sujetos en función a su estadio 

evolutivo, edad. Y se puede inferir en la muestra global existe una correlación negativa 

alta entre edad y adaptación a la VR3D-S, es de valor -0,75, es decir los de menor edad 

se adaptan antes para bajar la presión cardiovascular, también siendo cierto que su 

estado físico, en condiciones normales, es mejor que el de los algo mayores. Subrayar 

que el Coeficiente Pearson en la muestra femenina es de -0,70, también una correlación 

alta, a más edad la bajada es menor de pulsaciones peros sigue existiendo y siendo 

significativa. Y en los sujetos de género masculino el coeficiente es aún mayor de -0,84 

por lo que también se cumple al escrutar la información que el proceso de realidad 

virtual es incidente más en los de menos edad. 

Conclusiones 

 
En cuanto el estudio de los datos, y que fueran escrutados y evaluados en función de 

tres aspectos: resultados fisiológicos cardiovasculares de la incidencia de la utilización 

VrO, en la muestra y en función al sexo, resultados madurez cognitiva en estrategias 

psíquico-físico en relación a la prueba de realidad virtual y por último resultados del 

estadio evolutivo del sujeto cómo condicionante a la adaptación sobre el agente de 

intervención. 

Primero, comparamos los datos de la muestra global en función a la diferencia de 

presión cardiaca en los sujetos utilizando y no utilizándola la realidad virtual en el 
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proceso de vuelta a la calma de 3´ tras el ejercicio. Empleando la VR ha habido un 

descenso medio por individuo de 14,10 pulsaciones en la vuelta a la calma tras el 

ejercicio en 3 minutos a diferencia de cuando no utilizamos la realidad virtual. Descenso 

muy significativo y sensiblemente positivo en la utilización de esta técnica para una 

pronta y eficaz recuperación física. 

Destacar que los resultados también nos subrayan un descenso más rápido en 

frecuencia en las mujeres 16 pulsaciones que en los hombres, posiblemente por una 

adaptación mayor y más rápida a la técnica o simplemente por características de la 

muestra. 

El coeficiente de correlación es bastante elevado 0,76 por lo que podemos afirmar una 

concordancia directa en todos los sujetos de descenso y de forma efectiva en la 

utilización de la realidad virtual para la recuperación más rápida. 

Segundo punto, en el que comparamos los datos de la muestra global en función a la 

mejoría de diferencia de presión cardiaca en los sujetos y los resultados de madurez y 

estrategias cognitivas correctas físico-deportivas. Después del análisis de los datos se 

puede afirmar que existe una correlación positiva alta de 0,77 entre la mejora de 

decrecimiento de pulsaciones al utilizar la VrO y la prueba de madurez deportiva y 

estrategias cognitivas utilizada en el cuestionario CECD. Así confirmamos que hay una 

mejor adaptación a la VrO por los sujetos que obtienen una buena madurez cognitiva 

físico –deportiva en nuestra prueba escrita de estrategias cognitivas. 

Aquí en éste tercer apartado comparamos los datos de los sujetos en función a su 

estadio evolutivo (edad). Tras analizar los datos de la muestra global y apreciar que 

existe una correlación negativa alta entre edad y adaptación a la VrO, es de valor -0,75, 

es decir los que más se acercan a los 50 años se adaptan antes para bajar la presión 

cardiovascular, también siendo cierto que su estado físico, en condiciones normales, por 

lo que si subrayamos el beneficio inicial que objetivamos en nuestro estudio tanto para 

sujetos de cincuenta y mayores que se acercan o tienen sesenta años, la herramienta 

incide en cualquier individuo de esta horquilla evolutiva de los sujetos. 
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Igualmente, a modo de conclusión, afirmar el grado alto de efectividad de la 

herramienta virtual VrO, en este caso de la técnica en beneficio de nuestra salud 

cardiovascular, incidiendo en la rápida adaptación y la relación de una mejor 

recuperación utilizando estrategias cognitivas efectivas y afectivas, que en este caso es 

la realidad virtual. 

Enfatizar en la importancia de la tecnología para el ascenso del bienestar psíquico- físico 

saludable de nuestros mayores, en el que la realidad virtual acompaña al arte para 

beneficios cardiovasculares y la mejora de nuestro estado de bienestar emocional. El 

bienestar emocional de alegría, autoafirmación y respuesta positiva de los sujetos a la 

técnica, se hizo patente en la prueba CECD y en su estado de ánimo tras ver la respuesta 

mayor y mejor con la VrO, la que nos proporciona una puerta cualitativa muy interesante 

y atrayente para futuras indagaciones científicas, reflejada en la prueba escrita 

cognitiva. 

 
 

Referencias bibliográficas 

 
Andreu-Mateu, S., Botella, C., Quero, S., Guillén, V., & Baños, R. (2012). La utilización de 

la realidad virtual y estrategias de psicología positiva en el tratamiento de los trastornos 

adaptativos. Psicología conductual, 20(2), 323. 

Botella, C., García-Palacios, A., Villa, H., Baños, R. M., Quero, S., Alcañiz, M., & Riva, G. 

(2007). Virtual reality exposure in the treatment of panic disorder and agoraphobia: A 

controlled study. Clinical Psychology & Psychotherapy, 14(3), 164-175. 

García, E. S. (2013). Realidad virtual y nuevas tecnologías en el trastorno de ansiedad 

social: un estudio meta-analítico. Proyecto de investigación: 

Gokeler, A., Bisschop, M., Myer, G. D., Benjaminse, A., Dijkstra, P. U., van Keeken, H. G., 

... & Otten, E. (2016). Immersive virtual reality improves movement patterns in patients 

after ACL reconstruction: implications for enhanced criteria-based return-to-sport 

rehabilitation. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 24(7), 2280-2286. 



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 395 

 

 

 

 

La Utilidad de la realidad virtual. Recuperado el 7 de enero de 2018 de 

https://es.statista.com/grafico/7433/no-todo-es-un-juego-en-la-realidad-virtual/La 

Maldonado, J. G. (2002). Aplicaciones de la realidad virtual en psicología clínica. Aula 

médica psiquiátrica, 4(2), 92-126. 

Monografías. (2016, September 6). Análisis de Correlación. Recuperado 6 de noviembre 

de 2016. http://www.monografias.com/trabajos93/analisis-correlacion-empleando- 

excel-y-graph/analisis-correlacion-empleando-excel-y-graph.shtml 

Mora, J. A. at el., (2001).CECD. Cuestionario de estrategias cognitivas. Madrid. Editorial 

TEA 

Moreno, G. (2016, September 10). Evolución de la realidad virtual a nivel mundial. 

Recuperado 6 de noviembre de 2016. https://es.statista.com/grafico/7433/no-todo-es- 

un-juego-en-la-realidad-virtual/ 

Realidad Virtual. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado el 7 de enero de 2017 de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_virtual 

Romero Granados, S. (2001). Formación deportiva: nuevos retos en educación. Sevilla: 

Universidad de Sevilla. 

Sistema Cardiovascular. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado el 7 de noviembre de 2016 de 

http://definicion.de/sistema-cardiovascular/ 

Vignais, N., Kulpa, R., Brault, S., Presse, D., & Bideau, B. (2015). Which technology to 

investigate visual perception in sport: Video vs. virtual reality. Human movement 

science, 39, 12-26. 

Virtual Reality 3D. (2016, September 16). 3D Beautiful Aurora Borealis (VR Video - 3D 

Stereoscopic Glasses - SBS - Full HD). Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=oztyvBtGhIs 

Wordreference. (s.f.). En wordreference. Recuperado el 7 de noviembre de 2016 de 

http://www.wordreference.com/definicion/emocional 

http://www.monografias.com/trabajos93/analisis-correlacion-empleando-
http://definicion.de/sistema-cardiovascular/
http://www.youtube.com/watch?v=oztyvBtGhIs
http://www.wordreference.com/definicion/emocional


AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 396 

 

 

 

 

A relação do otimismo e pessimismo com o Bem-estar subjetivo no 

Envelhecimento 
 

 

Cristina Cruz (a), Esperanza Navarro-Pardo (b), Ricardo Pocinho (c) 

 
(a) Doutoranda em Psicogerontologia na Universidade de Valência (cristinafcruz@hotmail.com) 

 
(b) Esperanza Navarro-Pardo Investigadora do grupo INTERTECH-Valencia. Doutora em Psicologia pela Universidad de 

Valencia. Docente do Departamento de Psicologia da Universidade de Valencia 

 

(c) Ricardo Pocinho Investigador do grupo INTERTECH-Valencia. Doutor em Educação pela Universidad de Salamanca e 

Doutor em Psicogerontologia pela Universidad de Valencia. Diretor de pós-graduação e formador na área do Envelhecimento. 

 
 
 
 

Resumo: Este artigo aborda a problemática do envelhecimento com qualidade de vida 

e bem-estar. O objetivo deste estudo foi verificar a relação existente entre o otimismo 

e o bem-estar subjetivo nas pessoas idosas, pretende-se especificamente, numa análise 

exploratória, conhecer o papel destes construtos na compreensão do bem-estar e 

qualidade de vida no envelhecimento. Para o efeito, foi constituída uma amostra com 

329 sujeitos com uma média de idade de 71.5 (SD=9.78). Os dados foram recolhidos por 

questionário, através dos seguintes instrumentos: questionário sociodemográfico, 

Escala de Satisfação com a Vida (SWLS) e Escala de Afeto Positivo e de Afeto Negativo 

(PANAS) e Teste de Orientação Prolongada de Vida (ELOT). Os resultados indicaram uma 

correlação positiva entre o otimismo e o bem-estar e uma correlação negativa entre o 

pessimismo e o bem-estar. O que nos permite concluir que o otimismo é um bom 

preditor para o bem-estar nas pessoas idosas. 

 
 

Abstract: This article discusses the issue of ageing with quality of life and the well-being. 

It is intended specifically,to understand in an exploratory analysis, know the role of 

optimism and pessimism in understanding the well-being and quality of life of these 

people, through the subjective well-being (BES). For this purpose empirical work of a 

non - experimental correlational nature was carried out, covering 329 individuals, aged 

between 55 and 98 years (SD = 9.78). Data were collected by questionnaire, using the 

following instruments: sociodemographic questionnaire, Life Satisfaction Scale (SWLS) 
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and Positive Affect and Negative Affect Scale (PANAS). The results indicated a positive 

correlation between optimism and well-being and a negative correlation between 

pessimism and well-being. This allows us to conclude that optimism is a good predictor 

of well-being in older people. 

Palavras – Chave: Bem-estar, Otimismo, Pessimismo e Envelhecimento 

Introdução 

O conceito de envelhecimento é de difícil consenso e conceptualização. Atualmente 

pode ser definido como um fenómeno natural, progressivo e inevitável e consideram- 

se processos de envelhecimento individuais e diferenciados de pessoa para pessoa, 

caracterizados e marcados por um vasto conjunto de fatores fisiológicos, psicológicos e 

sociais, que são individuais e específicos a cada indivíduo. A partir da década de 60 do 

século XX, autores como Baltes, Birren, Erikson, Neugarten e Schaie vão apontar a 

necessidade de se olhar para a idade adulta e velhice e para a transformação ao longo 

da vida, não só quanto à aparência física, mas também para outros aspetos como a vida 

social, interesses, relações com os outros e qualidades intrínsecas a esta fase da vida. 

Estudos que estavam até então centrados em fenómenos mentais como a perceção, 

memória, inteligência e personalidade são alargados às alterações do funcionamento 

individual, quer a nível psicológico quer a nível social, não só relacionados com a idade, 

mas também com situações de transição e adaptação. Segundo Baltes (1997) os estudos 

longitudinais, específicos sobre a vida adulta e a velhice, tiveram um grande impacto na 

descrição dos padrões evolutivos característicos da velhice e da capacidade de 

modificação do desempenho cognitivo em adultos e idosos, dando origem à Psicologia 

do Envelhecimento, caracterizada pela adoção de um conceito de desenvolvimento ao 

longo de toda a vida (life span). 

Os resultados da investigação gerontológica realizada nos últimos anos demonstram 

que o sucesso no envelhecimento depende não só da saúde e longevidade das pessoas, 

mas deve-se essencialmente ao desempenho de papéis sociais significativos, a uma 

visão otimista sobre a vida, uma autoimagem positiva, ao interesse e gosto por aprender 
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em permanência e a uma capacidade funcional adequada (Gergen & Gergen, 2011; 

Simões, 2006). 

Bem-Estar Subjetivo 

 
De acordo com Seligman & Csikszentmihalyi (2000), o Bem-Estar Subjetivo (BES) é o 

termo científico para aquilo que as pessoas usualmente designam por Felicidade. O 

estudo do Bem-Estar Subjetivo tem suscitado, nas últimas décadas, o interesse de 

muitas áreas científicas, o que reforçou a sua identidade, na medida em que os estudos 

foram confirmando a sua estrutura e sistema de conceitos associados, o que tem vindo 

a contribuir para a consistência do conceito. A dimensão sistemática do conceito de BES 

forneceu os critérios de validade e fidelidade necessários para reunir o consenso dos 

investigadores sobre a existência de uma dimensão cognitiva e de uma dimensão afetiva 

do Bem-Estar Subjetivo – concetualizados como a “satisfação com a vida” e como o 

“sentimento de felicidade” (a satisfação imediata de necessidades produz felicidade, 

enquanto a persistência de necessidades por satisfazer traz infelicidade). Assim terá sido 

iniciado o estudo do conceito de Bem-Estar, tal como o conhecemos hoje (Galinha & 

Pais Ribeiro, 2005). 

Este novo conceito mudou gradualmente o objeto da Psicologia, que passou a focalizar 

mais os aspetos positivos da saúde mental, em vez de se dedicar em exclusivo à 

patologia (Diener, Lucas, & Smith, 1999; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Em termos 

mais precisos, o estudo do BES, propriamente dito, remonta aos anos 80 do século XX, 

quando Diener formulou uma teoria, cuja preocupação central era a avaliação subjetiva 

que os indivíduos fazem das suas vidas. Designada de modelo de bem-estar subjetivo 

esta concetualização integra duas componentes: uma cognitiva, que envolve as 

avaliações acerca da satisfação com a vida, e uma afetiva, dividida em afeto positivo e 

afeto negativo (Diener, 1984). Estas avaliações, cognitivas e afetivas, incluem assim quer 

as reações emocionais a acontecimentos, quer os juízos cognitivos acerca da satisfação 

com a vida (Diener, 2009; Diener et al., 2003). O bem-estar subjetivo refere-se à 

qualidade de vida dos indivíduos, ao modo como cada um percebe a sua vida num 

determinado momento (Stones, Kozma, McNeil, & Worobetz, 2011). Na perspectiva de 
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Diener e seus colaboradores, o BES pode ser considerado como um factor geral 

incluindo, pelo menos, três conceitos relacionados: (1) presença de afeto positivo; (2) 

satisfação com a vida e (3) ausência relativa de afeto negativo (Diener, Lucas, & Oishi, 

2002). 

O BES é mantido no idoso através da regulação de discrepâncias, especialmente nas 

áreas importantes do self. O idoso dá mais importância às suas necessidades emocionais 

e de afeto, tornando as relações com amigos íntimos e familiares uma prioridade. Tendo 

em conta este mecanismo, reduzir a diferença entre o estado atual e o estado ideal das 

relações é o melhor caminho para regular o afeto negativo, durante o envelhecimento 

(Cheng, 2004). Embora as condições de vida objetivas piorem com a idade, tal 

deterioração não tem, necessariamente, de se repercutir de modo negativo sobre o BES, 

já que este reflete a avaliação subjetiva que o indivíduo faz acerca da sua vida (Simões, 

2006). De facto, segundo Diener e Suh, (1997) a satisfação com a vida, tal como a 

satisfação com domínios específicos e o afeto positivo, tendem a aumentar ou a 

permanecer constantes durante todo o ciclo de vida. A investigação parece convergir na 

ideia de que existe, na velhice, estabilidade na afetividade positiva e um declínio gradual 

da afetividade negativa (Cheng, 2004). Nesta etapa do ciclo de vida, as relações positivas 

tornam-se cada vez mais fortes, sendo as relações sociais (amigos, familiares, vizinhos) 

um factor muito importante na manutenção do BES da pessoa idosa (Cheng, 2004). 

Como claramente refere Simões (2006), “ao contrário do que se pensa, não há, no ciclo 

da vida, uma idade da felicidade (uma “primavera da vida”), nem um período mais feliz 

ou satisfatório do que outros: em todas as idades (extrema velhice incluída) se pode ser, 

e se é, efetivamente feliz. Mais, em todas as idades, velhice incluída, se deve ser feliz. A 

felicidade é, com efeito, direito e obrigação do idoso, como é direito e obrigação de cada 

um. E ela resulta, em grande parte, do contributo que cada um der para a felicidade dos 

outros. 
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Otimismo e pessimismo 

 
O otimismo e o pessimismo podem ser definidos como perceções generalizadas 

(favoráveis ou desfavoráveis) sobre as situações de vida dos indivíduos. Nas sociedades 

ocidentais, o otimismo tornou-se uma característica desejável e um componente 

importante do funcionamento humano (Scheier, Carver, & Bridges, 1994; Peterson, 

2006). A investigação sobre o otimismo é um campo científico em expansão. Este 

interesse percebe-se pelo enorme número de resultados positivos associados ao 

conceito de otimismo e pela propensão generalizada que os seres humanos têm pelo 

otimismo ou por um viés positivo em relação à autoavaliação da sua vida. O otimismo 

tem sido referido como uma parte importante da evolução humana e pode ser 

considerado como uma das características mais definidoras e adaptativas da espécie 

humana (Tiger, 1979). 

O otimismo é classificado como um traço estável de personalidade, tratando-se de uma 

expectativa positiva e generalizada, de que o indivíduo irá experienciar resultados 

positivos no futuro; dito de uma forma mais simples, baseia-se na crença de que coisas 

boas irão acontecer e trabalhar no sentido da sua concretização; é a propensão para 

acreditar e ter esperança que as situações se irão resolver de forma positiva (Chang, 

Asakawa, & Sanna, 2001; Peterson & Seligman, 2004). 

Scheier & Carver (1985), no seu modelo teórico de desenvolvimento da autorregulação 

comportamental, apontam para a possibilidade do otimismo, enquanto característica 

estável da personalidade, vir a ter implicações no modo como as pessoas regulam as 

suas ações, segundo a sequência de acontecimentos que ocorrem quando aparecem 

obstáculos entre o comportamento atual e os objetivos desejados. Se a expectativa de 

sucesso do evento é otimista, o resultado é um esforço renovado na tentativa de o 

atingir. Os otimistas são indivíduos mais persistentes e consistentes nos 

comportamentos direcionados para os objetivos. Para estes autores, o otimismo traduz 

as expectativas de resultados positivos e desempenha um papel protetor perante as 

situações mais difíceis. O otimismo, como uma caraterística da personalidade, pode 

predizer o comportamento do indivíduo relativamente ao futuro, apresentando-se 
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relativamente estável ao longo do tempo e das circunstâncias da vida (Carver & Scheier, 

Optimism, 2005; Lai & Yue, 2000; Weinstein, 1989). 

O otimismo envolve componentes cognitivas, emocionais e motivacionais, e é intrínseco 

à natureza humana, estando associado a características psicológicas positivas, tais como 

humor, perseverança, realização eficaz dos problemas e melhor saúde, bem como maior 

e melhor qualidade de relações sociais. Os benefícios do otimismo são parcialmente 

atribuíveis à maneira como os indivíduos otimistas lidam com a adversidade de uma 

forma ativa, enfrentando os problemas quando o podem fazer e aceitando os que não 

podem resolver, focalizando-se sobretudo nos aspetos positivos das suas experiências. 

Além disso, os otimistas lidam melhor com a adversidade e envolvem-se em esforços 

proactivos para evitar problemas no futuro (Peterson, 2000; Peterson & Steen, 2009). 

Segundo estudos realizados, o otimismo poderá ser considerado como uma qualidade 

da personalidade tendo uma forte influência genética, mas também pelas circunstâncias 

e experiências, nomeadamente aquelas que ocorrem durante a infância (Carver & 

Scheier, 1999). Laranjeira (2008) define o otimismo como “uma inclinação para esperar 

de modo favorável acontecimentos de vida positivos, relacionados com o bem-estar 

psicológico, social e físico” (p. 470), que reflete antecipação de acontecimentos positivos 

e deverá estar associado predominantemente com a extroversão e estados emocionais 

positivos (Laranjeira, 2008). Vários estudos demonstram ainda que o otimismo é 

benéfico para a saúde e tem efeitos psicológicos protetores na preservação e melhoria 

da saúde mental (Taylor, Kemeny, M., Bower, & Gruenewald, (2000). O pensamento 

positivo afeta a forma como os indivíduos respondem a diferentes situações. O 

otimismo influencia positivamente os comportamentos saudáveis (Carver & Scheier, 

2002). Acredita-se que uma vida positiva é benéfica para a saúde, uma vez que os 

indivíduos altamente otimistas parecem atrair relações sociais de apoio, usar estratégias 

adaptativas de enfrentamento e ter hábitos de saúde diferentes; já os pessimistas 

tendem a desistir em situações de stress (Chambers & Windschitl, 2004; Brissette, 

Scheier, & Carver, 2002; Scheier, Carver, & Bridges, 1994; Scheier & Craver, 1992). No 

entanto, pode-se argumentar que uma pessoa otimista pode subestimar os riscos da 
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doença (Peterson & Park, 2006), porque está confiante de que tudo vai ficar bem e, 

potencialmente, relativizar os riscos envolvidos; o otimismo torna-se assim o seu 

método de coping. 

Carver et. al. (2009) referem que as investigações relativas ao estudo do otimismo 

determinam dois tipos principais: o otimismo funcional (de natureza social) e o otimismo 

defensivo (de natureza pessoal). O otimismo funcional diz respeito às crenças que os 

indivíduos têm na sua capacidade para lidar com os desafios e com as adversidades, 

assume-se como uma característica cognitiva e tem a ver com as explicações ou 

atribuições causais que os indivíduos conferem aos acontecimentos positivos e 

negativos que surgem nas suas vidas. O otimismo defensivo traduz-se na perceção de 

risco enviesada, relativa à crença de que as situações menos boas só acontecem aos 

outros e que o risco de acontecer ao próprio é menor do que o de acontecer aos outros. 

Scheier e Carver, (1985) apresentam o otimismo-pessimismo como polos opostos de um 

continuum unidimensional. O otimismo refere-se a uma predisposição emocional e 

cognitiva generalizada para pensar e reagir emocionalmente aos outros, aos 

acontecimentos e às situações de uma maneira positiva e favorável e, geralmente, 

esperar resultados positivos e benéficos, em detrimento de resultados negativos. Os 

indivíduos otimistas têm mais probabilidades de acreditarem que os resultados das suas 

metas sejam sempre atingíveis se persistirem nos seus esforços. Pelo contrário, os 

pessimistas têm mais propensão a perspetivar e a experienciar os acontecimentos 

presentes e futuros negativamente, ou seja, para sentir e pensar que os maus 

momentos e situações superam os bons e que os resultados futuros serão 

provavelmente negativos e maus (Mehrabian, 1998). 

Outros autores consideram o otimismo-pessimismo não como um construto 

unidimensional, mas como duas dimensões parcialmente independentes. Nesta 

perspectiva, o otimismo e o pessimismo constituem dois construtos distintos, ainda que 

interligados. Por conseguinte, o indivíduo pode não ser pessimista mas tal não implica, 

necessariamente, que seja otimista e vice-versa. 
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O otimismo influencia o modo como as pessoas interpretam os acontecimentos nas suas 

vidas, o que por sua vez afeta as suas experiências subjetivas aquando do confronto com 

os problemas. Influencia igualmente as ações que os indivíduos empreendem para 

lidarem com as adversidades. Quando as pessoas se confrontam com a adversidade ou 

com dificuldades na sua vida, experienciam uma diversidade de emoções, variando da 

excitação e entusiasmo à raiva, ansiedade e depressão. O equilíbrio entre estes 

sentimentos parece estar relacionado com o grau de otimismo ou pessimismo das 

pessoas (Carver & Scheier, 2005; Carver & Scheier, 2002; Scheier & Craver, 1992; Carver, 

Scheier, & Segerstrom, 2010). 

Os otimistas e os pessimistas diferem assim na forma como encaram os problemas e os 

desafios, assim como no modo como lidam com a adversidade (Chang, Asakawa, & 

Sanna, 2001; Carver & Scheier, 2002; 2005).Os otimistas acreditam que os objetivos 

desejados são atingíveis e, nesse sentido, irão ultrapassar as dificuldades de modo a 

concretizá-los de uma forma bem-sucedida, esperando um resultado positivo dos seus 

esforços. Quando se deparam com um desafio de qualquer ordem, os otimistas tendem 

a adotar uma postura de confiança e persistência, mesmo se o progresso ou a evolução 

se afigurar difícil ou moroso. Os pessimistas são pessoas que tendem a manter 

expectativas mais negativas, perspetivando os objetivos desejados como inatingíveis, 

antecipando um desfecho desfavorável. Neste sentido, quando confrontados com as 

dificuldades, deixam de empreender esforços para a sua concretização (Carver & 

Scheier, 1999; 2002; 2009). Os indivíduos com uma disposição otimista tendem a ter 

expectativas positivas face à realização de objetivos, o que, por sua vez, afeta a sua 

motivação e a quantidade de esforço que despendem na concretização das mesmas. As 

pessoas que perspetivam os resultados desejados como alcançáveis, continuam a 

esforçar-se para alcançar esses objetivos, mesmo que isso se afigure difícil. O otimismo 

traduz a manutenção da probabilidade subjetiva de que um resultado desejado 

ocorrerá. As expetativas de um bom resultado per se são os melhores preditores do 

comportamento e não a base a partir da qual essas expectativas derivam. Por outras 

palavras, não é importante que os indivíduos esperem que coisas boas aconteçam nas 
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suas vidas (ter boa sorte, ser favorecido por Deus, etc.), o que é importante é a 

orientação generalizada do ser otimista ou pessimista (Scheier & Carver, 1987). 

O otimismo e o pessimismo são qualidades da personalidade. Tais características 

influenciam as experiências subjetivas das pessoas, quando confrontadas com os 

acontecimentos da vida, bem como as ações que as pessoas empreendem para lidarem 

com os mesmos (Scheier & Carver, 1985). Os otimistas e os pessimistas diferem entre si 

não só nos sentimentos de bem-estar versus mal-estar, mas também no modo como 

lidam com a adversidade. Ser otimista não é apenas ser positivo durante os bons 

momentos, mas é também ser capaz de manter pensamentos positivos, acerca de si 

próprio mesmo, durante os contratempos que surgem na vida (Seligman M. , 1998) e 

isso é que constitui o verdadeiro desafio. 

Relativamente à relação entre envelhecimento e otimismo são poucos os estudos 

encontrados acerca do otimismo perante o futuro, quando comparados com populações 

mais velhas. (R. Chowdhury, Sharot, Wolfe, & Düzel, 2014). Estudos diferenciados 

mostraram que há diferentes níveis de otimismo quando a idade é considerada, sendo 

que este tende a crescer até aos 40 anos, idade a partir da qual parece decair (Barros, 

2001). Já Isaacowitz (2005) sugere níveis de otimismo mais elevados em populações de 

adultos mais velhos. Num estudo realizado com mulheres idosas (Smith, Young, & Lee, 

2004) constataram que o otimismo estava associado a uma melhor saúde em geral, 

saúde mental, funcionamento físico, vitalidade, melhor desempenho emocional e físico 

e menos stress. Outro estudo longitudinal, conduzido durante 20 anos pelo Scripps 

Gerontology Center at Miami University of Ohio (Estados Unidos), denominado Ohio 

Longitudinal Study of Aging and Retirement (OLSAR), concluiu que as pessoas idosas 

com maiores auto-perceções positivas sobre o envelhecimento reportam um melhor 

funcionamento ao nível da saúde do que aqueles que têm mais auto-perceções 

negativas sobre o envelhecimento. 

Metodologia 

 
A amostra foi constituída por 329 sujeitos, maioritariamente do género feminino (64%), 

com uma média de idades de 71.5 anos (DP = 9.8 anos), do escalão etário 65-74 anos 
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(35%), predominantemente casados (33%). No que refere à escolaridade destacam-se 

as habilitações literárias ao nível ao nível do 1º ciclo (39%) e a maioria dos indivíduos 

encontravam-se reformados (73%), com um nível de rendimentos baixo (37%), 

residentes em zona urbana (51%). Em termos religiosos considerava-se 

maioritariamente a religião católica (67%), e a maior parte dos sujeitos referiu não ter 

qualquer prática religiosa (63%). Apenas 6% dos indivíduos encontravam-se 

institucionalizados. 

O protocolo foi precedido pela apresentação do estudo e pela solicitação de autorização 

para a recolha e utilização dos dados para fins científicos, seguida de um questionário 

sociodemográfico. A administração média dos instrumentos teve uma duração de 30 

minutos/participante embora não tenha sido imposto qualquer limite temporal para o 

preenchimento completo dos questionários. A amostra foi recolhida em várias regiões 

de Portugal. 

Instrumentos 

 
Teste de Orientação Prolongada de Vida (ELOT) - elaborada por Chang, Maydeu- 

Olivares, & D’Zurilla, (1997) é uma medida de autoavaliação do otimismo e do 

pessimismo, entendidos com expectativas generalizadas de resultados positivos e 

negativos face ao futuro (Scheier & Carver, 1985). Resulta da junção de alguns itens dos 

questionários LOT (Life Orientation Test) e LOT-R (LOT revisto), de Scheier & Carver 

(1985) e OPS (Optimism, Pessimism Scale), de Dember et al. (1989). É constituída por 20 

itens, distribuídos por duas dimensões, seis relativos à subescala do optimismo, nove 

relativos à dimensão do pessimismo e cinco itens de preenchimento com um formato 

de resposta numa escala de Likert de cinco pontos, que varia de 1 (Discordo bastante) a 

5 (Concordo bastante). 

Escala de Satisfação com a Vida (Satisfaction With Life Scale - SWLS) - foi planeada e 

estruturada por Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985, no sentido de avaliar o juízo 

subjetivo que cada indivíduo faz sobre a qualidade da sua própria vida, de acordo com 

critérios estabelecidos por si e não em função de padrões impostos externamente, pelo 

investigador ou por outrem. Esta escala foi desenvolvida a partir de um conjunto de 48 
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itens, oferecendo sete alternativas de resposta. Posteriormente foi reduzida para 5 

itens, evidenciando comprovada validade e fidelidade (Pavot et al., 1991; Diener et al., 

1985, citado por Simões, 1992). 

Escala de Afecto Positivo e de Afecto Negativo – PANAS - A Escala de Afecto Positivo e 

de Afecto Negativo (Watson, Clark, & Tellegen, 1988), é um instrumento utilizado para 

medir a vertente afetiva do bem-estar subjetivo, constituída por duas subescalas (Afecto 

Positivo: PA, e Afecto Negativo: NA), tendo cada uma delas 10 termos descritivos da 

afetividade sentida pelo sujeito. Nesta escala, pretende-se uma resposta que nos 

informe sobre a medida em que o sujeito experimentou um determinado estado de 

espírito, num determinado tempo (hoje, na última semana, no último mês). 

Análise dos resultados 

 
Nesta secção pretendemos demonstrar os principais resultados empíricos relativos às 

variáveis em estudo. Os dados estatísticos que a apresentados foram obtidos através da 

utilização do programa SPSS para Windows, versão 22.0. 

Nas análises descritivas apresentamos no Tabela 1 as médias, os desvios padrão (DP), os 

valores mínimos e máximos de todas as variáveis quantitativas implicadas neste estudo, 

O bem-estar subjetivo (BES) foi avaliado através da satisfação com a vida e da 

afetividade positiva e negativa. 

Tabela 1. Estatísticas descritivas das variáveis quantitativas 

 
Variáveis N Mínimo Máximo M=Média DP Cof. 

Variação 

 
Idade  329 55 98 71,5 9,78 14% 

 
 

BES SWALS 311 1,00 7,00 4,59 1,39 30% 

 
AP 324 1,20 4,80 3,10 0,69 22% 

 
AN 319 1,00 3,90 1,99 0,65 32% 
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Otimismo 

 
Pessimismo 329 1,00 5,00 3,77 0,61 16% 

 
329 1,00 4,11 2,84 0,60 21% 

 
 

 
No que respeita às estatísticas inferenciais para testar a hipótese em estudo utilizamos 

o teste de correlações de Pearson que é uma medida da associação linear entre variáveis 

quantitativas e varia entre -1 e 1. Quanto mais próximo estiver dos valores extremos, 

tanto maior é a associação entre as variáveis. A hipótese geral apresentada na 

componente teórica da introdução, é a de que o otimismo se encontra associado ao 

bem-estar nas pessoas idosas, no sentido em que quanto maior for o otimismo maior 

serão os indicadores de bem-estar e pelo contrário quanto maior for o pessimismo 

menores serão os indicadores de bem-estar. Para considerar estas asserções 

considerámos a magnitude das correlações entre as variáveis em estudo cujos 

resultados apresentamos na tabela 2. 

Tabela 2. Correlações entre o otimismo/pessimismo a satisfação com a vida e o afeto 

positivo e afeto negativo 
 

ELOT - Otimismo ELOT - Pessimismo PANAS: PA PANAS: NA 

SWLS 
 

ELOT - Otimismo Coef. Correlação 1 

Valor de prova 

N 329 

ELOT - Pessimismo Coef. Correlação ,053 1 

Valor de prova ,342 

N 329 329 

PANAS: Afecto Positivo PA Coef. Correlação ,427(**) -,027 1 
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Valor de prova ,000 ,626 

 
N 324 324 324 

 
PANAS: Afecto Negativo NA Coef. Correlação -,251(**) ,347(**) - 

,220(**) 1 

 
Valor de prova ,000 ,000 ,000 

 
N 319 319 317 319 

 
SWLS - Escala de Coef. Correlação ,392(**) -,072 ,413(**) - 

,351(**) 1 

 
Satisfação com a Vida Valor de prova ,000 ,208 ,000 ,000 

 
N 311 311 307 304 311 

 
** p< 0,01 * p< 0,05 

 

 
Como se pode observar na tabela 2. as correlações encontradas são significativas 

embora apresentem níveis diferentes de significância. Verifica-se, então, que o 

otimismo se encontra significativamente associado à satisfação com a vida (r (ELOT 

otimismo/SWALS) =,392**) e a afetividade positiva (AP) (r (ELOT otimismo/ AP) =,427**) 

e negativamente associado com a afetividade negativa (NA) (r (ELOT otimismo/ AN) = - 

,251). Pelo contrário e de acordo com os resultados esperados o pessimismo encontra- 

se negativamente associado com a satisfação com a vida (r (ELOT pessimismo/SWALS) 

=-,072), com a afetividade positiva (AP) (r (ELOT pessimismo/ AP) =-,027) e 

significativamente  associado  com  a  afetividade  negativa  (r  (ELOT  pessimismo/ AN) 

=,347**). Considerando as magnitudes das correlações verificamos que elas variam 

entre o médio baixo (.2) e o médio alto (.4), destacando-se a relação entre o otimismo 

e a afetividade positiva (r=.427). Em contrapartida a correlação mais baixa verificou-se 

entre o otimismo e a afetividade negativa. 
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Discussão 

 

O principal objetivo desta investigação foi conhecer de que forma o otimismo e o 

pessimismo se encontram associados ao bem-estar da população idosa, contribuindo, 

de forma exploratória, para mapear estes factores e como estão relacionados com o 

bem-estar e qualidade de vida no envelhecimento. 

O otimismo tem sido relacionado como um benefício adaptativo para um 

envelhecimento saudável, uma visão otimista nos adultos mais velhos permite manter 

níveis mais elevados de felicidade e bem-estar (Scheier & Craver, 1992; Chang, Maydeu- 

Olivares, & D’Zurilla, 1997). Os resultados apresentados relevaram que o otimismo e o 

pessimismo são correlatos significativos da satisfação com a vida em consonância com 

os resultados obtidos por Plomin et al. (1992), que descobriram estes conceitos estavam 

independentemente associados à satisfação da vida. Contudo, os resultados presentes 

vão ainda mais longe ao demonstrar que essas construções permanecem significativos 

preditores de satisfação da vida, mesmo depois de controlar as influências da 

afetividade positiva e da afetividade negativa. 

Relativamente à relação estabelecida entre o otimismo e pessimismo com o bem-estar 

encontram-se correlações positivas significativas entre o otimismo e a satisfação com a 

vida, com os afetos positivos e com os afetos negativos. Enquanto o pessimismo 

apresenta uma relação negativa estatisticamente não significativa com a satisfação com 

a vida e com os afetos positivos e uma relação estatisticamente significativa com os 

afetos negativos. O otimismo e o pessimismo relacionam-se com a afetividade positiva 

e negativa, quando as pessoas acreditam que os seus objetivos são atingíveis, 

experienciam afeto positivo, por isso, os otimistas relatam níveis mais elevados de 

afetividade positiva. Os estudos revelam que o otimismo apresenta efeitos positivos no 

bem-estar físico e psicológico, associando-se positivamente à afetividade positiva, por 

outro lado, o pessimismo apresenta uma associação direta à afetividade negativa 

(Scheier & Carver, 1992; Chang, Maydeu-Olivares, & D’Zurilla, 1997). Estas diferenças na 

forma como as pessoas enfrentam a adversidade têm implicações na forma como lidam 

com o stress, Chang et al. (1997) verificaram que o pessimismo correlaciona-se com 

sintomas depressivos, mesmo quando controlado o efeito do otimismo, afetividade 
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positiva e negativa, o pessimismo permanece um preditor significante de sintomas 

depressivos. Os indivíduos otimistas encontram explicações internas para os 

acontecimentos agradáveis e explicações externas, transitórias e específicas para os 

acontecimentos desagradáveis. Porém, os pessimistas vêm os acontecimentos 

desagradáveis como duradouros, gerais e internos (culpabilização), enquanto, os 

acontecimentos bons são vistos como temporários e externos (Peterson, Buchanan, & 

Seligman, 1995; Peterson & Chang, 2003). A teoria refere que estas explicações 

(otimistas ou pessimistas) influenciam as expetativas relativamente ao futuro. De Neve 

e Cooper (1998) verificaram também, que o facto de atribuir a fatores externos o 

controle das circunstâncias de vida diminui os níveis de bem-estar subjetivo e que, a 

tendência para fazer atribuições positivas e negativas das emoções, dos eventos de vida 

e até mesmo de comportamento influencia o bem-estar subjetivo. 

O otimismo segundo os resultados deste estudo aparece-nos como uma variável 

preditora do bem-estar subjetivo ao revelar correlações positivas com a satisfação com 

a vida e com a afetividade positiva nas pessoas idosas. A forma como pessoas se sentem 

quando surge um problema na sua vida é influenciado diretamente consoante a sua 

maneira de ser otimista ou pessimista, perante a adversidade os otimistas esperam que 

aconteçam coisas boas o que produz uma sensação positiva em relação ao evento 

enquanto os pessimistas, pelo contrário esperam maus resultados produzindo 

sentimentos negativos como ansiedade, raiva, tristeza ou desespero. No entanto, mais 

estudos devem ser realizados para um melhor entendimento da complexidade da 

relação estabelecida entre os conceitos. O conhecimento mais amplo destas relações 

pode estabelecer a compreensão do otimismo como preditor do BES no 

envelhecimento. 
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Resumo:  

 

O envelhecimento populacionalé, atualmente, um dos fenómenosdemográficos mais 

importantes da sociedade moderna. Sabe-se que a população com mais de 65 anos tem 

vindo a aumentar nas últimas décadas, consequência do aumento da esperança média 

de vida. Como tal, considerámos que seria pertinente ter como população-alvo sujeitos 

com idade igual ou superior a 60 anos. Os fatores que motivaram esta escolha 

relacionam-se com o facto desta faixa etária ter uma elevada representatividade, bem 

como portersido aindamenos investigadano que ao uso das Tecnologias de Informação 

e Comunicação (TIC) e à Depressão, diz respeito. 

A depressão, constituiapatologiapsiquiátricamais frequente nareferidafaixaetária e 

carateriza-se por ter um forte impacto negativo, ao nível da qualidade de vidados 

sujeitos. 

Através desta investigação, com uma amostra de 427 sujeitos com idades 

compreendidas entre os 60 e os 94 anos, propusemo-nos tentar perceber de que forma 

a utilização das TIC poderá constituir um fator de proteção ou de promoção da 

depressão. Dado que a depressão constitui um problema de saúde pública, relevante 

não só pelasua prevalência, mas também porestar associadaao aumento do risco de 

suicídio e à diminuição das capacidades física, cognitiva e social, considerámos 

fundamental perceber a interação existenteentre as variáveis mencionadas. 
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Os resultados obtidos indicam que é o género masculino e adécada dos 60 anos, 

comparativamentecom os indivíduos com mais de 71 anos, que apresentam uma maior 

taxa de utilização das TIC. Relativamente à sintomatologiadepressiva, não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas entre géneros. 

Foi ainda possível constatar que, quanto maior é a utilização das TIC e mais positiva é a 

atitude face às mesmas menores são os níveis de Depressão, o que significaque a 

utilização das TIC parece contribuircom um efeito protetorda Depressão. 

Palavras-chave: Depressão, Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e Idosos 

 

Introdução 

 

O envelhecimento da população é um dos fenómenos demográficos mais importantes 

da atualidade no ocidente. Considerando o aumento daesperançamédiade vidae o 

decréscimo dataxade natalidadeque se tem verificado nos últimos anos, o 

envelhecimento populacional tenderá a agudizar-se (Veríssimo, 2014). Todavia, 

envelhecercontinuaaser uma etapa causadora de ansiedade, apesardos crescentes 

recursos que surgem para a prevenire retardardoenças (Schneider& Irigaray, 2008). 

Durante o processo de envelhecimento,o sujeito enfrentamúltiplas alterações 

decorrentes dapassagem do tempo, não só anível físico, mas também anível psicológico 

e social. Destaforma, surgem múltiplosdesafios, tornando necessário adaptar-se e 

reajustar-se (McCall & Kintziger, 2013). Estas alterações e desafios podem levara que os 

sujeitos fiquem mais vulneráveis anível psicológico e, como tal, haja maiorpropensão 

para o surgimento de sintomatologiadepressiva (Fiske, Wetherell& Gatz, 2009). Nos 

idosos, a depressão constitui 

 

A perturbação de humormais comum, sendo responsável pelaperdade autonomiae pelo 

agravamento de quadros psicopatológicos pré-existentes (Taylor, 2014; Yusif, Soar & 

Hafeez-Baig, 2016). À medida que os sintomas vão surgindo e se vão instalando 

provocam inúmeras consequências negativas, tendo um forte impacto na qualidade de 

vidado sujeito (Taylor, 2014). 
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A depressão estáainda“associadaao maior risco de morbidade e de mortalidade, ao 

aumento nautilização dos serviços de saúde, ànegligênciano autocuidado,àadesão 

reduzidaaos regimes terapêuticos e ao maior risco de suicídio”(Paradela, Lourenço & 

Veras, 2005, p. 919). 

Alguns autores, entre os quais Meneses, Garcia, Abreu e Paulin (2016), Cotten, Anderson 

e McCullough, (2013) e Sum, Mathews, Hughes e Campbell (2008) afirmam que a 

utilização das TIC, por parte desta faixa etária, atenua o decréscimo das interações 

sociais, permitindo aos sujeitos manter ou até aumentar a sua rede de contactos. Por 

outro lado, estes defendem que tal prática contribui positivamente para a manutenção 

daqualidade de vidados sujeitose, como tal, previne o surgimento de estados 

depressivos.Por estes motivos, propusemo-nos tentar perceber que impacto (protetor 

ou promotor) tem a utilização e atitudes face às TIC naquelaque é a 

patologiapsiquiátricamais frequenteem idosos. 

 

Metodologia 

 

Participantes 

A amostra é constituída por 427 sujeitos com idades compreendidas entre os 60 e os 94 

anos, que participaram de formavoluntáriae anónimanainvestigação. A amostra foi 

recolhida entre outubro de 2016 e março de 2017, sendo os sujeitos provenientes 

dapopulação geral, de várias zonas de Portugal. 

Os sujeitos têm uma idade média de 70.53 anos (DP = 7.51). No que respeita ao género 

dos participantes, verifica-se uma predominância do género feminino. Desta forma, 

57.4% (n=245) da amostra é constituída por mulheres e 42.6% (n=182) por homens. 

Os sujeitos daamostra foram organizados em dois escalões etários, de acordo com a sua 

idade: 60-70 anos e ≥71 anos. No primeiro escalão, a idade média é de 65.15 (DP=3.29), 

enquanto que no segundo escalão, a média de idades é de 77.51 (DP=5.42). O escalão 

etário no qual estão concentrados maior número de participantes é o escalão dos 60-70 

anos, com 241 sujeitos (56.4%), que correspondem amais de metade da amostra total 

(n=427). 
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Ambos os escalões etários são constituídos, maioritariamente, por participantes do 

género feminino. O escalão dos 60-70 anos é composto por 144 sujeitos do género 

feminino e 101 do género masculino e o escalão com idades ≥71 anos, por 101 mulheres 

e 85 homens. Os valores do qui -quadrado mostraram a inexistênciade diferenças de 

género estatisticamentesignificativas em relação ao escalão etário (χ2(1)=1.27, p=.25). 

Quanto ao estado civil, verificou-se que mais de metade da amostra é constituída por 

sujeitos casados ou que se encontram a viverem união de facto (66.3%), seguindo-se os 

sujeitosviúvos(23,4%), encontrando-se diferenças significativas entre géneros no que 

respeita ao estado civil (χ2(5)= 43.64, p<.001). O género femininoé mais 

representativoem todos os estados civis, àexceção do casado/aviverem uniãode facto, 

no qual se verificaa presençade maiornúmero de homens ( n=149; 35%). 

As análises de qui-quadrado relativas aos escalões etários apontaram para a existência 

de diferenças estatisticamente significativas quer em relação ao nível de escolaridade 

(χ2(8)= 31.51, p<.001), quer relativamente ao estado civil (χ2(5)= 32.55, p<.001). Estes 

resultados mostram que os sujeitos com idades compreendidas entre os 60 e os 70 anos 

possuem um maior nível educacional, sendo que 7% dos sujeitos deste escalão tem uma 

licenciatura. Poroutro lado, no que respeita ao estado civil, o escalão etário dos 60 aos 

70 anos tem maiornúmero de sujeitos casados ou aviverem união de facto (41.9%) e 

divorciados (5.1%) e o escalão que engloba sujeitos com 71 anos ou mais apresenta uma 

predominância de sujeitos viúvos (67%). 

 

Instrumentos 

 

Escala MTUAS (Media and Technology Usageand Attitudes Scale) (Rosen, Whaling, 

Carrier & Rokkum, 2013) consiste num instrumento de autorrelato que permite avaliar 

o uso das tecnologias de informação e das redes sociais (44 itens), conjuntamente com 

as atitudes em relação à tecnologia (16 itens) em adultos, atendendo ao padrão habitual 

de utilização. 
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No estudo original da MTUAS foram definidas 11 dimensões relativas à subescala do uso 

das TIC e das redes sociais - uso de smartphone (9 itens), uso geral das redes sociais (9 

itens), pesquisa na Internet (4 itens), e- mail (4 itens), partilha nasredessociais (4 itens), 

mensagensdetexto (4 Itens), jogos no computador (3 itens), amizadesonline (2 itens), 

amizadesno Facebook (2 itens), telefonemas (2 itens) e ver televisão (2 itens) e 4 

dimensões relativas à subescalaatitudes face às TIC - atitudes positivas em relação às 

tecnologias (6 itens), ansiedade causada pela ausência de contacto com as tecnologias 

ou dependência de tecnologias (3 itens), atitudes negativas emrelação à tecnologia (3 

itens) e preferência pela troca detarefas/multitasking (4 itens). 

Os primeiros 40 itens, respeitantes ao uso das tecnologias de informação e das redes 

sociais,são classificados de acordo com uma escala Likert de 10 pontos (1 Nunca - 10 

Todo o tempo) que mede a frequência de utilização e os restantes 4 itens são medidos 

através de umaescala Likert de 9 pontos, que avaliao número de amizades online (1= 0 

amigos – 8=751 ou mais amigos). Os 16 itens relativos às atitudes em relação às 

tecnologias são classificados de acordo com uma escala Likert de 5 pontos (1 Discordo 

fortemente – 5 Concordo fortemente). 

Os valores de alfa de Cronbach paraas dimensões dasubescala de uso das TIC e redes 

sociais encontram-se entre .61 e .97 e para as dimensões dasubescala de atitudes face 

às TIC entre. 80 e .87 (Rosen et al., 2013). 

Com vistaà concretização do presente estudo foram selecionadositens específicos 

(Tabela 1), considerando a idade daamostra e a necessidadede reduziraextensão do 

protocolo de investigação. Como tal, optámos pelos itens que referem atividades que 

os idosos costumam desenvolver mais frequentemente. Assim, dentro da subescala uso 

das redes sociais e TIC foi selecionado 1 item da dimensão e-mail (item 2), 3 itens 

relativos ao uso do smartphone (itens 5, 11 e 13), 1 item da dimensão vertelevisão (item 

19), 1 da dimensão pesquisa na internet (item 26) e 1 último item relativo aos jogos no 

computador (item 29); para as redes sociais foram selecionados 3 itens (32, 41 e 42). 
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Na subescala relativaàs atitudes foram selecionados 2 itens da dimensão atitudes 

positivas (itens 47 e 53), 1 item da dimensão atitudes negativas (item 55) cotado 

inversamente para que valores mais elevados correspondam aatitudes mais positivas 

face às TIC e 1 item da dimensão multitasking (item 58) (Tabela 1). 

Na presente amostra, o conjunto dos sete itens selecionados para a utilização genérica 

das TIC obteve um alfa de Cronbach de .85. Para os três itens que ilustram a utilização 

das redes sociais o alfade Cronbach foi de .89, sendo que neste caso poro item 32 

teruma escalade resposta diferente(10 opções de resposta) dos itens 41 e 42 (8 opções 

de resposta) os valores das respostas dadas aestes itens foram normalizados antese ser 

efetuado o seu somatório. Relativamente ao conjunto dos itens das atitudes, o alfa de 

Cronbach foi de 

.82, sendo que o item 55 foi invertido paraque fosse obtidaumamedidade atitudes 

positivas (Tabela 1). 

 

Yesavage Geriatric Depression Scale (GDS-15); Sheikh & Yesavage, 1986; versão 

portuguesa de Pocinho, Farate, Dias e Lee , 2009) inclui umaescalade 

respostadicotómica que contém itens invertidos (1, 5, 7, 11 e 13), que se respondidos 

negativamente são cotados com 1 ponto. Se a pontuação total for superior a 5 

considera-se que existe depressão. Éconsideradadepressão ligeira se o somatório se 

encontra entre 6 e 10 e grave se entre 11 e 15 pontos. No estudo original, aescala 

apresentou boaconsistênciainterna(α=.83) e na presente investigação aescalaobteve 

um valoralfade Cronbach .82. 
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Procedimentos, estratégiaanalíticae análises estatísticas 

 

No presente estudo procedeu-se àadministração de um protocolo, que é parte 

integrante de um projeto de investigação mais alargado, que pretende estudar as 

relações entre a saúde, bem-estar subjetivo, socialização e utilização das TIC em sujeitos 

com idade igual ou superiora 60 anos, através de instrumentos de autorresposta. Foram 

considerados os seguintes critérios de inclusão dos participantes: idade igual ou 

superiora 60 anos; compreensão das instruções e preenchimento datotalidade do 

protocolo. 

 

As análises estatísticas foram efetuadas com recurso ao Statistical Packagefor Social 

Sciences (SPSS), versão 
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22.0 para o Windows. Realizou-se, inicialmente, o estudo dos dados omissos por sujeito 

e por variável os quais tinham uma distribuição completamente aleatória(Little's MCAR 

test: χ2(140)=166,946, p=.06) (Little, 1988) e foram estimados com o método de 

regressão (Rubin, 1987). Seguidamente, realizaram-se as estatísticas descritivas e 

utilizaram-se testes de qui-quadrado (Marôco, 2014). 

A multicolinearidade foi analisada pelos valores da tolerância (>.10) e de VIF (<10) (Field, 

2009) e a independênciados erros e autocorrelação foram observadas através do teste 

estatístico de Durbin-Watson, considerando que d < 2 indicaaexistênciade 

autocorrelação positivaentreos resíduos (Field,2009; Marôco, 2014). 

A análise da normalidade dos dados foi realizada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, 

considerando como indicadores da presença de uma distribuição normal valores de p > 

.05, e pela análise dos coeficientes de assimetria (skewness) e achatamento (kurtosis). 

O pressuposto da homocedasticidade foi averiguado pelo teste de Levene, segundo o 

qual valores de p ≥ .05 indicam que as variâncias são homogéneas (Marôco, 2014). 

Realizaram-sedepois os estudos descritivos das respostas dos sujeitosàs variáveis 

emestudo (MTUAS e GDS-15) através dos valores das frequências, médias e desvios-

padrão das respostas e efetuaram-se testes t- Student para amostras independentes, 

considerando-se a existência de resultados estatisticamente significativos quando p ≤ 

.05 (Marôco, 2010). Para se estudar a relação entre as variáveis calcularam-se 

correlações adotando-se o critério de Pestana e Gageiro (2008), que refere que um valor 

de r < .20 indica uma correlação muito baixa; .20 < r < .39 baixa; .40 < r < .69 moderada; 

.70 < r < 0.89 alta; e > .90 muito alta. 

O estudo da relação entre itens ou dimensões das escalas foi efetuado através de 

correlações de Spearman e Pearson. A consistência interna e a fiabilidade das escalas 

foram analisadas através do alfa de Cronbach, assumindo como aceitáveis valores >.70, 

de acordo com valores de referênciacitados naliteratura (Pasquali, 2009; George & 

Mallery, 2003). 
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Resultados 

 

Estatísticas descritivas das respostas aos instrumentos 

 

No que respeitaà escala MTUAS amédiafoi de 2.64 (DP=1.46) para asubescalade 

utilização das redes sociais e TIC e de 9.56 (DP=2.85) para a subescala de atitudes 

relativas às TIC, sendo que para o item sobre multitasking foi obtido um valormédio de 

2.17 (DP = .97). 

A médiade respostas na escalade Depressão (GDS-15) foi de 3.69 (DP = 1.46), com 

pontuações mínimas de 0 e máximas de 15. Considerando a cotação da escala, 76.1% 

(n=325) dos sujeitos foram classificados com ausênciade 

sintomatologiadepressivaclinicamente significativa, tendoobtidoumapontuação ≤ 5, dos 

quais 177 (41.5%) são do género feminino e 147 (34.4%) são do género masculino; com 

depressão ligeira foram classificados 19.2% (n=82), sendo 55 mulheres (12.9%) e 27 

(6.3%) homens e com depressão grave 4.7% (n=20) da amostra, sendo que 13 (3%) 

sujeitos são do género feminino e 7 (1.6%) do género masculino. 

A diferença entre géneros na classificação da gravidade da sintomatologia depressiva 

(ausência de sintomatologia clinicamente significativa, depressão ligeira e depressão 

grave) não foi estatisticamente significativa (χ2(2)=5.47, p=.07) havendo, no entanto, 

maior frequência de sintomatologia depressiva no género feminino (66.6%). 

No total existem 102 (23.9%) sujeitos com depressão, sendo que no que respeitaàidade, 

comprovou-seque existem diferenças entre escalões etários (χ2(25)=43.0, p=.01), 

revelando os sujeitos com 71 ou mais anos uma maiorfrequênciade 

sintomatologiadepressiva (53%). 

 

Estudo das relações entre autilização das TIC e atitudes relativas às mesmas e a 

Depressão 

Para correlacionar a depressão com a utilização genérica das TIC e atitudes positivas face 

às mesmas foi utilizadaa correlação de Pearson, enquanto na dimensão redes sociais foi 

usadaa correlação de Spearman (Tabela 2), pois os itens que a compõem têm valores de 

achatamento muito elevados (4.10).  
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Obtiveram-se correlações significativas, de sinal negativo e de baixamagnitudeentre 

sintomatologiadepressiva, utilização genérica das TIC (-.228), a utilização de redes 

sociais (-.236) e as atitudes positivas face às TIC (-.275). Em relação ao multitasking 

obteve-se umacorrelação significativa, mas de muito baixamagnitude (.098), o que 

indicaque quanto maiorfor o multitasking maioré a sintomatologiadepressiva(Tabela 2). 

Como tal, podemos afirmarque as subescalas da MTUAS (usos e atitudes) se 

correlacionam negativamente com a presençade sintomatologia 

depressivaclinicamente significativa, ou seja, quanto maioro uso das TIC e a atitude 

positiva face às mesmas, menor é o grau de severidade da sintomatologia depressiva. A 

única correlação positivaexistenteé entre o multitasking e a depressão (Tabela 2). 

 

 

A equação de regressão foi significativa [F(5,426)=7.103, p=.000)], porém 

explicaumareduzidaproporção de variância(9.2%). Apenas uma atitude positiva face às 

TIC foi preditora dadepressão, sendo que este tipode atitude está associado a menores 

níveis de depressão (Tabela 3). 
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Discussão 

 

A literatura tem demonstrado uma associação positiva entre a prática regular de 

atividades de lazer e a existênciade menornúmero de casos de depressão napopulação 

em geral ( Minghelli et al., 2013). 

De acordo com alguns autores, autilização das TIC poderá mesmoconstituirumadas 

atividades que contribui para uma melhoria do estado de humor dos idosos, ajudando-

os a criarem e a manterem relacionamentos sociais e adiminuiro seu isolamentosocial e 

solidão (Cotten, Anderson& McCullough, 2013; Sum, Mathews, Hughes & Campbell, 

2008). 

Considerando a taxa de incidência de depressão na população idosa e o seu impacto 

sobre os suje itos (Paradela et al., 2005), bem como a crescente difusão das TIC e 

respetivos benefícios nesta franja populacional (Loipha, 2014 & Meneses et al., 2016), o 

presente estudo teve como principal objetivo compreenderde que formaa utilização das 

TIC pode constituirum fator protetorda depressão, em sujeitos destafaixaetária. 

No que se refere à utilização das TIC, encontrámos que o género masculino apresenta 

uma maior taxa de utilização, o que vai ao encontro do que tem vindo a ser descrito na 

literatura (Bradley & Poppen, 2003; Chaffin & Harlow, 2005; Wright, 2000). Obtivemos 

igualmente que os indivíduos na décadados 60 anos têm maiores taxas de utilização do 

que sujeitos mais velhos, tal como descrito por Meneses et al. (2016). 

Relativamente à sintomatologia depressiva, não se observou a existência de diferenças 

estatisticamente significativas entre géneros sendo que o género masculino obteve uma 

média ligeiramente mais elevada, contrariamente ao descrito na literatura, que aponta 

para uma maior prevalência no género feminino (Culbenson, 1997; Grigoriadis & 

Robinson, 2007). No entanto, observou-se a existência de diferenças significativas entre 

escalões etários sendo que os sujeitos com 71 ou mais anos obtiveram umamédiamais 

elevada do que os indivíduos na década dos 60 anos, o que indica a presença de maior 

sintomatologia depressiva nos mais idosos, tal como tem sido demonstrado na literatura 

(Drago & Martins, 2012; Laks & Engelhardt, 2010). 
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A presente investigação permitiu ainda verificar a existência de correlações significativas 

entre as variáveis em estudo, sendo que a variável usos das TIC obteve uma correlação 

negativa significativa com a Depressão, tal como sucedeu noutros estudos (Meneses et 

al., 2016; Minghelli & cols., 2013; Sum et al., 2008). De salientar que uma maior 

utilização das redes sociais mostrou estar associada a menor sintomatologia depressiva, 

podendo este resultado ser explicado, de acordo com alguns autores, pelo aumento das 

interações sociais e adiminuição do isolamento e do sentimento de solidão (Cotten, et 

al., 2013; Sum, et al., 2008). A dimensão atitudes positivas face às TIC obteve uma 

correlação significativa positiva, revelando ser preditora negativa de sintomatologia 

depressiva clinicamente significativa. Tal resultado significa que uma atitude 

positivaestáassociadaamenores níveis de sintomatologiadepressiva. 

A relação negativa geralmenteencontradano presente estudo com 

asintomatologiadepressiva poderáestar associada ao aumento da qualidade de vida e 

das interações sociais e ao decréscimo do isolamento social proporcionados por uma 

atitude positiva face às TIC e sua consequente utilização, bem como ao uso das redes 

sociais. Esta hipótese é apoiada por diversos autores, que mencionaram existir uma 

associação negativaentre autilização das TIC e o sentimento de isolamento e solidão, 

potenciadores do surgimentode sintomatologia depressiva (Bradley & Poppen, 2003; 

Cotten et al., 2013; Loipha, 2014 & Meneses et al., 2016). 

 

Conclusões 

 

O presente estudo pretendeu aumentar o conhecimento sobre a associação existente 

entre utilização das TIC e atitudes relativas às mesmas e a presençade 

sintomatologiadepressiva, em sujeitos idosos. 

Os resultados mostraram que sujeitos com umamaiortaxa de utilização das TIC e 

umaatitude positivaface às mesmas apresentam menores níveis desintomatologia 

depressiva, denotando acrescenteimportância de difundir as TIC e 

incentivaràsuautilização e aumavisão positivadas mesmas,junto dos adultos mais 

velhos.  
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Esta utilização atua como umaformade prevenção do isolamentoe 

permiteatenuarsentimentos de tristeza e solidão que podem culminar em estados 

depressivos (Bradley & Poppen, 2003; Cotten, et al., 2013), tão característicos desta 

faixa etária (Paradela et al., 2005). Por estes motivos, é de salientar a importância de 

promover ativamente o desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação 

que permitam satisfazer os interesses e necessidades dos sujeitos desta faixa etária e a 

adequação das mesmas às suas competências, afim de garantirmaioradesão e uma 

utilização facilitada (Omotayo, 2015). 

 

O envolvimento da família, de outros significativos e das instituições prestadoras de 

cuidados constitui um elemento-chave paraapromoção do uso das TIC junto desta 

faixaetária, pois são estes os principais elos de ligação entre os idosos e a sociedade em 

geral e porque é com estes que existe um maiorestreitamentode laços, proporcionado 

pelo elevado número de horas de convívio. Como tal, estes intervenientes poderão 

favorecera familiarização dos idosos com as TIC, incitando-os àsuautilização, 

mostrando-lhes os benefícios inerentes e supervisionando as atividades (Hogeboom et 

al., 2010). 

 

Os resultados obtidos podem ainda ser relevantes no campo da prevenção e tratamento 

da depressão, considerando que a implementação de programas de atividades que 

envolvam as TIC, mais concretamente as redes sociais, permite aos sujeitos destas faixas 

etárias manterem-se ativos, interagirem mais com os outros e estreitarem laços sociais, 

reduzindo o isolamento e a solidão facto que, como é referenciado na literatura, reduz 

a taxade incidênciadadepressão ( Bradley & Poppen, 2003; Chaffin & Harlow, 2005; 

Cresci et al., 2010; Drago & Martins, 2012; Ferreira et al., 2008). 

 

A presente investigação contém algumas limitações que devem ser tidas em 

consideração, visto que podem ter implicações nainterpretação dos dados obtidos.  
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Em primeiro lugar, o baixo nível educacional, que pode ter tido influência na forma como 

os participantes interpretaram e, consequentemente, responderam às questões, pelo 

que em estudos futuros nos propomos incluir amostras mais heterogéneas e a controlar 

o efeito do nível educacional narelação entre TIC e depressão. Estudos futuros deverão 

assim incluir sujeitos de diferentes níveis educacionais, emboratal objetivo 

estejacondicionado pelaidade dos sujeitos, facto que pode comprometer o 

cumprimento destameta atendendoaque, de acordo com o INE (2017), apenas 13.2% da 

população compreendida nesta faixa etária apresenta uma escolaridade de nível 

superior. O facto dos dados obtidos para o estudo terem sido recolhidos unicamente 

através de instrumentos de autorresposta poderátercondicionado os resultados, pelo 

quefuturamenteseráútil usartambémo método de entrevista, através do qual podemos 

obtermais informações e esclarecê-las quando necessário. Seráaindaimportante 

recorrer a outras fontes de informação (tais como familiares ou amigos próximos, etc.), 

dada a possível influência de outros fatores nas respostas dadas, tais como estados de 

ansiedade, luto e efeitos de medicação, futuramente poderá ser útil estudar a influência 

destes fatores, ou até mesmo controlar a sua influência. 

Será igualmente relevante a realização de investigações de cariz longitudinal com 

amostras comunitárias e também em amostras clínicas, como formade investigaro 

efeitoque autilização das TIC pode ternaredução dos sintomas. Para tal, deveriam ser 

testadas intervenções específicas (por exemplo, Programas de Prevenção em amostras 

comunitárias e Intervenções Cognitivo-Comportamentais diversas em amostras clínicas) 

para a depressão, dado que estas se têm revelado particularmente eficazes no 

tratamento da depressão (Berg e Hoie, 2010; Cuijpers, 2015). 

 

Referências 

 

Berg, R., & Hoie, B. (2010). Effectiveness of psychotherapyforadults with depression: 

asystematicreview of the best available evidence. Procedia Socialand Behavioral 

Sciences, 5, 2194-2200. 

  



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 429 

 

 

 

Bradley, N., Poppen,W. (2003), Assistivetechnology, computers and Internet may 

decreasesenseof isolation for homebound elderly and disablepersons. Technology and  

Disability, 15, 19-25. 

 

Chaffin, A.J. & Harlow, S.D. (2005). Cognitive Learning Applied to Older Adult Learners 

and Technology. Educational Gerontology, 31(4), 301-329. 

 

Cotten, R. S., Anderson, A. W. & McCullough, M. B. (2013). Impact of Internet Use on 

Loneliness and Contact with Others Among Older Adults: Cross-Sectional Analysis. 

Journalof Medical Internet Research, 15, 1-13. Cresci, M. K., Yarandi, H. N., & Morrell, R. 

W. (2010). The digital divide and urban older adults. Computer,Informatics, Nursing. 28, 

88-94. 

 

Cuijpers, P. (2015). Psychotherapies for adult depression: recent developments. Current 

Opinion in Psychiatry, 28. 

 

Culbenson, M. (1997). Depression and gender. American Psychologist, 52, 25-31. Drago, 

S., Martins, R. (2012). A depressão no idoso. Millenium, 43, 79-94. 

 

Ferreira, A., Fraquelli, A., Schwanke, C., Wehmyer, C., Machado, L., Terra, N., Schneider, 

N. & Lindoso, Z. (2008). Inclusão Digitalde Idosos: a descoberta deum mundo novo. 

Porto Alegre: EDIPUCRS. 

 

Field, A. (2009). Discovering Statistics using SPSS (3ª ed.). London, England: Sage 

Publications, Inc. 

 

Fiske, A., Wetherell, J.L. & Gatz, M. (2009). Depression in Older Adults. Annualreview of 

clinical psychology, 5, 363-389. 

 

George, D. & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and 

reference. 11.0 update (4ª ed.). Boston: Allyn & Bacon. 



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 430 

 

 

 

 

Grigoriadis, S. & Robinson, G.E. (2007). Gender Issues in Depression. Annual Clinical 

Psychiatry, 19(4), 247- 55. 

  

Hogeboom, D., McDermott, R., Perrin, K., Osman, H. & Bell-Ellison, B. (2010). Internet 

use and social networking among middleaged and olderadults. Educational 

Gerontology, 36, 93-111. 

 

Laks, J. & Engelhardt, E. (2010). Peculiarities of geriatric psychiatry: a focus on aging and 

depression. CNS Neurosci. Ther. 16, 374–379. 

 

Little, R.J.A. (1988). Missing data in large surveys. Journalof Business and Economic 

Statistics, 6, 287-301. Loipha, S. (2014). Thai Elderly Behaviorof Internet Use. Procedia – 

Social and Behavioral Sciences, 147, 104- 110. 

 

Marôco, J. (2010). Análise de equações estruturais: Fundamentos teóricos, software & 

aplicações. Sintra, Portugal: Report Number. 

 

McCall, W.V. & Kintziger, K.W. (2013). Late life depression: aglobal problem with few 

resources. Psychiatric Clinics of North America, 36(4), 475-481. 

 

Meneses, K., Garcia, P., Abreu, C., & Paulin, G. (2016). To Clicando - inclusão social e 

digitalde idoso. Caderno Terapia Ocupacional UFSCar, 24(3), 621-628. 

 

Minghelli, B. & cols. (2013). Comparison of levels of anxiety and depression among 

active and sedentary elderly. Revista de Psiquiatria Clínica, 40(2), 71-76. 

 

Omotayo, F.O. (2015). Knowledge Management as an important tool in Organizational 

Management: A Review of Literature. University of Nebraska-Lincoln, 1238, 5-23. 

 

 



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 431 

 

 

 

Paradela, E., Lourenço, R., & Veras, R. (2005). Validation of geriatricdepression scale in 

ageneral outpatient clinic. Revista Saúde Pública, 39(6), 918-923. 

 

Pasquali, L. (2009). Psicometria. Revista da Escola de Enfermagemda USP, 43(Esp.), 992-

999. 

 

Pestana, M. H. & Gageiro, J. N. (2008). Análisede Dadospara Ciências Sociais. A 

complementaridadedo SPSS. (5ª ed.). Lisboa: Edições Sílabo. 

 

Rosen, L. D., Whaling, K., Carrier, L. M., Cheever, N. A., & Rokkum, J. (2013). The Media 

and Technology Usage and Attitudes Scale: an empirical investigation. Computersin 

Human Behavior, 29(6), 2501-2511. 

 

Schneider, R. & Irigaray, T. (2008). O envelhecimento na atualidade: aspetos 

cronológicos, biológicos, psicológicos e sociais. Estudos de Psicologia, Campinas, 25(4), 

585-593. 

 

Sheikh, J. I., & Yesavage, J. A. (1986). Geriatric Depression Scale (GDS): Recent evidence 

and development of a shorterversion. Clinical Gerontologist: The Journalof Aging and 

Mental Health, 5(1-2), 165-173. 

 

Sum, S., Mathews, M., Hughes, I. & Campbell, A. (2008). Internet Use and Loneliness in 

Older Adults. Cyberpsychology & Behavior. 11(2), 208-211. 

 

Taylor, W.D. (2014). Depression in the Elderly. Journalof Medicine, 371(13), 1228-1236. 

Veríssimo, M.T. (2014). Geriatria fundamental- Sabere Praticar. 1ª ed. Lisboa: Lidel. 

 

Wright, K. (2000). Computer-mediated social support, older adults, and coping. Journal 

of Communication, 50, 100-118. 

 

 



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 432 

 

 

 

Yusif, S., Soar, J. & Hafeez-Baig, A. (2016). Olderpeople,assistive technologies,and the 

barriers to adoption: A systematicreview. International Journalof Medical Informatics. 

94, 112–116. 

  



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 433 

 

 

 

Família & Trabalho: conciliação percecionada por trabalhadores em idade 

avançada 

Helena Maria A. M. LOUREIRO1, Margareth ANGELO2, Aida Maria da Cruz MENDES3 

Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal, hloureiro@ua.pt 

Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil, angelm@usp.br 

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Coimbra, Portugal, acmendes@ua.pt 

 

Resumo: A Família e o Trabalho são mesossistemas do desenvolvimento ecológico 

humano, em cujo desequilíbrio poderá expor os trabalhadores de idade mais avançada 

a uma acrescida dificuldade adaptativa ao seu posto de trabalho. Compreender o 

significado que os trabalhadores de mais idade atribuem à família, ao trabalho e, à sua 

conciliação mútua, poderá resultar na assunção de evidencias que possam contribuir 

para a preservação da capacidade para o exercício laboral e, consequente, 

envelhecimento ativo em local de trabalho.  

 

Tratou-se de um estudo descritivo, qualitativo, utilizando como técnica a análise de 

conteúdo de Bardin. A amostra (n=62) foi selecionada de forma não probabilística, numa 

população de trabalhadores da saúde que assentiram participar, mediante a assinatura 

do consentimento livre e esclarecido. Foram critérios de inclusão ser trabalhador em 

regime de tempo completo; ter mais de 55 anos de idade e coabitar com a família 

nuclear. A informação foi obtida por entrevista, conduzida por guião semiestruturado, 

e analisada pelo programa WebQda.  

 

Os participantes percecionaram a família como um “porto seguro”, na expressão desta 

constituir fonte de apoio e de realização pessoal. Idêntica atribuição não foi realizada 

por participantes que, pela carência de retorno e/ou de isolamento/abandono 

expressos, fizeram notar que percecionavam a família ausente nas suas vidas. Com 

respeito ao trabalho, a diferença de género ficou manifesta pela sobrecarga 

percecionada pelo género feminino. Quando questionados sobre a relação 

família/trabalho, os discursos espelharam a forma como o presente se sustenta, muitas 

das vezes, em construções que vão fazendo perdurar do passado.  
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Concluiu-se que a conciliação Família/Trabalho pode adotar diferentes cenários em 

função do significado que os indivíduos foram atribuindo a ambos ao longo das 

experiências de vida e que, particularmente em trabalhadores em idade avançada, a 

abordagem centrada nesta dinâmica poderá fazer toda a diferença quando se preconiza 

promover um envelhecimento saudável e ativo. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento; Família; Trabalho; Saúde Ocupacional 

 

1. Introdução 

 

O indivíduo assume um papel decisivo no seu processo de envelhecimento. Esse 

processo, mais especificamente a promoção daquele que se pretende que seja o 

envelhecimento ativo, resulta do equilíbrio que o individuo consegue estabelecer entre 

os seus objetivos de vida, a capacidade em gerir os seus recursos e, da forma como se 

relaciona com o ambiente envolvente (Fonseca, 2011; Loureiro, 2011).  

No final da idade adulta, os indivíduos são chamados a dar resposta a um vasto conjunto 

transformações naquela que era, até então, a sua sistémica de vida. Na dimensão 

familiar, essas transformações são operadas na sua estrutura, desenvolvimento e 

funcionalidade (Wright & Leahey, 2012); sendo a saída dos filhos, a chegada dos netos, 

a entrada dos pais dependentes e o reajustamento de papéis (que se compadece com 

todas estas mudanças) alguns exemplos ilustrativos das transformações que se associam 

àquela que é a fase do ciclo vital que se denomina por ninho-vazio (Duval apud Relvas, 

1996). 

 

Na dimensão laboral idêntico fenómeno adaptativo se manifesta. Dependendo do 

significado que o individuo foi atribuindo ao trabalho que exercia, o final de vida ativa 

poderá ser fonte prazerosa (se do seu exercício advêm um conjunto de outputs positivos 

como fonte status, de retorno económico, entre outros) ou penosa (se pelo contrário 

trabalhar se revela fonte de desconforto ou mesmo de stresse em saúde e burnout) 

(Loureiro, 2015). 
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A Família e o Trabalho são então tidos como dois dos mais relevantes microssistemas 

componentes daquele que passa a ser o ambiente de desenvolvimento na idade adulta 

(OIT, 2011), razão pela qual se considera que este tema careça de um maior enfoque de 

estudo, quando se pretende potencializar a saúde dos recursos laborais. 

 

A construção deste artigo visa sensibilizar para esta problemática, dando a conhecer a 

forma como os trabalhadores de mais idade referem conciliar a família e o trabalho, nas 

suas vidas. 

 

2. Enquadramento 

 

A preocupação decorrente do exponencial envelhecimento populacional a que se 

assiste desde meados do século XX e das repercussões socioeconómicas que este 

fenómeno representa em termos de desenvolvimento e sustentabilidade das 

comunidades, origina a que a temática do envelhecimento constitua uma das 

prioridades de intervenção das atuais politicas de saúde.  Nos contextos laborais 

também este fenómeno se faz sentir, resultado do adiamento da idade de aposentação, 

do abrandamento da empregabilidade e do alongamento do período laboral e, 

consequentemente, do crescente envelhecimento dos seus ativos.  

 

Atentos a este fenómeno, a International Labour Organization (ILO) e a World Health 

Organization (WHO) apelam à conjugação de esforços por parte de todos os atores 

envolvidos, por forma a encontrar estratégias que promovam a saúde dos 

trabalhadores, com vista à continuidade de um desenvolvimento socioeconómico e 

sustentável para as gerações futuras. 

 

Terá sido neste contexto que em Portugal, a Estratégia Nacional para a Segurança e 

Saúde no Trabalho 2015-2020 (ENSST, 2015, p. 8320), no seu objetivo 1 - Desenvolver e 

implementar políticas públicas de segurança e saúde no trabalho, passou a alertar para 

o facto de ser imperativo  
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“Desenvolver ações de prevenção dirigidas a públicos específicos, nomeadamente - 

Tipologia trabalhadores: […] com mais de 55 anos […]” com vista a proteger os 

trabalhadores de mais idade e a fazer perdurar as sua capacidade para o trabalho. 

Assemelhando o seu modelo a uma estrutura habitacional (Figura 1), a Finnish Institute 

of Occupational Health (FIOH, 2014) refere que a capacidade para o trabalho resulta do 

equilíbrio estabelecido entre os recursos do trabalhador e o tipo trabalho que é 

exercido, sendo os principais fatores interferentes neste processo: a saúde e aptidões 

funcionais (1º piso); a educação e competência (2º piso); os valores, atitudes e 

motivação (3º piso); a comunidade profissional e ambiente de trabalho (4º piso); e os 

conteúdos, as exigências e a organização do trabalho (cobertura/telhado). 

 

 

Segundo este modelo (idem), a mobilização dos recursos internos e das questões 

familiares (do 3º piso) são uma ação necessária para construir um equilíbrio melhor e 

sustentável na vida profissional.   

Na sequencia deste pensamento, fará sentido compreender a forma como os 

trabalhadores se mobilizam e arquitetam estratégias para conciliar as suas funções 

familiares e de trabalho, particular numa fase mais avançada da vida em que as 

exigências se tornam gradualmente mais diversificadas e complexas. 



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 437 

 

 

 

2. Metodologia  

 

Tratou-se de um estudo descritivo, baseado em metodologia qualitativa, e de paradigma 

compreensivo e hermenêutico que visou descrever a perceção de trabalhadores de mais 

idade relativamente à sua conciliação entre família e trabalho. 

Tomou-se como população-alvo os trabalhadores de instituições de prestação de 

Cuidados de Saúde Primários, do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga, da 

Administração Regional de Saúde do Centro.  

 

A amostra de participantes (n=62) foi selecionada de forma não probabilística e por 

conveniência, decorrente da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. 

Foram critérios de inclusão assumir o estatuto de “estar em pleno exercício laboral”; ter 

mais de 55 anos de idade e; coabitar com a família nuclear. Maioritariamente feminina 

(58,1%) e com uma média de idade de 57,3 anos (DP=2,4 anos), os participantes 

exerciam o exercício profissional em diferentes áreas profissionais e categorias 

(Médicos=30,7%; Enfermeiros=45,5%; Pessoal técnico e administrativo=14,5%; 

Auxiliares de apoio técnico e outros=10,3%). 

 

A informação recolhida para a elaboração deste estudo foi obtida por meio da técnica 

de entrevista, conduzida por guião semiestruturado, tendo o seu resultado sido gravado 

em registo áudio. Uma vez transcritas e codificadas, as entrevistas foram analisadas pelo 

método de análise de conteúdo de Bardin (2011), recorrendo para tal à sua analise 

temática e categórica por contabilização das Unidades de Registo (UR), com recurso ao 

programa software WebQda. 

 

Todos procedimentos formais e pressupostos éticos inerentes ao desenvolvimento de 

investigação contemplados neste estudo. 
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3. Resultados e Discussão 

 

Uma vez explorada e organizada toda a informação, resultou da sua análise uma 

complexa árvore categórica baseada nos seguintes temas centrais: i) Como me sinto na 

minha família (172UR); ii) Como me sinto no meu trabalho (143UR); iii) Como a família 

afeta o meu trabalho (112UR) e; iv) Como o trabalho afeta a minha família (274UR). 

 

4.1. Como me sinto na minha família  

 

Os participantes transmitiram referencias discursivas que permitiram categorizar a sua 

perceção familiar enquanto Família Presente (105UR) ou Família Ausente (67UR).  

Afirmaram a Família Presente, quando nos seus discursos expressaram de esta constituir 

uma relevante fonte de apoio e de realização pessoal.  

 

“A família é a nossa sustentação. Ela é que nos dá aquele apoio que precisamos no dia-

a-dia para enfrentarmos momentos menos bons...É nela que partilhamos aquilo que nos 

acontece na vida [...]o nosso porto seguro quando as coisas não correm tão bem.” (E22, 

2017) 

A expressão de “porto seguro” veio reiterar que, ainda que grandes mudanças se 

tenham vindo a operar nas estruturas familiares da atualidade com o aparecimento de 

novos modelos sistémicos, a instituição família permanece nos nossos dias a ser uma 

das células de referencia para a construção da identidade e de harmonização do sistema 

de valores e afetos (Walsh, 2016).  

 

Idêntica atribuição não foi realizada por participantes que, pela carência de retorno 

(22UR) e/ou de Isolamento/abandono (45UR) expressos, fizeram notar que 

percecionavam a Família Ausente.  

“ (…) neste momento praticamente vivo sozinha com o meu marido onde ele me dá o 

apoio, algum apoio, não todo, mas algum apoio! (...) minha filha que já não está comigo, 

… tem a vida dela e mora longe e o meu filho também tem o trabalho dele[...]” (E26, 

2017) 
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A análise do excerto deu a perceber que mencionada Família Ausente não passou muitas 

das vezes pelo facto do sistema família estar fisicamente afastado. Mas, por aquele que 

é designado por certo distanciamento que a vida foi imprimindo às famílias 

(particularmente, às mais novas que se vão constituindo) e aos constantes desafios que 

de uma forma inusitada as fazendo tomar algum distanciamento das suas famílias de 

origem (Walsh, 2016).  

 

Por outro lado, também esta forma de sentir poderá advir do facto de nesta fase da vida 

as relações matrimoniais manifestarem a agudização de alguns dos seus sinais de rotina 

conjugal e de um certo desencanto propiciado pelas situações de vida que foram 

cristalizando com o tempo de vivencia de casal (Delamontagne, 2011; Goodman 2011). 

 

4.2. Como me sinto no meu trabalho 

 

O Sentimento de “segurança” no local de trabalho (UR 26) foi uma das categorias 

emergentes neste tema. Desta feita, pelo facto de alguns dos informantes se Identificar 

com o trabalho desempenhado (10UR) (“...gosto muito do que faço e de estar com as 

minhas colegas e é isso que me motiva muito pra… pra continuar… pronto“ E20, 2017) 

e se sentirem que a “mais idade” de que eram detentores ser percussora de um 

sentimento de Segurança (16UR) no seu desempenho laboral(“A idade [...] pelo menos 

trouxe a possibilidade de conseguirmos em momentos mais desafiantes, sermos mais 

seguros de nós… mais serenos, no enfrentar do dia-a-dia. E, quer queiramos, quer não, 

isso interfere muito no nosso desempenho” E13, 2017).  

 

Também lmarinen & Tuomi (2013) assim o defendem, quando afirmam que ainda que 

os trabalhadores de mais idade possam estar sujeitos a diversos fatores que colocam a 

sua capacidade para o trabalho em causa, a verdade é que a experiência que advém dos 

anos faculta uma maturidade que em diversos momentos faz destacar a sua longevidade 

na empresa.  
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Mas a perceção de Estar envelhecido, outra das categorias emergentes (117UR), 

também faz sentir as “limitações” trazidas pelo envelhecimento, nas suas dimensões 

Física (74UR), Psíquica (33UR) e Social (10UR) e neste contexto foram vários os registos 

desta perceção (“Sei que já não tenho a força, a memória nem o estimulo que tinha no 

passado e que estas jovens agora têm...mas quem andou já não tem para andar”. E53, 

2017) 

 

4.4. Como o trabalho interfere na (minha) família  

 

A interferência do desempenho laboral na família (Figura 2) ficou expressa pela 

Sobrecarga manifestada pelo género feminino (42UR).  

  

 

A magnitude desta perceção, que de resto já não é nova, terá resultado do processo de 

socialização e de diferenciação de género para a adoção de papeis que foi 

acompanhando a educação das várias gerações portuguesas.  

 

Fruto desta educação que ainda hoje se faz sentir, em comparação com o género 

masculino, estudos recentes continuam a apontar que a mulher permanece 

sobrecarregada com trabalho remunerado (CITE, 2016) e a par deste, também com o 

trabalho não remunerado, quando se trata de cuidar dos descendentes, dos 

ascendentes e das tarefas da casa (Torres et al., 2005).  
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Neste mesmo contexto, em alguns relatos foi também percetível que a família, ao longo 

do tempo, assumiu algum caráter de privação de tempo e de oportunidades com 

respeito a uma carreira profissional que era desejada de alcançar por algumas mulheres, 

quer pelo cuidado aos descendentes quer pela educação a que estavam sujeitas (idem); 

como expresso pela seguinte narrativa “Os vários anos que tive em casa não me 

deixaram chegar onde queria [...], nem mesmo na altura em que eu era jovem era 

estimulada a ida para a escola” E41, 2017)  

Mas também o trabalho deixou muitos destes trabalhadores de mais idade Sem tempo 

(36UR) para o desejável “estar com a família”, nomeadamente para dar apoio aos seus 

descendentes. (“Dava tudo para ter tempo para ajudar os meus filhos e criar os meus 

netos” E29, 2017) 

 

4.5. Como a família interfere no (meu) trabalho 

 

Os discursos foram ambivalentes na forma como a família foi percecionada como 

interferente no trabalho. Se por um lado, foi evidente que nesta fase do ciclo vital a 

família constitui-se como o principal Estimulo (142UR) para muitos dos trabalhadores 

de mais idade permanecerem a sua vida ativa, por constituir o trabalho uma relevante, 

senão mesmo a única, fonte de sustentação económica das suas famílias.  (“...não fosse 

o sustento da minha família, de certo já teria pedido a minha reforma...”E27, 2017). Por 

outro lado, para muitos o trabalho figurava como lugar de abrigo do Problema (78UR) 

que a família lhes colocada e que os obrigava, in loco, a Gerir emoções (54UR) como que 

de um palco teatral se tratasse.  

 

“Quando venho trabalhar esqueço tudo lá fora...é uma terapia para mim...coloco a 

minha máscara e... falar com as pessoas faz-me esquecer os meus problemas e conflitos 

lá de casa”.  E37, 2017) 
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Estes achados deixaram um mote para reflexão, com respeito à interferência da família 

no trabalho. Mais particularmente, sobre a influencia que este sistema poderá exercer 

no trabalhador, no âmbito daquele que é o seu desempenho pelo facto de se encontrar 

sob a ação/pressão de um efeito psicoemocional que poderá constituir uma particular 

fonte risco em saúde laboral.  

 

4. Conclusões 

 

As evidencias revelaram que a conciliação Família/Trabalho pode adotar diferentes 

cenários, em função daqueles que foram sendo os contextos de desenvolvimento dos 

indivíduos e suas famílias e, ainda, que os mesmos poderão assumir uma particular 

complexidade quando se está perante trabalhadores se apresentam com idade mais 

avançada e em final da vida ativa. 

 

Profissionais de saúde, nos contextos de equipa de saúde familiar (Cuidados de Saúde 

Primários) e de equipa de saúde ocupacional (Local de trabalho/Empresa), deverão estar 

mais sensibilizados para esta problemática e serem percussores de novas abordagens 

em saúde que deverão ser sustentadas na prática clínica de investigação. 
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Resumo 

 

O acelerado aumento da expectativa de vida e a mudança na configuração das famílias, 

as quais têm se organizado com um reduzido número de membros envolvidos em ritmos 

intensos de atividades, vêm contribuindo para que uma parcela significativa de 

brasileiros e brasileiras, com mais de 60 anos, tenha necessidade de residir em 

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). Para que não se tornem depósitos 

de pessoas, tais instituições precisam investir na qualidade de vida e na participação 

social de seus residentes, passando a considerar a saúde em função de aspectos 

relacionais, sociais, culturais e políticos. Nessa direção, atividades de interação sócio-

verbal podem assumir relevância no processo de envelhecimento institucionalizado, na 

medida em que é por meio da linguagem que cada sujeito mantém-se ativo e integrado 

na comunidade em que vive. Assim, este trabalho objetiva compreender o papel que 

atividades dialógicas pode desempenhar na promoção da saúde de idosos 

institucionalizados. Trata-se de um estudo qualitativo, de caráter interventivo, que, 

pautado na análise dialógica do discurso, contou com a participação de 14 pessoas 

idosas, residentes em duas ILPIs, situadas em uma cidade do Sul do Brasil. Essas pessoas, 

a maioria mulheres, com nível de escolaridade compatível com o fundamental, fizeram 

parte de 16 encontros grupais voltados à promoção de saúde, durante o ano de 2015. 

Os encontros ocorreram semanalmente, em cada ILPI, e tiveram duração de 90 minutos.  
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Na visão dos idosos, participar de práticas dialógicas proporcionou-lhes bem estar e 

interação, contribuindo para que enfrentassem a rotina da vida institucionalizada. O 

estudo indica a necessidade do desenvolvimento de outras investigações, envolvendo 

um número mais representativo de participantes e considerando a relevância de 

atividades dialógicas na integração social de idosos institucionalizados. 

Palavras-chave: envelhecimento, institucionalização, promoção de saúde, linguagem 

 

1. Introdução 

 

O envelhecimento populacional apresenta implicações a serem consideradas em 

diferentes domínios da sociedade, envolvendo aspectos referentes à saúde e à 

integração social de pessoas idosas, conforme Dias (2013). Pois, o acréscimo na 

quantidade de anos, que está sendo conquistado por um expressivo número de pessoas 

em diferentes populações, incluindo a brasileira, só tem sentido se puder ser vivido com 

saúde e bem estar social. Não basta ter anos a mais de vida. É preciso que esses anos 

sejam vividos com condições saudáveis de existência.  

 

No contexto do envelhecimento populacional, por um lado, marcado pelo crescente 

aumento quantitativo do tempo de vida da população e, por outro, pela necessidade de 

investimentos na melhoria qualitativa de vida de idosos, cabe destacar as mudanças nas 

organizações familiares, em todo o mundo. O crescimento da expectativa de vida 

acompanha uma rápida e profunda alteração na configuração das famílias, que mantém-

se em núcleos cada vez mais reduzidos, caracterizados por um número diminuto de 

filhos e pelo engajamento das mulheres no mercado de trabalho. Comumente, seus 

membros encontram-se envolvidos em um ritmo frenético de vida, gozando de um 

tempo restrito para o estabelecimento de relações entre si. 

 

Pela forma como estão estruturadas, a partir do sistema socioeconômico vigente, as 

famílias contemporâneas, vêm encontrando dificuldades para conviver com seus idosos, 

no mesmo domicílio.  
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Tanto que a expressão "intimidade à distância", a qual explicita que diferentes gerações, 

da mesma família, vivem em espaços residenciais diferentes, vem tornando-se popular 

no cenário gerontológico. E, de acordo com Souza (2014), com uma relação familiar 

distanciada, marcada por dificuldades financeiras, pela falta de tempo e de energia para 

a convivência e para o cuidado que todo ser humano necessita, ao longo da sua vida, 

um dos desafios que os idosos têm enfrentado é a necessidade de passarem a residir 

em uma Instituição de Longa Permanência.  

 

Para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2005), as Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPIs) podem ser governamentais ou não governamentais, 

têm caráter residencial e assumem-se como domicílios coletivos de pessoas com idade 

igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição de liberdade, 

dignidade e cidadania. Diferentes políticas públicas brasileiras voltadas ao processo de 

envelhecimento populacional, tais como a Política Nacional do Idoso, o Estatuto do 

Idoso e a Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa, assumem, na perspectiva dos 

direitos sociais, que as ILPIs – independentemente de sua natureza pública ou privada  

– devem garantir aos seus residentes idosos: integração com a família, participação 

social, autonomia, independência, qualidade de vida e morte digna (Brasil, 1996; 2003; 

2006).  

 

Contudo, conforme o relatório de inspeção de Instituições de Longa Permanência para 

Idosos, elaborado pelo Conselho Federal de Psicologia e da Ordem dos Advogados do 

Brasil (2008: 105): “o modelo asilar predominante é o reflexo de uma cultura que 

desqualifica, segrega e exclui os idosos do convívio familiar, econômico e social, 

colocando-os num lugar de inutilidade, que anula a sua cidadania”. Portanto, se, por um 

lado, as políticas públicas brasileiras estabelecem, em tese, uma série de obrigações a 

serem cumpridas pelas ILPIs, por outro, na prática cotidiana, a realidade destas 

instituições diverge do que está previsto em leis e estatutos, sobretudo, no que se refere 

à saúde, à autonomia e à participação social do idosos.  
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Conforme Souza (2014) e Melo et al. (2013), parcela significativa das ILPIs brasileiras 

revela um preocupante isolamento social de seus residentes. Para esses autores, o 

cuidado que os idosos institucionalizados recebem recai, fundamentalmente, sobre 

aspectos orgânicos, tais como alimentação, higiene e uso controlado de medicação. Por 

isso, tendo em vista a restrita interação que mantém internamente entre si e, também, 

como a comunidade externa, é comum que vários residentes apresentem-se inativos, 

com características depressivas. 

 

Segundo Paes (2007), apesar de as ILPIs fazerem emergir a construção de um mundo 

social restritivo e limitado, não precisam, necessariamente, manter-se como um local 

de segregação, silêncio e limitação de relações sociais. Elas podem e devem subverter 

essa condição, propondo o desenvolvimento de diversas atividades capazes de 

promover saúde e maior integração social entre seus moradores, tais como exercícios 

físicos, dança, canto, teatro, entre outras, apoiando ações que direcionem os idosos a 

relacionarem-se com a comunidade em que a ILPI está inserida. 

 

A Política Nacional de Promoção da Saúde pode dar subsídios a profissionais envolvidos 

no trabalho com idosos e, mais especificamente, com aqueles que residem em ILPIs, 

levando-os a assumir uma posição mais ampla frente à velhice institucionalizada. De 

acordo com essa Política, a promoção de saúde é um processo que conduz sujeitos e 

comunidades a reconhecerem e a desenvolverem suas próprias possibilidades de viver 

saudavelmente. Para além de uma visão que assume a saúde como mera ausência de 

doenças, os modelos de promoção de saúde apontam para uma perspectiva ampliada 

de vida saudável, a qual organiza-se a partir de espaços de abertura relacional e 

integração social (Brasil, 2016). 

 

Nessa direção, o fonoaudiólogo, como profissional da saúde, pode assumir papel 

relevante no trabalho com idosos residentes em ILPIs, atuando na promoção de práticas 

discursivas com esses sujeitos.  
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Pois, a promoção de atividades dialógicas - estabelecidas entre os próprios residentes, 

bem como entre os residentes e demais pessoas, tais como seus familiares, profissionais 

que trabalham nas ILPIs e a comunidade em geral, - é imprescindível para que cada idoso 

institucionalizado assuma-se e mantenha-se como autor do que fala e, 

consequentemente, do que vive.  

 

É por meio dessa autoria que o idoso pode se envolver, de forma dinâmica, com a 

melhoria da qualidade de vida no interior da instituição em que reside, permanecendo 

ativo na comunidade em que se insere e empoderando-se para dar conta de seus 

deveres para com os outros, bem como para reivindicar seus direitos de cidadão.  

 

De fato, as ILPIs apresentam-se distanciadas da proposta de promoção de saúde que se 

funda no empoderamento, especialmente, porque tal proposta, além do bem estar 

físico e da ausência de doenças, considera a saúde em função de aspectos relacionais, 

sociais, culturais, econômicos, ambientais e políticos. Por isso, para a promoção da 

saúde, entre idosos institucionalizados, a linguagem, enquanto processo de interação 

social e verbal, assume relevância, na medida em que, é por meio da linguagem que, 

conforme Bakhtin (2004; 2011), cada sujeito único pode assumir seu papel singular de 

autor das transformações sociais.  

 

Nesse ponto, cabe ressaltar que o presente estudo constitui-se como uma pesquisa 

qualitativa, voltada a um trabalho grupal de promoção da saúde de idosos residentes 

em ILPIs. De acordo com Santos et al. (2006),  grupos de promoção à saúde são 

concebidos como estratégias a serviço do desenvolvimento contínuo da saúde e das 

condições de vida de seus participantes. Por tratar-se de uma intervenção coletiva de 

saúde, caracteriza-se pela composição de pessoas que se encontram em um 

determinado local e tempo, para interagirem cooperativamente a fim de realizar 

debates de temas pautados na e pela promoção da saúde.  
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Esse tipo de intervenção, segundo Almeida e Soares (2010), favorece o encontro do 

idoso com a realidade e com o outro, na medida em que ele é convocado a falar sobre 

suas experiências pessoais e a se posicionar diante do assuntos discutidos em grupo.  

Com tal entendimento, sob o enfoque da promoção da saúde, que centra sua atenção 

na participação social, o presente trabalho objetiva compreender o papel que atividades 

dialógicas podem ter na promoção da saúde de idosos institucionalizados em duas ILPIs- 

uma pública e uma privada –, situadas em uma cidade do Sul do Brasil. 

 

2. Material e Método 

 

O estudo aqui apresentado caracteriza-se em função de uma abordagem qualitativa, de 

âmbito interventivo, embasada na análise dialógica do discurso. Ele foi aprovado pelo 

Comitê de ética em Pesquisa de um Hospital situado no sul do Brasil, conforme nº 

39125514.5.0000.0103 e, dessa forma, respeita os preceitos éticos de participação 

voluntária, esclarecida e consentida, que rege pesquisas em seres humanos, conforme 

resolução brasileira vigente na época da coleta de dados.  

 

2.1 Local da Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada em duas Instituições de Longa Permanência, situadas em uma 

capital do Sul do Brasil, sendo uma privada, reconhecida, neste estudo, como Instituição 

A, com finalidade lucrativa; e a outra, uma instituição pública, reconhecida como 

Instituição B, mantida pelo Poder Público.  

 

A ILPI A afirma que sua missão é promover a qualidade de vida aos seus moradores. Ela 

tem aproximadamente 40 anos de existência, hospeda pessoas de ambos os sexos, com 

mais de 60 anos de idade, independentes e semi-independentes. Suas instalações 

contam com cerca de sete mil metros quadrados, com bosque nativo, áreas exclusivas 

para recreação, biblioteca, salas de fisioterapia, horta e jardim. O edifício é de dois 

andares e apresenta acesso para cadeirantes, por meio de rampas.  
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O investimento realizado pela família ou pelo próprio morador varia de acordo com o 

grau de dependência do idoso e do tipo da acomodação escolhida.  

 

A instituição possui quartos individuais e coletivos, sendo que os coletivos comportam 

cinco moradores. Na época da coleta de dados, no primeiro semestre de 2015, a ILPI A 

tinha um quadro de 36 colaboradores, composto por um clínico geral, uma nutricionista, 

fisioterapeutas, técnicas e auxiliares de enfermagem, cozinheiras e copeiras, cuidadores 

de idosos e voluntários. De forma geral, o lar disponibilizava aos seus moradores várias 

atividades, tais como dança sênior, ginástica, caminhadas, palestras, apresentações de 

vídeos, entre outras. Além disso, oferecia serviços de copa e cozinha, lavanderia, 

limpeza, além de atendimento espiritual. 

 

A ILPI B assume a missão de prestar atendimento somente a pessoas idosas do sexo 

feminino, dando assistência às necessidades das moradoras, promovendo qualidade de 

vida e saúde. Ela foi criada há aproximadamente 25 anos. É mantida pelo poder público 

e recebe donativos da sociedade, além das mensalidades pagas pelas moradoras, as 

quais correspondem a setenta por cento do salário mínimo vigente em território 

nacional. Disponibiliza vinte e oito leitos, distribuídos em quartos com dois leitos, cada. 

Na ILPI B residem exclusivamente mulheres com idade igual ou superior a 60 anos, com 

algum nível de dependência funcional. 

 

Na época da coleta, durante o segundo semestre de 2015, a ILPI B contava com os 

seguintes colaboradores: um clínico geral, um educador físico, fisioterapeutas, técnicos 

e auxiliares de enfermagem, uma nutricionista, cozinheiras e copeiras, trabalhadores 

que atuavam na lavanderia e na limpeza, cuidadores de idosos e voluntários. As regras 

institucionais permitiam que as idosas saíssem da ILPI, desde que acompanhadas pelos 

seus responsáveis ou familiares.  
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2.2 Participantes 

 

A pesquisa foi realizada com pessoas idosas, residentes nas ILPIs A e B. Os critérios para 

inclusão dos participantes da pesquisa foram: a) ter idade mínima de 60 anos; b) residir 

em ILPIs, há mais de 06 meses; c) interessar-se em participar de atividades dialógicas 

orais e escritas. Foram excluídas do estudo pessoas impossibilitadas de estabelecer 

trocas dialógicas por motivos variados, tais como: a) processos demenciais; b) doenças 

cerebrais degenerativas ou lesões neurológicas relacionadas ao uso da linguagem, como 

é o caso de diferentes afasias; c) dificuldades psíquicas que impediam o estabelecimento 

de relações interpessoais. 

 

Para preservar a identidade dos participantes, estabeleceram-se códigos representados 

pelas letras “P”, seguida do numeral arábico subscrito de 1 a 8 para os idosos residentes 

na ILPI A e “P”, seguida do numeral arábico subscrito de 9 a 14 para os idosos da ILPI B. 

Com a intenção de explicitar as características dos participantes do estudo, foi 

organizada a Tabela 1, apresentada na sequência. Nela, estão indicados dados 

relacionados à caracterização dos participantes de cada ILPI e todas as vezes que as 

informações se repetem, ao lado da mesma, há um numeral referindo-se à quantidade 

de respostas iguais.  

 

Tabela 1 – Caracterização dos participantes do estudo 

 

 

 



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 454 

 

 

 

 

  



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 455 

 

 

 

 

2.3. Procedimentos Metodológicos  

 

Inicialmente, realizou-se uma visita nas ILPIs A e B, na qual os objetivos da pesquisa e os 

procedimentos metodológicos a serem desenvolvidos foram explicitados às respectivas 

direções administrativas das instituições em questão. Na sequência, com o auxílio da 

supervisora da enfermagem, foram identificados os idosos que atendiam aos critérios 

de inclusão. Esses foram convidados individualmente a participar da pesquisa, sendo 

informados sobre os objetivos do trabalho, suas etapas e procedimentos, seus possíveis 

benefícios e o direito que cada participante tinha para desistir a qualquer momento, 

sem justificativa e sem qualquer risco. Aqueles que aceitaram participar, foram 

convidados a integrar as três etapas do estudo, apresentadas em seguida. 

 

2.3.1 Primeira Etapa 

 

E um primeiro momento, foi solicitado aos idosos que assinassem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e depois foi aplicado um questionário para 

caracterizar os idosos residentes nas ILPIs A e B. 

 

2.3.2 Segunda Etapa 

 

Com a intenção de trabalhar em prol da promoção da saúde dos idosos residentes nas 

ILPIs, foram realizados dezesseis encontros grupais de promoção à saúde em cada 

instituição. Esses encontros aconteceram semanalmente, em horários pré-

determinados pela direção administrativa das ILPIs A e B. Eles foram realizados em uma 

sala reservada, que permitiu o desenvolvimento do trabalho em um ambiente 

resguardado pela privacidade, sendo que cada encontro teve duração de 

aproximadamente noventa minutos. 

 

 

 



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 456 

 

 

 

 

Pesquisadoras do Núcleo de Trabalho: “Linguagem e Envelhecimento”, vinculado ao 

Programa de Mestrado e Doutorado em Distúrbios da Comunicação da de uma 

Universidade situada no Sul do Brasil, foram as mediadoras dos encontros, responsáveis 

por viabilizar a interação entre os idosos e conduzir as discussões para mantê-las no 

contexto dos tópicos de interesse dos objetivos da pesquisa. Os assuntos foram  

escolhidos pelos próprios participantes e, em função de tais escolhas, as pesquisadoras 

buscaram e utilizaram, durante os encontros, textos diversos, tais como letras de 

músicas, poesias, partes do Estatuto do Idoso e da Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Idosa, entre outros.  

 

Os textos foram lidos pelo e para o grupo e, muitas vezes, serviram de mote para dar 

início às discussões grupais, na medida em que as diferentes interpretações elaboradas 

pelos participantes eram encorajadas e valorizadas. De forma geral, as discussões 

envolveram diferentes fases da vida, desde a infância até a velhice, hábitos saudáveis 

de vida, relatos de experiências pessoais, solidão, dificuldades e possibilidades da vida 

institucionalizadas.  

 

2.3.3 Terceira Etapa 

 

A terceira etapa da pesquisa consistiu-se pela aplicação da entrevista semiestruturada, 

por meio da qual foram coletados relatos dos idosos, que permitem compreender o 

papel que atividades dialógicas podem ter na promoção da saúde de pessoas 

institucionalizados 

 

A aplicação da entrevistas prolongou-se em uma média de tempo que variou entre vinte 

e quarenta e três minutos. De maneira geral, transcorreram de forma descontraída e no 

fechamento de cada entrevista foi dado um espaço para que os participantes 

comentassem livremente sobre as atividades realizadas. 
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 Depois de transcritas, as entrevistas foram apresentadas aos participantes, para que 

tomassem ciência de suas falas e realizassem as modificações que julgassem 

necessárias, validando os dados obtidos nesta etapa da pesquisa.  

 

2.3 Análise Dialógica do Discurso 

 

O presente estudo constitui-se como uma pesquisa qualitativa, norteada pela busca de 

compreensão de significados e de características situacionais que dizem respeito às 

pessoas envolvidas. Por isso, considerou as produções discursivas de um determinado 

grupo de idosos, entendendo que toda possibilidade de significação, construída em 

função de aspectos sociais e históricos, compõem a identidade e a singularidade de tais 

participantes. 

 

Nessa análise qualitativa, fundamentada em uma perspectiva dialógica, parte-se do 

principio que cada pessoa constitui-se nas relações sociais, que se dão em dada época e 

em uma determinada comunidade. Por isso, ao participarem de uma pesquisa, suas 

produções discursivas são consideradas como um fenômeno dependente das condições 

de vida e subsistência de uma estrutura social específica. Desse modo, na análise 

dialógica do discurso, as produções linguísticas dos integrantes de um estudo só fazem 

sentido na medida em que se vinculam a outros discursos, conforme Bakhtin (2004).  

 

Assim, todo e qualquer estudo envolvendo seres humanos constitui-se como uma 

intervenção, visto que ao falar, questionar ou atuar em uma comunidade, tanto o 

pesquisador como o outro são mutuamente influenciados e sofrem transformações, 

decorrentes de encontros propiciados pela própria pesquisa. Nos termos de Bakhtin 

(2011), o sujeito da compreensão não tem como se eximir da possibilidade de mudanças 

de posições previamente assumidas, pois o ato de compreender demanda esforço que 

resulta em mudança mútua e enriquecimento.  
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Consequentemente a esse entendimento, é possível afirmar que o investigador trabalha 

em sua pesquisa com o outro, tendo em vista que é na relação dialógica com esse outro 

que sentidos são reelaborados, a partir da participação efetiva e da escuta ativa, as quais 

provocam mudanças nas condições de vida de pessoas e de coletividades.  

 

A relação que ocorre entre os discursos promove uma rede ininterrupta de 

(re)significações e constitui um grande simpósio universal, chamado de dialogismo 

(Bakhtin, 2011). E é essa perspectiva teórico-metodológica, pautada no dialogismo, que 

embasa o presente trabalho, incluindo a análise das produções discursivas dos idosos 

residentes nas ILPIS A e B. 

 

3. Resultados e Discussão 

 

A discussão dos resultados desta pesquisa envolve aspectos relacionados à 

caracterização sociodemográfica dos participantes, cujos dados estão elencados na 

Tabela 1, apresentada anteriormente.  Além disso, os enunciados produzidos pelos 

idosos que participaram deste trabalho viabilizaram a organização de dois eixos de 

análise. O primeiro evidencia produções discursivas  que permitem compreender o 

papel que atividades dialógicas pode assumir na promoção do bem estar e da interação 

entre os residentes e o segundo retrata o papel de tais atividades para o enfrentamento 

da vida institucionalizada. 

 

No que se refere ao perfil sociodemográfico dos idosos, neste estudo, são discutidos, 

logo no parágrafo seguinte, aspectos relacionados ao sexo, idade, escolaridade e tempo 

de institucionalização. Os demais itens que constam na tabela 1, tais como motivos que 

levaram os idosos a residir em uma ILPI, as atividades que gostam de desenvolver na 

instituição, entre outras, servem de base para discutir os outros eixos de análise, uma 

vez que, à luz da análise dialógica do discurso, conhecer as características dessas pessoas 

e um pouco de suas histórias, costumes e preferências é fundamental para a 

compreensão dos discursos que elas produziram.  
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Especificamente, com relação ao sexo foi possível constatar que apenas um é homem, 

todas as outras treze participantes são mulheres. No que se refere à escolaridade, 

somente uma pessoa concluiu ensino superior, as demais frequentaram a escola 

durante o fundamental, sendo que a maioria não chegou a completar esse nível de 

ensino. A idade mínima dos idosos foi de 60 anos, a máxima de 92 e o tempo de 

institucionalização variou de 1 a 9 anos.   

 

Portanto, a maioria dos participantes é formada por mulheres, corroborando estudos 

que apontam a velhice como sendo majoritariamente feminina Em uma pesquisa 

realizada por Chehuen Neto et al. (2011), na cidade de  Juiz de Fora/ Minas Gerais, com 

a finalidade de conhecer o perfil epidemiológico de idosos institucionalizados em oito 

ILPIs, constatou-se o predomínio de moradoras mulheres, perfazendo 64,75% do total 

de participantes.  

 

Outro estudo desenvolvido por Alencar et al. (2012), na cidade de Belo Horizonte, com 

o objetivo de traçar o perfil clínico e funcional de idosos institucionalizados, verificou, 

igualmente, que a maioria dos 47 participantes era formada por mulheres, totalizando 

51,1%, sendo que todas apresentavam baixa escolaridade. Também o estudo realizado 

por Soares et al. (2012), com o objetivo de conhecer o perfil de idosos residentes em 

ILPIs localizadas no interior de São Paulo/Brasil, indicou que a maioria de 116 idosos 

apresentou baixa escolaridade e um tempo de institucionalização que variou entre cinco 

e vinte anos.  

 

São dados que se assemelham aos encontrados no presente trabalho, no que se refere, 

também, à formação escolar, que constatou que a maioria dos participantes, residentes 

nas ILPIs A e B, apresentou escolaridade compatível com o ensino fundamental.  
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De forma similar, pesquisa realizada por Rosa et al. (2011), para descrever o perfil dos 

idosos asilados, na região Noroeste do estado do Rio Grande do Sul, concluiu que a 

média de idade dos idosos asilados era de 77,88 anos, com predomínio de 62,9% de 

residentes do sexo feminino, sendo que tanto as mulheres, como os homens possuíam 

baixa escolaridade. Outra variável encontrada nessa pesquisa foi o tempo de 

institucionalização, o qual apresentou uma significativa variação, que ficou entre menos 

de um ano até 39 anos. 

 

No entanto, o tempo máximo de institucionalização dos participantes residentes nas 

ILPIs apresentadas no presente estudo foi de nove anos na ILPI A e de seis anos, na ILPI 

B. As informações acerca do tempo de institucionalização aproximam-se do tempo 

relatado na investigação realizada em duas instituições de João Pessoa/Paraíba, 

conforme Lima et al. (2010). A pesquisa buscou identificar o perfil sociodemográfico e 

clínico de idosos residentes em Instituições de longa permanência para idosos e 

envolveu 81 participantes, mostrando que a população era predominantemente 

feminina, com idade avançada, analfabeta, com tempo médio de institucionalização de 

dez anos.  

 

Assim, o presente estudo reafirma os achados de pesquisas brasileiras, no que se refere 

à feminização da velhice. Segundo Nicodemo e Godoi (2010), as mulheres constituem a 

maioria da população idosa em todas as regiões do mundo, pois elas vivem, em média, 

cinco a sete anos a mais que os homens.  De acordo com Almeida et al. (2015), a 

predominância das mulheres idosas, no Brasil e no mundo, envolve fatores diversos que 

devem ser considerados em investigações e programas voltados a essa camada da 

população. Nesse sentido, afirmam que, no decorrer da vida, as mulheres 

desempenham dupla jornada de trabalho, sentem mais solidão, especialmente, pela 

viuvez, além de receberem salários inferiores aos dos homens, o que as deixam, 

financeiramente, mais dependentes.  
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No que se refere à escolaridade, esta pesquisa também reafirma os achados de outras 

investigações, que indicam o baixo índice de escolarização entre os idosos brasileiros. 

Entretanto, esse fato não pode ser desvinculado da feminização da velhice, tendo em 

vista que a educação formal, no início do século XX, era prioridade para os homens, 

enquanto as mulheres deviam ajudar nas atividades domésticas, sendo, 

frequentemente, proibidas de avançar em níveis educacionais mais altos, segundo 

Almeida et al. (2015).  

 

Quanto à idade dos participantes, o idoso mais novo tinha 60 anos e o mais velho já 

contava com 92 anos, apontando para o fato de as pessoas mais velhas estarem 

conseguindo viver por mais tempo, em concordância com outros estudos que versam 

sobre esse tema.  Há mais de dez anos atrás, o Ministério da Saúde declarou que o 

segmento populacional que mais cresce, no Brasil, é formado por idosos com idade igual 

ou superior a 80 anos (Brasil, 2007). Dessa forma, segundo Grden et al. (2015), os 

serviços de saúde devem ser efetivos e acessiveis a essa camada populacional, a qual, 

em grande parte, apresenta condições de vida mais vulneráveis, com incapacidades e 

maior necessidade de hospitalização.  

 

Na sequência, a partir da análise das produções textuais elaboradas pelos participantes, 

durante as entrevistas, são apresentados os eixos de análise deste estudo, os quais 

explicitam as opiniões enunciadas pelos idosos sobre as atividades dialógicas voltadas à 

promoção da saúde.   

 

3.1 Primeiro eixo: promoção do bem estar e da interação entre os residentes  

 

Na visão dos idosos, que participaram das atividades dialógicas voltadas à promoção da 

saúde, os encontros puderam animá-los e valorizá-los, proporcionando-lhes bem estar, 

conforme é possível acompanhar nas afirmações apresentadas na sequência. 

  



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 462 

 

 

 

“Me  senti  melhor e mais animada com os encontros. As nossas conversas foram boa, 

isso sim. Vocês voltam quando?” (P11) 

 

 “Gostei de falar e de escutar tudo o que disseram. Aqui, a gente fica muito sozinha e 

parada. Sem nada pra fazer, aí fico no meu quarto”.  (P4) 

 

“Saber das coisas ajuda a gente a não ficar sozinha. Aí você vem escuta, conversa, 

pergunta e fala. Foi uma coisa nova”.(P7) 

 

“Antes, a gente ficava muito desanimada, sem nada para fazer. Foi bom conhecer tudo 

que vocês falaram.” (P8) 

 

“Essa casa foi uma escolha minha. Estou bem aqui. Conheci mais as  outras moradoras. 

Sempre estou no meu quarto. Gostei quando você foi lá me chamar, me senti valorizada. 

Ficar no quarto é a mesma coisa que ficar trancada”.(P9) 

 

“Cada encontro eu aprendia uma coisa diferente. Aqui, [na residência] não tem dessas 

coisas. Isso ajuda a ocupar a mente da gente. Ajudou nisso”. (P12)  

 

Essas produções discursivas denotam, em princípio, que atividades dialógicas 

embasadas na promoção da saúde propiciam bem estar, possibilidade de falar ao outro 

e escutá-lo, indicando melhora na disposição para estar junto aos outros residentes e 

de se ver diante do novo, do diferente. Conforme Massi et al. (2018), atividades 

dialógicas que valorizam experiências de vida, bem como a difusão de tais experiências 

entre os membros de dada comunidade, conferem função social às pessoas idosas. Por 

meio da linguagem, elas narram, organizam e reorganizam suas histórias, dão sentido 

às suas vivências e projetam expectativas futuras, integrando-se aos demais membros 

da família e da sociedade.  
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A partir da concepção do envelhecimento ativo, propõe-se que os idosos 

institucionalizados possam envolver-se em atividades dialógicas e conversar sobre 

assuntos de seu interesse.  

 

Pois, o diálogo é necessário para que permaneçam participando de ações coletivas, na 

comunidade em que vivem, superando indisposições e percepções negativas que 

vinculam velhice e institucionalização à solidão, ao desânimo e ao desamparo, segundo 

World Health Organization (WHO, 2014).  

 

As produções discursivas dos idosos que participaram desta pesquisa revelam que as 

ILPIs A e B são espaços que não favorecem trocas dialógicas e a interação social entre os 

moradores, contribuindo para o isolamento social. Chama atenção o fato de os idosos, 

tanto os que residem na ILPI A, como na B, afirmarem que a atividade que mais gostam 

de desenvolver no seu cotidiano é exatamente conversar e receber visitas, conforme 

apresentado, anteriormente, na tabela 1. Pois, mostra uma contradição que pode ser 

considerada por profissionais que trabalham em contextos institucionais.  

 

Afinal, se o que mais gostam de fazer é conversar, segundo o que eles próprios 

declararam, cabe questionar por que não o fazem. Quais motivos os levam a 

desconsiderar o próprio desejo de falar com e para o outro. Tendo em vista os 

enunciados produzidos, parece haver uma desvalorização de si, que lhes ocasiona falta 

de energia, de ânimo, para darem conta do que querem e do que gostam. Nesse sentido, 

profissionais da saúde e, sobretudo, fonoaudiólogos devem considerar a importância de 

desenvolverem, em ILPIs, atividades que valorizem os idosos, resgatando suas histórias, 

suas memórias e seus projetos futuros. Com isso, promove-se bem estar e interação 

entre os próprios residentes, gerando mais disposição para a vida no interior da 

instituição.    
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Também, é possível acompanhar em seus relatos, que, apesar de viverem juntos, por 

anos, em uma instituição de longa permanência, os idosos praticamente não interagem. 

Ao serem inquiridos sobre a convivência entre eles e os demais residentes, a partir do 

trabalho dialógico, afirmam:  

 

“Eu comecei a conhecer mais o grupo depois que comecei aqui com vocês. Eu não sabia 

quem eram as pessoas que moravam aqui, só sabia o nome. Hoje, a gente se 

cumprimenta, fica mais perto, até para assistir televisão juntas”. (P2) 

 

“Agora sei os nomes das outras pessoas aqui da casa. A gente se conheceu. Antes, a 

gente nem sabia os nomes delas. Não se falava. Agora, depois da nossa reunião, conheço 

mais as pessoas da casa e ficamos mais juntas. Fui conhecendo, depois que vim 

participar dos encontros. Agora temos amizade aqui”. (P4) 

 

 “Tive uma melhor amizade depois dos encontros. Eu não me unia muito com as outras 

pessoas. Agora eu já fico mais pertinho delas. Eu acho que sim, que melhorou a minha 

convivência. ” (P1) 

 

Se melhorou a nossa convivência, acho que sim, mas, de verdade, aqui é cada um por 

si”. (P8)  

 

Os testemunhos dos idosos manifestam claramente o não investimento institucional e 

deles próprios no desenvolvimento de atividades capazes de colocá-los em situação de 

interação. Nesse ponto, vale destacar que, em ambas as ILPIs, são oferecidas atividades 

que poderiam provocar maior interação entre eles. Na ILPI B, conforme referido pelos 

participantes, são organizadas, inclusive, práticas de conversação entre as moradoras e 

recepção de visitas externas. Dessa forma, convém refletir por que tais práticas não 

viabilizam uma convivência profícua, viabilizadora de relações intersubjetivas mais 

sólidas. Como estariam sendo encaminhadas essas práticas e de que maneira seria 

possível torná-las mais efetivas, são questões que devem ser consideradas por 

profissionais da saúde envolvidos com idosos institucionalizados.  
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As pessoas idosas que se envolveram nesta pesquisa explicitam, durante as entrevistas 

que, por vezes, não sabem o nome dos seus vizinhos de quarto, outras tantas, conhecem 

apenas o nome, mas, nada conversam sobre suas histórias de vida, suas crenças e seus 

valores. Fica evidente, nos enunciados dos participantes, dois aspectos relevantes. O 

primeiro indica que atividades dialógicas, ancoradas nos grupos de promoção da saúde, 

não são desenvolvidas nas ILPIs em que residem e o segundo mostra que tais atividades 

configuram-se como estratégias capazes de proporcionar-lhes uma convivência mais 

próxima de outros idosos, residentes na mesma instituição, maior conhecimento do 

outro e, por consequência, de si próprio, mais ânimo e bem estar.  

 

O Estatuto do Idoso, enquanto um dispositivo legal que define os direitos fundamentais 

da pessoa idosa, ressalta a importância da ampliação de rede de contato e do 

protagonismo social dos idosos, independentemente se eles estão inseridos no 

ambiente familiar ou não (Brasil, 2003). Também, a Resolução de Diretoria Colegiada nº 

283 da ANVISA (2005), que estabelece os critérios mínimos para o funcionamento das 

instituições de longa permanência para idosos, orienta que as ILPIs propiciem o exercício 

dos direitos humanos, envolvendo aspectos civis, políticos, econômicos, culturais e 

sociais de seus residentes.  

 

Mas, as rotinas que efetivamente fazem parte da vida institucionalizada, distanciam-se 

das recomendações sugeridas nos dispositivos legais, na medida em que não investem 

nas interações sociais e no valor singular de seus residentes.  Por isso, é necessário que 

se organizarem grupos de promoção da saúde, em ILPIs, elaborando propostas de 

interação entre os residentes e, também, com a comunidade ao redor. De acordo com 

Mantovani, Lucca e Neri (2016), a expansão de redes sociais é um dado decisivo para o 

processo de envelhecimento saudável, favorecendo a satisfação pessoal. Segundo essas 

autoras, atividades capazes de promover a sociabilidade entre os idosos viabilizam uma 

velhice ativa, provocando maior flexibilidade cognitiva e ajustamento social.  
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Por outro lado, Mayoralas et al. (2015) afirma que pessoas idosas com menos atividades 

físicas e interacionais apresentam maior declínio na saúde física e mental, com perda de 

capacidades funcionais, enfraquecimento dos laços familiares e sociais. Portanto, sob a 

ótica do envelhecimento ativo, que assenta-se na segurança, na saúde e na participação 

social durante todo o curso de vida, é preciso investir na efetiva  interação social do 

idoso institucionalizado.  

 

Residir em uma ILPI é um evento complexo, em decorrência de uma série de mudanças 

em relação ao dia a dia que se vive antes da institucionalização. A rotina do idoso 

institucionalizado é, geralmente, lacunar. Ele tem tempo livre em demasia e, na maioria 

das vezes, ocupa-se apenas com cuidados relacionados ao asseio pessoal, alimentação 

e medicações. Por isso, a relevância de se completar esse tempo disponível com outras 

atividades que não decorram de cuidados da esfera fisiológica. Trata-se de um tempo 

precioso que pode servir à sociedade e a si próprio, à medida que, sob um novo 

paradigma, o idoso, passar a ser entendido como recurso social, ultrapassando 

preconceitos e estereótipos negativos em torno da velhice, conforme preconizado pela 

Política Nacional de Saúde da Pessoas idosa (Brasil, 2006).   

 

3.2 Segundo eixo: enfrentamento da vida institucionalizada 

 

Durante o processo de institucionalização, comumente, o idoso é privado de seus 

projetos pessoais, uma vez que se encontra afastado de sua família, do seu lar, de seus 

amigos e de toda sua vida pregressa. A mescla desses fatores contribui substancialmente 

para o seu isolamento social e o declínio funcional. Destaca-se, conforme amplamente 

discutido por Carvalho (2018), que mesmo que o idoso seja independente e escolha 

residir em uma ILPI, ele pode apresentar dificuldades para aceitar e adaptar-se às novas 

condições de vida institucionalizada Essa situação está explicitada no enunciado 

produzido por uma participante do presente estudo:  
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“Sabe, eu queria muito vir para cá. Depois de um tempo, vi que essa casa não é minha. 

Essas pessoas não são da minha família. E com isso, me deu uma tristeza. E participar 

dos encontros ajudava a me distrair e esquecer a rotina aqui da casa e também ajudou 

esquecer das coisas ruins da minha vida. Estava me sentindo angustiada com uma dor 

no peito e por isso os encontro me ajudaram a diminuir a saudade que sinto da vida lá 

fora. Tive que aceitar a minha vida aqui. ” (P14)  

 

Esse enunciado denuncia um sentimento de desamparo subjetivo vivenciado pela 

participante que o produz. Sua fala revela mal estar, distanciamento da vida externa. Ela 

não reconhece o lugar em que vive como casa e relata a tristeza que sente ao se dar 

conta que os demais residentes não são sua família, referindo  angústia por causa da 

rotina em que se encontra. Na sua visão, os encontros, mediados por atividades 

dialógicas e voltados à promoção da saúde, minimizaram os efeitos negativos de tal 

angústia.  

 

A fala dessa idosa parece contundente, especialmente, se for considerada a partir da 

realidade de outros idosos institucionalizados, que fazem parte deste trabalho. Ao 

responderem ao questionário, que compõe a primeira etapa da pesquisa, a maioria 

deles relatou que os motivos que os levaram a residir na ILPI atrela-se ao falecimento 

de uma pessoa da família. Dos quatorze participantes, doze relataram morte do cônjuge 

ou dos pais, ou de um filho. Uma idosa referiu que foi viver na ILPI por causa de uma 

enfermidade e uma outra por conta do casamento do filho.  

 

Ou seja, para esses participantes, o ato de viver em uma instituição deve-se a uma 

situação relacionada a perdas significativas, seja da morte de um ente próximo, seja da 

perda da saúde ou do afastamento de um filho. Nesse sentido, em uma perspectiva 

dialógica, cabe questionar de que maneira esses idosos estão podendo lidar com tais 

perdas.  
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Até que ponto eles têm espaço para falar e, consequentemente, elaborar eventos tão 

relevantes, como é o caso do falecimento de um cônjuge ou de um filho?  

 

Como estão elaborando o distanciamento da vida que tinham antes de residir em uma 

instituição? De que forma podem organizar essa nova possibilidade de vida 

institucionalizada? São questões que precisam ser enfrentadas pelos próprios idosos e 

por profissionais da saúde que estão a sua volta. 

 

Se, de um ponto de vista dialógico, é por meio da linguagem que cada homem e cada 

mulher organiza e dá sentido ao seu mundo e ao que existe nele, então, é por meio da 

linguagem que o idoso pode significar e (re)significar a sua estada em uma residência de 

longa permanência e, da mesma forma, os motivos que os conduziram até lá. Somente 

assim é que a dor do peito da idosa, cujo relato está apresentado acima, pode ser 

evitado e sua angústia e tristeza aplacadas. Interessante notar que, em seu relato, 

afirma que queria muito ir para a ILPI. Mas, que depois de um tempo percebeu-se triste. 

Parece que a idealização da vida naquela instituição não foi concretizada e na realidade 

cotidiana, ela foi vivenciando uma despersonalização. E, nesse ponto, mais uma vez cabe 

advertir aos profissionais da saúde a relevância de os idosos encontrarem espaço para 

dialogarem sobre as expectativas diante da nova casa, bem como da responsabilidade 

que cada um tem para que tais expectativas se cumpram.  

Convém reafirmar que os idosos, participantes da pesquisa, relataram bem estar 

durante as atividades dialógicas, o que pode favorecer a vida institucionalizada. As 

conversas desenvolvidas em tais atividades parecem ter contribuído para que pudessem 

superar a rotina vivenciada nas ILPIs, as quais não permitem que a linguagem flua a 

partir de uma efetiva interação entre participantes de um diálogo, como explicitado nas 

produções discursivas que seguem:  

“Fizeram tudo bonito, não teve fingimento aqui, nem de vocês e nem da gente não. Aqui 

[na ILPI], às vezes, a gente não pode fazer nada, falar nada do que pensa”.(P1)  

 “Os encontros foram bons para a gente esquecer um pouco da vida aqui dentro. Sinto 

falta da minha casa, das minhas coisas e de conversar, falar com todos. Sinto falta de 

conversar” (P7) 
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Nesse sentido, levando em consideração os resultados desta pesquisa, que indicam a 

relevância de atividades conversacionais para a promoção da saúde, ressalta-se as 

palavras de Massi et al. (2010), que descrevem que a interação mediada pela linguagem 

favorece a sociabilidade. As autoras esclarecerem o papel da interação para o idoso, ao 

sustentar que os limites que foram impostos pela linguagem nas formas de o sujeito 

perceber e compreender o mundo podem ser superados pela própria linguagem, à 

medida que o idoso age com e sobre ela. De acordo com os participantes, ao término 

dos encontros do grupo de promoção de saúde, passaram a conversar com os demais 

moradores a respeito dos assuntos discutidos naquele dia:  

 

“Agora [depois do trabalho de promoção de saúde] gosto de conversar mais com as 

pessoas aqui da casa. (P8) 

 

“Quando acabava, eu ficava conversando com os outros moradores o que tinha visto 

aqui [...]. (P4) 

 

À luz dos discursos produzidos pelos participantes, é possível afirmar que as atividades 

dialógicas pôde ajudá-los a interagir com outros idosos, integrantes das atividades de 

promoção de saúde ou não. Dessa forma, parece que um grande desafio para as ILPIs é 

manter-se como um espaço no qual a vida é valorizada e a dignidade do idoso 

reconhecida a partir de práticas interacionais capazes de beneficiar o processo de 

envelhecimento institucionalizado.  

 

Para a minimizar a despersonalização dos idosos institucionalizados, Combinato et al. 

(2010) destacam a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que versa sobre a 

importância da promoção do envelhecimento saudável, possibilitando que as pessoas 

idosas sintam-se efetivamente vinculadas à sociedade e tenham suas histórias e seus 

saberes valorizados. A promoção de um ambiente no qual os idosos institucionalizados 

tenham as suas crenças e valores respeitados, permite que eles sintam-se acolhidos.  
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Pois, o ato da escuta, próprio de uma efetiva atividade dialógica, emana de uma 

intimidade e afetividade relevantes para ajudar qualquer pessoa a viver, inclusive, os 

idosos institucionalizados. 

Para finalizar a discussão deste terceiro eixo de análise, destaca-se o papel que 

atividades dialógicas, orientadas pelos preceitos da promoção de saúde, pode ter no 

processo de envelhecimento institucionalizado. Ao se promoverem conversas que 

dizem respeito a temas de interesse dos idosos, descentralizados de doenças, amplia-se 

a participação social deles no interior da própria ILPI, auxiliando-os a enfrentar a rotina 

da instituição em que vivem.  

 

4- Conclusões 

 

O presente estudo indicou que práticas dialógicas, organizadas a partir do enfoque da 

promoção de saúde, proporcionaram bem estar e interação entre residentes de duas 

ILPIs, situadas em uma capital do Sul do Brasil, contribuindo para que enfrentassem a 

rotina da vida institucionalizada. Portanto, o desenvolvimento de tais práticas pôde 

propiciar aos seus integrantes maior possibilidade de significar e gerenciar as perdas e 

os ganhos decorrentes do processo de envelhecimento.   

 

Entretanto, pelo fato de vincular-se a uma ação local e a um número reduzido de idosos 

institucionalizados, a análise de seus resultados não deve ser generalizada. Ao contrário, 

indica a necessidade do avanço de  investigações capazes de envolver outros 

participantes de diferentes realidades socioeconômicas,  considerando a relevância de 

atividades dialógicas na integração social de idosos institucionalizados, tão 

fundamentalmente preconizada pelas políticas públicas nacionais e internacionais 

voltadas à saúde de pessoas mais velhas. 
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Resumo:  

 

A dinâmica sociodemográfica da sociedade portuguesa impõe a necessidade de se 

explorarem ferramentas metodológicas que permita o desenvolvimento de estratégias 

colaborativas assentes nos princípios da governação integrada para lidar com os 

desafios do envelhecimento em contexto comunitário. Assim, com base na 

sistematização dos principais paradigmas socioecológicos do envelhecimento ativo e 

saudável, e nos referenciais teóricos inerentes aos princípios da colaboração e da 

governação integrada, apresenta-se, resumidamente, uma proposta de ferramenta 

metodológica — a Matriz GovInt para a Promoção do Envelhecimento na Comunidade 

— que tem a pretensão de facilitar a ação dos atores locais no estabelecimento de 

relações interorganizacionais colaborativas e que permita uma abordagem sistémica e 

holística às dimensões-chave da promoção do envelhecimento na comunidade. Ao 

longo do texto exploram-se as principais dimensões e componentes que constituem esta 

ferramenta metodológica, discutindo-se os principais facilitadores e obstáculos à sua 

implementação. 

 

Palavras-chave: Ecologia social do Envelhecimento; Colaboração; Parcerias locais; 

Governação Integrada. 

 

Introdução 

 

É bem conhecido o desafio sóciodemográfico com que a sociedade portuguesa se 

confronta, o qual se reflete no aumento da longevidade e numa dinâmica acelarada do 

envelhecimento populacional.  
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Para que o envelhecimento, enquanto conquista civilizacional, seja sustentável é 

fundamental encontrar soluções inovadoras que permitam manter as pessoas o mais 

tempo possível ativas e enquadradas no seu contexto sociofamiliar e comunitário. 

 

Contudo, a diversidade e a interdependência dos factores que influenciam a capacidade 

das comunidades em promoverem a permanência das pessoas no seu ambiente sócio-

ecológico ao longo de todo o ciclo de vida, em particular nas idades mais avançadas, 

coloca-nos perante os desafios inerentes aos problemas sociais complexos. Estes 

desafios alertam para a necessidade de se explorar modelos e metodologias 

colaborativas que permitam: por um lado, ultrapassar as tradicionais clivagens 

disciplinares e fragmentações setoriais que continuam a persistir no relacionamento 

entre os diversos atores locais que operam em contexto territorial; e, por outro lado, 

operacionalizar as políticas integradas para a longevidade que conduzam à co-

construção e implementação de processos colaborativos que promovam o 

envelhecimento na comunidade. 

 

É no sentido de dar resposta a estes desafios que se propõe fornecer um referencial 

sócio-ecológico, holístico e multidimensional, para a aplicação de metodologias 

colaborativas de governação integrada que contribuam para o desenvolvimento de 

ambientes comunitários em que as pessoas possam permanecer o mais tempo possível 

nas suas casas — próximo das suas redes de suporte social formal e informal — de modo 

a evitar ou retardar a institucionalização. Neste contexto, entende-se por governação 

integrada “o processo sustentável de co-construção, desenvolvimento e manutenção de 

relações interorganizacionais que visa garantir a coordenação e gestão dos processos 

colaborativos de abordagem integrada à promoção do envelhecimento na 

comunidade”.  

 

As redes interorganizacionais colaborativas que se estabelecem entre os atores locais — 

desde as autoridades da administração pública aos atores organizacionais locais e 

regionais de diferentes setores (lucrativo ou não): saúde, social, educação, habitação,  
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segurança, transportes e outros setores de atividade empresarial e organizações da 

sociedade civil, voluntariado e outras associações cívicas, de familiares e de cuidadores 

informais — constituem as partes interessadas em reunir os recursos, a experiência e os 

conhecimentos necessários à co-construção e implementação de processos 

colaborativos que permitam uma abordagem integrada às dimensões-chave 

promotoras do envelhecimento na comunidade. 

 

Estas dimensões-chave (DC) encontram a sua base teórica global nos documentos de 

referência da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre o envelhecimento ativo 

(WHO, 2002), as cidades amigas da idade e a integração de cuidados em contexto 

comunitário (WHO, 2007); e, ainda, nos princípios teórico-práticos inerentes ao desafios 

colocados pelo conceito de aging in place (Lecovich, 2014; Martin et al., 2012).  

 

Para sistematizar a abrangência inerente à diversidade dos assuntos desenvolvidos 

nestes documentos, foram construídas 4 grandes dimensões essenciais à promoção do 

envelhecimento na comunidade que procuram agrupar os seguintes temáticas: 

DC1 – Valores e representações sociais sobre o envelhecimento e as pessoas mais velhas 

DC2 – Capacitação individual para o envelhecimento na comunidade 

DC3 – Habitação e espaço público adaptado ao envelhecimento na comunidade 

DC4 – Organização de serviços e prestadores de cuidados integrados 

 

A abordagem integrada a estas 4 Dimensões-chave é facilitada pela aplicação de um 

mecanismo metodológico — o Ciclo Metodológico GovInt — constituído por 

componentes conceptuais estratégicas inerentes aos princípios da governação 

integrada e que servirão de instrumentos de apoio à co-construção dos processos 

colaborativos.  

 

Tanto as 4 dimensões-chave como o Ciclo Metodológico GovInt assentam na perspetiva 

sócio-ecológica do envelhecimento na comunidade e, no seu todo, formam o esqueleto 

conceptual da Matriz GovInt aqui apresentada (Figura 1). 

  



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 478 

 

 

 

 

Como se pode observar na Figura 1, a proposta de Matriz GovInt para a Promoção do 

Envelhecimento na Comunidade foi desenhada tendo como pano de fundo o modelo 

sócio-ecológico proposto por bronfenbrenner (1979) e a sua adaptação ao 

envelhecimento na comunidade (Lawton, 1974; Satariano, 2016; Greenfield, 2012), sob 

o qual se desenhou o Ciclo Metodológico GovInt, que procura enquadrar as teorias 

inerentes aos princípios da governação integrada colaborativa (Page, 2005; Marques, 

2017) na abordagem aos problemas sociais complexos (Rittel e Webber, 1973); aos 

processos de mudança associados aos sistemas sociais complexos adaptativos  (Holland, 

1992 e Palmberg, 2009); à teoria da vantagem colaborativa (Huxham & Vangen, 2005); 

e ao desenho e implementação de processos colaborativos interorganizacionais (Bryson, 

et al., 2006).  

 

 

 

Para além do suporte teórico sistematizado, esta Matriz metodológica beneficiou de um 

conjunto de dinâmicas (Workshops, dinâmicas de grupo, World café, entrevistas, 

conferências, videoconferências, painéis de peritos, dinâmicas comunitárias...) levadas 

a cabo ao longo dos últimos 4 anos no contexto das atividades desenvolvidas pelo grupo 

de trabalho do envelhecimento, no âmbito do Fórum para a Governação Integrada. 
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Procede-se de seguida à decomposição desta Matriz, começando por caracterizar cada 

uma das dimensões-chave de promoção do envelhecimento na comunidade; seguindo-

se a descrição e análise das componentes que constituem o Ciclo Metodológico GovInt 

e os fatores contextuais de sucesso que lhe estão associados. Ao longo deste processo 

procurar-se-á colocar em evidência o modo como o Ciclo Metodológico GovInt aciona a 

interação entre as dimensões-chave, de forma a garantir uma abordagem integrada à 

promoção do envelhecimento na comunidade. 

 

2. Dimensões-chave de Promoção do Envelhecimento na Comunidade 

 

Tendo sido construídas em cima da perspetiva sócio-ecológica de promoção do 

envelhecimento na comunidade, as próprias dimensões-chave representam os 

diferentes níveis de intervenção. 

 

Assim, a nível macro surgem os valores e as representações sociais sobre o 

envelhecimento e a forma como interferem no desenvolvimento de um ambiente sócio-

ecológico favorável ao envelhecimento na comunidade, interferindo com as crenças e 

preconceitos sobre papéis sociais que devem ser desempenhados pelos mais velhos.  

 

Deste modo, importa proceder a uma reconfiguração dos valores e representações que 

valorizem a longevidade e o envelhecimento ativo em contexto comunitário passa por: 

valorizar imagens positivas da velhice e combate ao idadismo (Marques, S., 2017);  

 

valorizar uma cultura de respeito pela dignidade e direitos humanos fundamentais 

(Duarte de Almeida, 2010); valorizar os papéis sociais desempenhados pelos cidadãos 

ao longo da vida (Fonseca, 2012); valorizar as redes de suporte social, familiar e de 

vizinhança (Paúl, 2017; Van Dijk et al., 2016); e valorizar as políticas públicas de 

solidariedade intergeracional e de garantia dos bens sociais básicos para uma vida digna 

(Fernandes, 2001). 
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A nível meso estão representados os atores organizacionais locais e a forma como se 

organizam os serviços e os prestadores de cuidados, formais e informais, de modo a 

desenvolver estratégias de colaboração intersetorial para a integração dos cuidados 

sociais e de saúde em contexto comunitário. Podemos assim sintetizar algumas das 

componentes essenciais à integração e coordenação dos serviços e das equipas de 

cuidadores formais e informais em torno das necessidades das pessoas ao longo do ciclo 

de vida, através de: Operacionalizar localmente a rede de serviços e cuidados integrados 

e de apoio ao domicilio, adaptados às realidades e recursos dos territórios (Williams et 

al., 2009); Reconhecer a habitação, os cuidadores informais e o voluntariado como parte 

integrante do sistema de prestação de cuidados na comunidade (NHF, 2012; Sherry et 

al., 2016; Doran et al., 2013); Desenvolver plataformas locais de coordenação da rede 

de serviços e prestadores envolvidos no plano de cuidados (Rijnen et al., 2014); 

Desenvolver formação sobre colaboração interdisciplinar e intersetorial e envolvimento 

da rede de cuidadores na integração dos cuidados (Ryan et al., 2013); e Desenvolver 

programas de promoção da saúde, dando relevo à salutogénese e à literacia em saúde 

(Almeida, 2009). 

 

Ao nível meso/micro explora-se, por um lado, a centralidade da habitação na promoção 

do envelhecimento na comunidade, quer nas vertentes arquitetónicas, de design e 

comodidade, quer enquanto local de interseção da prestação dos cuidados sociais e de 

saúde (Martin, et al., 2012; Hassan, 2016); e, por outro lado, a importância do espaço 

público na promoção de comportamentos de vida saudáveis, de vivência intergeracional 

e de cidadania participativa (Almeida, 2009; Sherry et al., 2016;  

 

Ferreira, 2010; Mendes, 2016). Neste contexto, são também evidenciados os 

instrumentos e mecanismos de interligação e/ou interconexão entre o espaço público e 

o espaço privado e que poderão reforçar o apoio e acompanhamento das pessoas idosas 

em situação de maior vulnerabilidade e fragilidade, respeitando sempre a 

individualidade, dignidade e autodeterminação. 
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A nível micro, destaca-se a importância da capacitação individual para o envelhecimento 

e os fatores que podem contribuir para que as pessoas se preparem ao longo do seu 

ciclo de vida para lidarem com o seu processo de envelhecimento, procurando construir 

uma rede de suporte social, formal e informal, acessível nas situações de maior 

necessidade . Neste sentido, as comunidades devem procurar desenvolver medidas e 

ações que favoreçam a capacitação das pessoas para lidar com o seu processo de 

envelhecimento, tais como:  

 

Desenvolver competências de participação social e cidadania ativa (António, 2012; 

Oliveira et al., 2014); Garantir o acesso à educação, formação e aprendizagem ao longo 

de todas as fases da vida (Miguel, 2014); Desenvolver mecanismos internos de 

resiliência, autoeficácia, autodeterminação e adaptação ao longo da vida (Laranjeira, 

2007; Ribeiro & Paúl, 2012); Desenvolver programas de formação gerontológica para 

todas as idades e intersetoriais em contexto comunitário (Sousa & Rodriguez-Miranda, 

2015; Portelada et al., 2016); e Desenvolver relações afetivas, de confiança e de suporte 

social ao longo da vida (Paúl, 2005; Fragoso & Chaves, 2012). 

 

Apesar de cada dimensão-chave se encontrar num nível sócio-ecológico diferente, elas 

estão inter-relacionadas e influenciam-se entre si, razão pela qual os processos 

colaborativos devem integrar componentes das diferentes dimensões-chave, 

contribuindo para intervenção multinível e integrada. 

 

5. O Ciclo Metodológico GovInt  

 

O Ciclo Metodológico GovInt proposto desenvolve-se em 5 passos/componentes 

metodológicas que se complementam mutuamente e estão relacionados com: Análise 

do contexto territorial; Visão e Liderança; Governação e Coordenação; Processos 

colaborativos integrados; e, Monitorização e Avaliação. 
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Antes de se entrar na especificação de cada uma das componentes que constituem o 

Ciclo Metodológico GovInt, importa caracterizar os cinco factores contextuais de 

sucesso à sua implementação que estão relacionados com as características do 

ambiente institucional e do contexto territorial.  

 

3.1 Factores Contextuais de Sucesso do Ciclo Metodológico GovInt 

 

A aplicação do Ciclo Metodológico GovInt de promoção do envelhecimento na 

comunidade deve, desde logo, garantir a mais ampla participação dos cidadãos e dos 

atores organizacionais locais de modo a promover um ambiente sócio-ecológico 

favorável à colaboração. Um “contexto participativo” assenta no reconhecimento que 

os atores locais, cidadãos e organizações, se encontram melhor situados para participar 

na identificação dos problemas específicos da sua comunidade e colaborar no desenho 

de soluções de proximidade mais adequadas, eficazes e eficientes, para dar respostas 

aos desafios societais com que são confrontados, de acordo com as suas capacidades, 

competências e recursos disponíveis (Ferrão 2013).  

 

O sucesso no desenvolvimento de estruturas e metodologias de governação integrada 

na abordagem aos problemas sociais complexos depende muito da forma como essas 

inovações organizativas são percecionadas como legítimas pelas partes interessadas de 

uma comunidade (Provan et al., 2008). O que está em causa é a forma como as 

estratégias colaborativas são, desde logo, percecionadas como desejáveis, certas ou 

apropriadas, dentro de um determinado sistema socialmente construído de normas, 

valores, crenças e definições (Suchman, 1995). Neste sentido, um dos desafios que se 

coloca à gestão e coordenação dos processos colaborativos integrados é como legitimar 

as decisões tomadas nas fronteiras das estruturas hierárquicas das organizações que se 

envolvem nos processos colaborativos (Ferrão, 2013; André, 2013). 
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Qualquer processo colaborativo enquadrado em modelos de governação integrada 

implica a partilha da visão, objetivos e recursos e a cedência de poder com mitigação da 

manipulação e do oportunismo. Apesar de serem conhecidas as vantagens e os 

benefícios decorrentes da colaboração interorganizacional, importa estar ciente de que 

esta comporta esforço, riscos e custos que acabam por ter influencia na adesão das 

organizações à rede colaborativa e na qualidade dos relacionamentos 

interorganizacionais ao longo do tempo. Assim, o factor contextual que permite 

ultrapassar a incerteza e a vulnerabilidade relacionada com a adesão à rede colaborativa 

e garantir um ambiente favorável à disposição para a dar “o salto de fé” rumo à 

colaboração é a confiança (Möllering, 2001; Zanini, 2007). 

 

No contexto do Ciclo metodológico GovInt, o “ambiente colaborativo” é aquele que 

potencia o desenvolvimento de redes interorganizacionais com visão e objetivos 

comuns, dispostas a partilhar recursos, informação e conhecimento no desenho e 

implementação de atividades e processos que visem fornecer soluções integradas aos 

complexos desafios da longevidade e do envelhecimento na comunidade. O ambiente 

colaborativo depende muito do nível de confiança relacional entre os atores locais, na 

medida em que, ao facilitar o aprofundamento das suas relações, aumentam também 

as oportunidades de troca de informação e conhecimento necessárias à partilha de 

objetivos e recursos. Ao combinarem objetivos e recursos, as organizações acabam por 

criar a sinergia e a capacidade coletiva necessária para alcançarem a ‘vantagem 

colaborativa’ vital na abordagem aos problemas sociais complexos (Vangen & Huxham, 

2013, citadas por Marques, 2017). 

 

Por fim, sendo a governação integrada um processo dinâmico e estruturado, mas ao 

mesmo tempo flexível e inovador, requer uma constante capacitação para a 

aprendizagem de todos os atores envolvidos nos desafios da colaboração (Cynthia, et 

al., 2003). Um “contexto de aprendizagem” em governação integrada dá ênfase 

particular ao dinamismo do conhecimento e da aprendizagem partilhada em todas as 

fases do Ciclo Metodológico GovInt. Este dinamismo permitirá identificar dificuldades, 

erros, sucessos e insucessos forma a informar as tomadas de decisão e a reformulação  
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de objetivos, estratégias e processos. Trata-se, ao fim e ao cabo, em garantir uma 

dinâmica permanente de partilha de informação e geração de novas ideias, 

conhecimentos e saberes que acabarão por dar sentido e consistência ao caminho a 

percorrer, permitindo que as autoridades locais e os atores organizacionais aprendam e 

evoluam ao longo do processo colaborativo (Vicent & Byrne, 2006). 

4. Componentes do Ciclo Metodológico GovInt 

Resumidos os principais fatores contextuais de sucesso ao desenvolvimento do Ciclo 

Metodológico GovInt para a promoção do envelhecimento na comunidade, 

apresentam-se, de seguida, as componentes que o constituem e da dinâmica que está 

inerente à sua operacionalização. 

 

4.1 Análise de Contexto Territorial 

 

Para o estabelecimento de estratégias GovInt de promoção do envelhecimento na 

comunidade é necessário conhecer bem o contexto territorial em que ocorrem as 

dinâmicas comunitárias de abordagem à problemática da longevidade e 

envelhecimento, de forma a identificar os fatores catalisadores e inibidores dos 

processos de colaboração e o grau de preparação de comunidade para levar a cabo 

estratégias colaborativas assentes nos princípios da governação integrada. 

Através da análise do contexto territorial, pretende-se conhecer as necessidades, as 

prioridades e os recursos disponíveis numa comunidade de modo a que, partindo deste 

conhecimento, se mobilize os atores locais a desenvolver processos colaborativos que 

visem a promoção do envelhecimento na comunidade com base nas suas que 

circunstâncias particulares. Em vez de se procurar fornecer uma ‘receita modelo’ para a 

colaboração, o importante é conhecer as condições de partida no sentido de adaptar as 

dinâmicas colaborativas à realidade do território.  

 

O processo de análise do contexto territorial permitirá desenvolver um conjunto de 

dinâmicas que contribuirá, por um lado, para caracterizar o contexto territorial quando 

às condições de partida para a adoção dos princípios da governação integrada; e, por 

outro lado, desenvolver o diálogo político-institucional, quer com as autoridades e 
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organizações locais quer com a população e informantes privilegiados, conducente o de 

implementaçentos de cntes nos pro, para caracterizar ver estratnformais relativamente 

ao envolvimento nos planos de cà criação de uma visão partilhada sobre o tema do 

envelhecimento na comunidade. 

 

4.2 Visão e Liderança 

 

A co-construção da visão constitui o pré-requisito fundamental para a implementação 

de relações interorganizacionais colaborativas assentes nos princípios da governação 

integrada (Bolda et al., 2006). Assim, pela sua importância estratégica, deverá ser 

investido todo o tempo e o empenho necessários para assegurar que a visão é, de facto, 

partilhada pelos atores locais e que os objetivos sejam claros e compreendidos por 

todos. A co-construção de uma visão comum que integre as diferentes prioridades 

institucionais e organizacionais, e que pela sua ampla expressão de cidadania se mostre 

resistente à alterações de política-conjuntural, é, assim, um dos maiores desafios com 

que será confrontada a liderança e todos os atores envolvidos neste processo. 

Para uma abordagem holística e de longo prazo, a visão deverá aproximar-se da lógica 

de ‘Projeto Social’ que se co-constrói através de uma dinâmica contínua de 

reconfiguração da forma como as comunidades (re)interpretam e (re)incorporam 

valores, representações sociais e atitudes face ao envelhecimento. Ou seja, a visão 

acabará por refletir-se na operacionalização integrada nas dimensões-chave de 

promoção do envelhecimento na comunidade. 

 

A co-construção da visão deve iniciar-se logo durante a análise do contexto territorial 

pois é nesta fase que se recolhem ideias e perspetivas sobre os princípios e valores 

relacionados com o envelhecimento na comunidade que poderão vir a ser partilhados 

entre os atores envolvidos nos processos colaborativos. Importa sublinhar que, não 

existindo nenhum modelo de governação integrada seja uma prescrição ou receita de 

sucesso, a co-construção de uma visão partilhada terá de ser adaptada às características 

socioculturais e às dinâmicas e recursos dos atores locais, pelo que os modelos de 

governação integrada deverão adequar-se às singularidades dos territórios. 
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Só quando as autoridades e os atores locais compreenderem bem quais os objetivos que 

desejam partilhar e o seu papel no alcance desses objetivos é que se poderá dizer que 

se está, de facto, a alcançar uma visão partilhada. Neste processo, diversas resistência e 

obstáculos surgirão: desde os riscos de perda de poder e autonomia organizacional, até 

aos riscos associados ao oportunismo e manipulação.  

 

Assim, os líderes têm de ser os primeiros a acreditar que o caminho da governação 

integrada é possível de ser percorrido e que é o melhor e o mais adequado para lidar 

com os desafios colocados pela problemática do envelhecimento na comunidade. Só 

acreditando convictamente é que serão capazes de mobilizar e motivar as os atores 

locais a se envolverem na constituição das redes interorganizacionais colaborativas. 

Tratam-se assim de lideranças sistémicas e colaborativas que sejam capaz de ser 

inspirar, entusiasmar mobilizar; capazes de ativar o processo colaborativo para a criação 

de uma visão comum e gestão dos objetivos que possam vir a ser partilhados pelos 

atores locais num determinado contexto territorial (Cortez et al., 2018). Estas lideranças 

podem ter diferentes proveniências. Podem emergir das autoridades públicas locais, das 

organizações privadas e de solidariedade social ou serem líderes de opinião local. 

Contudo, para que a sua ação tenha reflexos na mudança social que se pretende operar 

no contexto comunitário, torna-se facilitador que as lideranças sejam reconhecidas e 

legitimadas. 

 

4.3 Governação e Coordenação  

 

As estruturas de coordenação e de gestão em governação integrada não são universais. 

Elas adaptam-se às especificidades do contexto histórico em que as dinâmicas sociais, 

económicas e políticas ocorrem. Se as estruturas de governação e coordenação forem 

adequadas, quer em relação ao contexto institucional em que ocorrem, quer em relação 

ao tipo de integração que está em causa (das políticas, das organizações ou dos 

processos colaborativos), então serão melhor compreendidas e apropriadas pelos  
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atores organizacionais (André, 2013) e percepcionadas como as mais ajustadas na 

abordagem à problemática do envelhecimento, nos diferentes níveis de tomada de 

decisão.  

Cada unidade político-administrativa, cada território e cada comunidade, tem 

características únicas e enquadra-se num determinado contexto demográfico, 

sociocultural e institucional, utilizando estratégias específicas para satisfazer as 

necessidades inerentes ao processo de envelhecimento da sua população, de acordo 

com as suas prioridades e recursos. Neste sentido, logo a partir da ‘análise de contexto 

territorial’ se deverá começar a vislumbrar a forma como se poderão delinear as 

estruturas e os mecanismos de coordenação mais adequadas à comunidade em 

questão.  

Podem, assim, identificar-se três níveis de integração da governação e coordenação dos 

relacionamentos entre os atores locais, de acordo com os seus objetivos estratégicos e 

o nível em que se opera:  

Ao nível macro, temos a coordenação das políticas territoriais intersetoriais; ao nível 

meso, a coordenação das redes interorganizacionais desenvolvidas pelos atores locais; 

e ao nível micro, a coordenação da co-construção e/ou redesenho dos processos 

colaborativos de prestação de serviços integrados à comunidade, numa lógica 

interdisciplinar. 

A eficácia dos mecanismos de governação e coordenação dependem muito de um 

planeamento adequado das estratégias de comunicação e partilha de informação, 

permitindo: sustentar a partilha da visão e o continuo alinhamento com os objetivos das 

redes interorganizacionais colaborativas; Partilhar e gerir de forma inteligente, ágil e 

flexível, a informação entre as organizações envolvidas nos processos colaborativos, 

aprofundando do relacionamento interorganizacional; comunicar e divulgar as 

pequenas vitórias e sucessos que vão ocorrendo, de modo a reforçar o envolvimento e 

motivação dos atores organizacionais; e a utilização adequada dos instrumentos e canais 

de comunicação ajustados aos processos colaborativos, bem como a sua constante 

reconfiguração  (Vangen & Huxham, 2005).  
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A celebração e divulgação das pequenas vitórias tem efeitos muito positivos quer no 

reconhecimento dos esforços desenvolvidos pelas partes interessadas, quer no suporte 

e motivação para continuar o caminho da colaboração (Robertson & Wilkinson, 2010). 

 

4.4 Processos Colaborativos Integrados  

 

Os processos colaborativos acabam por resultar do modo como os atores locais 

concertam entre si os objetivos e os recursos necessários à prestação de serviços 

integrados, no quadro das dimensões-chave de promoção do envelhecimento na 

comunidade. É aqui que as organizações põem à prova a sua capacidade de conjugar 

esforços de forma a estabelecer um plano de ação comum – que vá além dos silos 

departamentais - que vise a produção de serviços integrados de proximidade e que 

promovam, o mais possível, a permanência das pessoas nas suas casas no contexto das 

suas redes de proximidade e suporte social formal, informal e familiar (Robertson & 

Wilkinson, 2010).  

Na co-construção dos processos colaborativos integrados nunca se deve deixar de ter 

presente a visão comum e os objetivos gerais estabelecidos para as 4 dimensões-chave 

da promoção do envelhecimento na comunidade. Neste sentido, cada processo 

colaborativo centrar-se-á em procurar soluções integradas aos desafios colocados por 

uma ou mais dimensões-chave do envelhecimento. Contudo, estará sempre em 

perspetiva a visão holística e partilhada para a qual todas as dimensões concorrem, de 

forma a levar a cabo a mudança que se quer operar no paradigma do envelhecimento 

na comunidade. 

Como se tratam de processos que integram lógicas de trabalho de diferentes 

proveniências setoriais e disciplinares, é importante que desde cedo se discutam os 

custos/benefícios associados à sua implementação, tendo particular atenção ao 

‘retorno social do investimento’. Nunca será demais relembrar que a governação 

integrada só será mais adequada e eficaz se estivermos a lidar com problemas sociais 

complexos. Se for um problema linear provavelmente a lógica organizacional, setorial e 

disciplinar será sempre mais proficiente. 
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4.4 Monitorização e Avaliação 

4.5  

Pela natureza dinâmica e inter-relacional dos programas de colaboração intersetorial e 

de governação integrada, a sua avaliação não se fica por estabelecer os efeitos das 

medidas e ações dos programas com base nos indicadores e resultados pré-

determinados, de modo a estabelecer como deve ocorrer a transição entre o ponto de 

partida e o de chegada. Procuram conhecer a complexidade dos sistemas, dos 

subsistemas e as suas componentes, que são colocados em interação através da 

ativação dos processos colaborativos integrados (Eoyang & Berkas1998). Assim, na 

avaliação e monitorização em contexto de governação integrada preocupa-se 

fundamentalmente em espelhar a natureza mutável, imprevisível e contraditória tão 

características dos sistemas sociais complexos (Preskill et al., 2017). 

Atendendo às características dos sistemas sociais complexos podem-se sintetizar alguns 

dos princípios que devem conduzir as avaliações em contexto de complexidade: 

Pela imprevisibilidade dos PSC, as avaliações devem ser adaptáveis, flexíveis e 

interativos; 

Pela interconectividade dos PSC, as avaliações devem colocar em evidência as inter-

relações entre os sistemas e subsistemas em análise; 

Pela interdependência dos PSC, as avaliações devem descrever a rede de 

relacionamentos e níveis de integração relacional; 

Pela não-linearidade dos PSC, as avaliações devem procurar conhecer os resultados 

intencionais e os não-intencionais e/ou colaterais; 

Pela irresolubilidade dos PSC,  as avaliações devem ajudar a encontrar formas 

inovadoras e criativas de abordagem aos problemas sociais complexos 

A monitorização e avaliação deverá permitir demonstrar quais os avanços alcançados, 

bem como os efeitos colaterais e processos que necessitam de ser corrigidos. A 

inconsistência ou fluidez dos indicadores poderá, neste sentido, por em risco a avaliação 

das evidencias e benefícios dos novos processos de trabalho e prestação de serviços 

integrados. 
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As maiores dificuldades de avaliação dos programas de governação integrada na área 

da promoção do envelhecimento na comunidade devem-se: à natureza multifacetada 

do seu desing; às formas diversificadas pela qual os indivíduos podem vir a ser 

beneficiados; à complexidade dos resultados do programa; à própria flexibilidade e 

dinâmica adaptativa do desenvolvimento do programa e; aos constrangimentos 

financeiros que podem inviabilizar avaliações rigorosas e longitudinais (Greenfield, et 

al., 2012). Contudo, a avaliação deve ser vista como uma oportunidade para criar 

dinâmicas mobilizadoras e de aprendizagem coletiva, envolvendo a população e os 

atores locais envolvidos nos processos colaborativos, de forma a superar a visão que 

reduz a avaliação a um conjunto de procedimentos técnicos e burocráticos de controlo 

(Teixeira, 2018). 

 

Conclusão e Desafios para o Futuro 

 

A proposta metodológica aqui apresentada procura constituir-se como um referencial 

orientador e de suporte à implementação de processos colaborativos que visem o 

desenvolvimento de ambientes socioecológicos favoráveis à longevidade e ao 

envelhecimento na comunidade. 

Trata-se de uma ferramenta em construção que necessita de reforçar o seu 

enquadramento teórico-metodológico e, fundamentalmente, de receber inputs da 

experimentação empírica para o seu aperfeiçoamento.  

Coloca, assim, dois desafios específicos. Um desafio à comunidade científica no sentido 

de incentivar o aprofundamento do estudos e o desenvolvimento de investigação-ação 

sobre a implementação de modelos de governação integrada na abordagem às questões 

do envelhecimento, a nível das comunidades locais; o outro desafio aos próprios atores 

locais, em particular as autarquias, no sentido de ousarem desenvolver programas de 

promoção do envelhecimento na comunidade que assentem realmente nos princípios 

da governação integrada e em processos colaborativos interorganizacionais, 

envolvendo os cidadãos na co-construção da visão nos processos de tomada de decisão. 
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Resumo 

 

Na sociedade atual o envelhecimento é um fenómeno que marca todas as sociedades 

desenvolvidas. Objetivo: Analisar as representações sociais de um grupo de idosos sobre 

a violência sobre idosos. Métodos: Pesquisa exploratória, com abordagem quantitativa 

e qualitativa, apoiada no referencial teórico-metodológico da Teoria das 

Representações Sociais e no âmbito desta a Teoria do Núcleo Central. Esta teoria tem 

como principal pressuposto que as representações sociais estão relacionadas com 

valores, conceções e práticas partilhas por um grupo, as quais orientam a interações do 

individuo com o seu meio social e cultural, influenciada pelos modos de agir individuais 

e coletivos. Contou-se com a participação de 515 idosos com idades compreendidas 

entre os 65 e os 96 anos, do projeto Envelhecer em Segurança no Alentejo - 

Compreender para Agir, na Universidade de Évora. Recorreu-se à Técnica de Associação 

Livre de Palavras, os dados foram tratados através da análise realizada pelo software 

IRAMUTEQ (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de 

Questionnaires) 0.7 alpha 2. Realizaram-se análise da frequência simples e múltipla, o 

teste do qui- quadrado, a análise de similitude e prototípica com base numa Matriz. 

Resultados: Na aplicação do teste do qui- quadrado verificou-se relação entre o sexo, 

escolaridade e agregado familiar com a primeira ordem das representações sociais. No 

núcleo central destacaram-se os elementos “falta de respeito, abandono, maus tratos”.  
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Na Análise de Similitude as palavras com maior significância foram: “injustiça”, “mal”, 

“horrível”, “maldade” e “falta de respeito”.  

 

Conclusões 

 

As representações socias dos idosos revelam-se concordantes com conceitos já 

validados por bases epistemológicas e metodológicas, expressando as representações 

negativas da violência sobre idosos, prevalentes na sociedade atual. 

Palavras-chave: Envelhecimento, violência, representações sociais, núcleo central. 

 

Introdução 

 

O crescente envelhecimento da população é hoje uma realidade evidente. No ano 2016 

em Portugal apresentava uma taxa de 148,7%, ou seja, estes dados mostram que 

atualmente existem mais 48,7 idosos por cada 100 jovens. Através dos dados mais 

recentes confirma-se que no ano de 2016 em Portugal, a esperança média de vida era 

de 81,3 anos, concretamente 84,3 anos para as mulheres e 78,1 anos para os homens. 

Portugal detinha um Índice de Longevidade de 48,8% e um Índice de Envelhecimento de 

148,7%. Apesar do país da União Europeia com a maior esperança média de vida ser a 

Suíça com 83,7 anos, no contexto dos 28 países da União Europeia, Portugal encontra-

se em 16º lugar. Mais concretamente, a região do Alentejo no ano 2016 apresentava um 

Índice de Envelhecimento de 193,1%, muito superior aos 148, 7% que se verificavam em 

Portugal (Pordata, 2018). 

 

Nos dias de hoje, o envelhecimento está e tem sido habitualmente associado a 

estereótipos ou a representações negativas. De acordo com Osório (2007, p.17), o 

envelhecimento relaciona-se com a falta de produtividade, falta de apego à vida, falta 

de adaptação a coisas novas.  
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É considerado um estádio com muitas fragilidades associadas, vistas como 

inultrapassáveis e indubitavelmente forçosas, que se encontram na impossibilidade de 

compensar os auxílios que lhe são prestados (Carvalho e Batista, 2004), o que leva, por 

vezes, a situações de violência sobre a pessoa idosa. 

  

Atualmente habitamos num mundo “onde impera a violência, produto de uma crise 

geral, política, social e económica que afeta todos os setores da vida social” (Araneda, 

2007, p.21). As pessoas que se encontram numa situação mais vulnerável são os 

principais alvos deste problema como é o caso de crianças, jovens, pessoas com 

deficiência, mulheres e pessoas idosas. 

 

A violência sobre a pessoa idosa é definida no Relatório Mundial sobre a prevenção da 

violência pela (OMS, 2014, p.78) como um “ato único ou repetido, ou a falta de ação 

adequado, que ocorre em qualquer relacionamento em que existe uma expectativa de 

confiança e que cause dano ou sofrimento a uma pessoa idosa”. Esta definição inclui a 

violência física, sexual, psicológica, emocional, financeira e material; “abandono; 

negligencia e ações que comprometem a dignidade e o respeito”. 

 

A violência pode desencadear-se através: Negligência definida como a recusa ou falha 

dos cuidadores responsáveis por fornecer ao idoso que necessita de assistência em 

tarefas de vida diária como é o caso da alimentação, vestiário, habitação, saúde e 

cuidados médicos. Pode incluir também o abandono de um idoso dependente de 

cuidados (WHO, 2002); a violência física inclui ações destinadas a causar dores físicas ou 

lesões a um idoso, como empurrar, agarrar, bater, bater ou atacar com uma arma ou 

jogar um objeto (WHO, 2002); a violência sexual pode incluir comportamentos sexuais 

ofensivos, bem como o contato físico de natureza sexual (WHO, 2002); a violência 

psicológica que segundo Luoma et. al (2011) inclui violência emocional verbal e não 

verbal, que pode ser definido como ativa ou passiva e que têm o objetivo de infligir 

sofrimento mental, angústia ou distress a um idoso; a violência financeira que descreve  
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ações de uso ilegal ou impróprio de dinheiro, propriedade ou ativos da pessoa idosa 

(MetLife, 2011). 

A violência é sempre uma questão de uma violação dos direitos humanos e um 

“fenómeno universal que representa um importante problema de saúde pública, cujo 

interesse se tornou evidente apenas nas últimas décadas”. Este fenómeno ocorre em 

todos os países do Mundo independentemente do seu estado de desenvolvimento. Um 

dos factos mais importantes de ser revelados é que para muitas pessoas da sociedade 

atual, incluído os idosos estes, os comportamentos associados ou inerente à violência 

são concebidos como banais e numa visão benevolente de que são acontecimentos 

típicos da idade (Araneda, 2007, p.27). 

 

De acordo com os dados estatísticos da APAV (2017) sobre pessoas idosas vítimas de 

crime e de violência, em Portugal, entre 2013 e 2016, onde sinalizou um total de 4.475 

processos de apoio a pessoas idosas, em que 3.612 foram vítimas de crime e de 

violência. Estes resultados revelam um total de 8.578 casos criminosos. As pessoas 

idosas vítimas de crime e de violência eram (26,8 %) e tinham entre 65 e 69 anos, (42,8%) 

eram casadas e (31,7%) pertenciam a famílias nucleares com filhos. 

 

Entre 2013 e 2016 o número de autores de crime calculados, ultrapassou o número de 

vítimas (3.612), ascendendo aos 3.782, o que pode querer dizer que um agressor agredia 

mais do que uma vítima. Na maioria dos casos, em mais de 65% das situações, o agressor 

é do sexo masculino, com idades entendidas entre os 65 e os 74 anos de idade. 

Acrescente-se ainda que tendo em conta o tipo de situações existentes, prevalece o tipo 

de vitimação continuada em cerca de 79% das situações, com uma duração média entre 

2 e os 6 anos (9,5%). A residência comum ao agressor e à vítima é o local onde mais 

ocorrem os crimes, em mais de 48% das situações. No entanto, as queixas/denúncias 

registadas permanecem nos 31,5 % face ao número dos agressores (APAV, 2017). 
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Danic (2006) reflete que o conceito de representações sociais surge desde a fundação 

da sociologia como disciplina. Foi no final do século XIX, em 1898, num Artigo da Revisão 

de Metafísica e Moral, que Durkheim na sua investigação revelou que as representações 

sociais mostram a natureza social, ao revelar que na sua interpretação existe um mundo 

físico e um mundo social e que estas mostram a influência da sociedade sobre o 

indivíduo. 

 

A investigação sociológica mobiliza a noção de representações sociais como objeto de 

estudo, enquanto dimensão do fenômeno estudado e / ou como elemento de análise, 

no sentido das formas sociais de pensar. Assim, devemos partir das representações dos 

atores sociais para entender um fenômeno social. Nesta abordagem, a realidade não é 

redutível às representações sociais. As representações sociais contribuem paraa 

produção da realidade. A realidade aqui expressa, não é vista como algo natural, 

intemporal, mas sim como uma construção humana, sócio histórica e trata-se de uma 

investigação construtiva, ou seja, trata-se de um facto, que se enquadra numa teoria. 

De acordo com, Silva & Alves (2011) ao contrário do saber leigo das representações 

sociais, a ciência é um saber intelectualizado, uma verdade ímpar reconhecida e validada 

por todos, com bases epistemológicas e fortes constituintes metodológicos. 

 

Por outro lado, as interpretações sociais são atestadas pela experiência de vida, sendo 

estas as que norteiam as atitudes do dia-a-dia e procura a sua interpretação através: 

simbolismo cultural; simbolismo social; das influências mágicas; religiosas ao 

sociopolítico (Silva & Alves, 2011; Luísa, 2017; Danic, 2006). Desta forma, a sociologia 

tem vindo a mostrar os conhecimentos obtidos através das interpretações sociais, 

concluindo-se que todas as configurações que permitem obter conhecimentos são 

legítimas dentro do seu contexto. 

 

Esta investigação tem como objetivo a construção do conhecimento sociológico, tendo 

com suporte, o confronto entre o conhecimento científico e o senso comum.  
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Devido à importância das representações sociais e ao facto de o tema “violência sobre 

idosos” ser uma área de interesse crescente em diversos contextos. Analisar este 

fenómeno indissociável do envelhecimento, precisamente com pessoas idosas constitui-

se uma mais-valia, pela sua experiência de vida e pelo confronto que permite entre 

saber leigo e conhecimento científico. 

Pretende-se com este estudo analisar as representações sociais de um grupo de idosos 

sobre a violência sobre idosos. 

 

Metodologia 

 

Trata-se de uma investigação exploratória, com uma abordagem qualitativa, que tem 

como referencial teórico-metodológico a teoria das representações sociais adjacente à 

teoria do núcleo central. Este estudo foi realizado no âmbito do projeto ESACA – 

Envelhecer Em Segurança No Alentejo - Refª: ALT20-03-0145- FEDER-000007, financiado 

pelo Alentejo 2020, Portugal 2020 e UE. 

 

O instrumento aplicado foi a Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP), tendo como 

base o referido referencial e nesse sentido, foi solicitado a cada idoso que enunciasse 5 

palavras sobre violência sobre idosos. Os critérios de inclusão foram: ter mais de 65 

anos, viver na comunidade, ou seja, não estarem institucionalizados, ser autónomo e ter 

colaborado no projeto ESACA. A participação foi voluntária e os idosos que compõem a 

amostra integram maioritariamente os programas de atividade física do distrito de 

Évora e Beja. 

 

A amostra foi constituída por 515 idosos com idades entre os 65 e os 96 anos, de ambos 

os sexos. A recolha de dados decorreu de Abril de 2017 a Janeiro de 2018, no Laboratório 

de Gerontopsicomotricidade, da Escola Superior de Enfermagem São João de Deus da 

Universidade de Évora e nos locais onde os idosos participam nos programas de 

atividade física. 
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Todos os procedimentos éticos da pesquisa com seres humanos foram seguidos. Assim, 

foram solicitadas todas as autorizações necessárias ao estudo, tal como o 

consentimento informado aos idosos. Foram igualmente garantidas todas as condições 

de anonimato e de confidencialidade das respostas obtidas. 

 

A análise dos dados foi realizada pelo software IRAMUTEQ (Interface de R pour les 

Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires) 0.7 alpha 2, criado por 

Pierre Ratinaud (2009). Este software permite realizar análises com base numa Matriz. 

Através do software realizou-se a análise da Frequência Simples e Múltipla, o teste do 

qui- quadrado, a análise de similitude e prototípica. 

 

As palavras evocadas foram trabalhadas num banco de dados do Excel, composto pelas 

variáveis: identificação do idoso, sexo, idade, agregado familiar, rendimento, estado 

civil, palavras evocadas na investigação e pelo Rank. O Rank que significa a ordem pela 

qual as palavras foram evocadas. 

  

Resultados 

 

Participaram no estudo 515 idosos com idades compreendidas entre os 65 e os 96 anos, 

com uma média de idades de 73 anos. Verificou-se que 114 idosos eram do sexo 

masculino e 401 do sexo feminino. Representativamente, 243 (47,18%) dos idosos 

concluíram o ensino básico e 45 (8,74 %) dos idosos não tem qualquer escolaridade. Em 

relação ao rendimento verifica-se que a maioria dos idosos 314 (60,97%) tem um 

rendimento até 550 euros, acrescente-se que os restantes 201 (39,03%) obtêm um 

rendimento superior a 550 euros. 

 

A maior parte dos idosos 320 (62,14%), participantes são casados, seguindo-se para 145 

(28,16%) o número de viúvos. São 31 (6,02 %) os idosos solteiros, sendo que, 16 (3,11 

%) são separados/divorciados e somente 3 (0,58%) os idosos que vivem em união de 

facto.  

 



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 504 

 

 

 

Contaram-se 144 (27,96%) os idosos que vivem sozinhos, uma vez que 

maioritariamente, 269 (52, 23%) dos idosos vivem com o marido/mulher, verifique-se 

que somente 102 (19,81%) vivem com filho/filha ou irmão/irmã ou neto/neta ou outras 

pessoas do agregado. 

 

Na Tabela 1 é apresentada a relação entre as variáveis de caraterização 

sociodemográfica e a primeira evocação de Representações Sociais da violência sobre 

idosos. Neste caso, foi contabilizada uma amostra de 494 idosos, uma vez que, dos 515 

idosos 96 não apresentaram qualquer evocação*. Na aplicação do teste do Qui- 

Quadrado relativamente à relação entre o sexo e a primeira ordem de representações 

sociais da violência sobre idosos, verificou-se que existe correspondência com um valor 

de (𝑋2 = 290,314, ρ = 0,008). Na relação escolaridade e as representações sociais, 

também se confirmou a existência com o valor de (𝑋2 = 4932,099, ρ =0,000), tal como 

na relação representações sociais em função do agregado familiar através do valor de 

(𝑋2 = 1776,803, ρ =0,012. Contudo, conclui-se que nas variáveis rendimento e estado 

civil não existe relação, uma vez que ρ <0,05. 

 

 

 

Através da Análise de matriz, realizaram-se os cálculos da frequência simples e 

múltiplas. Com a análise de frequência simples podemos obter os cálculos relativos às 

principais palavras ditas em cada uma das ordens (Vergès, 1992). Neste caso, na 

primeira vez que foi pedido aos idosos que evocassem a sua primeira representação 

social na violência sobre idosos, foram evocadas um total de 494 palavras.  

 



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 505 

 

 

As cinco principais palavras evocadas foram: “mal” f =33 (6,68%); “horrível” f = 25 (5, 

06%), seguindo-se a “injustiça” f =18 (3,64 

%) e com f =14 (2,83%) foi evocada as palavras “tristeza” e “maldade”. 

Na segunda ordem de evocação contaram-se 469 palavras, as principais foram: 

“injustiça” f =16 (3,41 %); “falta de respeito” f =12 (2,56 %); “injusto” f = 8 (1,71%); 

“tristeza” f =7 (1,49%) sendo que as palavras “abuso”; “mal”; “não devia acontecer” e 

“pena” foi apontadas com f =6 (1,28 %) para cada uma das evocações. 

Na terceira vez foram assinaladas 382 evocações, as principais palavras foram: “falta de 

respeito” e “injustiça” f =7 (1, 83%) as palavras “abandono”; “desrespeito”; “maldade”; 

“mau”; “maus tratos” obtiveram uma f =5 (1,31) cada uma das palavras. No quarto 

pedido foram ditas 264, as mais declaradas foram as palavras: “abandono” f = 7 (2,65%); 

“injustiça” f =4 (1,52%) e com f =3 (1,14) a “doença”; “falta de atenção”; “falta de 

respeito”; “mau”; “maus tratos”; “revolta”; “medo”. Na última e quinta vez, foram 

sinalizadas 184 palavras, as mais marcantes obtiveram uma f =5 (2,72%) a “falta de 

respeito” e “não se deve fazer”; com f = 4 (2,17%) a “injustiça” e “maus tratos” e por fim 

com f =3 (1,63%) o “abandono”. 

Na análise de frequência múltipla, obtivemos o somatório das evocações nas cinco 

ordens onde foram questionados os idosos (Vergès, 1992). No total foram evocadas 

1793 palavras, sendo que a palavra mais evocada foi a “injustiça” f = 49 (2,73 %); “mal” 

f =43 (2,4%); “horrível” f =33 (1,84); “falta de respeito” f =31 

(1,73%) e “tristeza” com f = 27 (1, 51%). 

Através dos dados, obtidos na frequência simples e na frequência múltipla estabeleceu-

se como ponte de coorte f ≥ 5,23 e f <5,23, para que fosse determinada a frequência 

mínima a ser considerada para constituição a análise prototípica, acompanhada do 

diagrama dos quatro quadrantes das Representações Sociais da Violência sobre Idosos, 

expressa na Tabela 1. 

A Análise prototípica é uma técnica simples e eficaz desenvolvida especificamente para 

o estudo das representações sociais para identificar a estrutura representacional a partir 

dos critérios de frequência e da ordem das evocações das palavras provenientes do teste 

das evocações livres (Abric, 2003a). 

O diagrama de quatro quadrantes (Tabela 1) é composto pelos elementos separados de 

acordo com a frequência e ordem de evocação. Este plano é constituídos por quatro 
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quadrantes: o núcleo central; a primeira zona periférica; a segunda zona periférica e os 

elementos de contraste. O grupo do quadrante superior esquerdo (primeiro quadrante) 

é constituído pelos elementos centrais, com maior frequência e menor ordem média de 

evocação, indicam as palavras que têm alta frequência, ou seja as palavras que mais 

prontamente foram evocadas pelos idosos na primeira ordem (Abric, 2003b), “quando 

comparados com os outros quadrantes” (Torres & Camargo, 2014, p. 163). Deste modo, 

tornam-se como os prováveis indicadores do núcleo central da representação social. No 

caso concreto da nossa investigação destacam-se os elementos “falta de respeito, 

abandono, maus tratos, não se deve fazer, revolta, falta de educação, falta de amor”. 

Por sua vez, no quadrante superior direito (segundo quadrante) apontam os elementos 

da primeira periferia, isto é os mais ativos, onde vê palavras como: “Injustiça, mal, 

horrível, tristeza, maldade, mau, triste”. São as palavras que têm alta frequência, mas 

que tiveram ordem média maior, o que significa que não foram prontamente evocadas, 

pelos idosos (Camargo; Justo, 2013). 

No quadrante inferior esquerdo (terceiro quadrante), a zona de contraste contem 

elementos que foram prontamente evocadas, porém com frequência abaixo do ponto 

de coorte estipulado (Camargo; Justo, 2013). No caso do nosso estudo neste quadrante 

encontraram-se palavras como: “maus, roubar, assaltos, pessoas más, não devia existir”. 

No quadrante inferior direito (quarto quadrante) apresenta-se a segunda zona periférica 

isto é os mais ativos, onde vê palavras como: “não deve existir, não deve haver, irritação, 

tratar mal, sofrimento” São as palavras que têm baixa frequência, mas que tiveram 

ordem média de evocação maior, o que significa que foram das palavras mais evocadas 

prontamente evocadas, pelos idosos, comparativamente com o quadrante superior 

direito (primeiro quadrante). 

De acordo com Sá (1996) existem vários métodos de levantamentos dos dados relativos 

aos elementos do núcleo central de uma representação social, contudo nós optamos 

pelo método de identificação das evocações centrais apoiada na associação livre de 

palavras. Este método tem como base dois critérios quantitativos básicos: a frequência 

das evocações e a ordem média das evocações. A combinação estre estes dois critérios 

revela os possíveis elementos centrais de uma representação social, neste caso na 

representação social da violência sobre idosos. 
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Para efetuar a Análise de Similitude das Evocações da violência sobre idosos, presente 

na Figura 1 só foram extraídas as palavras com frequência ≥ 5, para não causar 

dificuldades de leitura, e por ser uma das exigências do teste do Qui-quadrado. Deste 

modo, foi possível observar que as palavras com maior significância são: “mal”, 

“injustiça”, “horrível”, “maldade”, “falta de respeito” e “tristeza”. 

Concretamente através da (Figura 1) foi ainda possível verificar quais as palavras que se 

aproximam das palavras mais destacadas. Com é o exemplo da evocação “injustiça”, 

onde as palavras mais próximas são: “crueldade”, “maus tratos”, “maldade” e o 

“desrespeito”. No entanto, também é possível verificar as palavras que estão em 

campos oposto, ou seja, que não têm uma forte ligação entre elas, como é o caso das 

evocações “falta de respeito”, “falta de educação”, “falta de amor” e “falta de carinho”. 

A análise de similitude mostra a ligação entre as palavras, que já foram ditas e através 

desta análise é possível deduzir a estrutura de construção dos temas de maior 

importância, e qual a proximidade entre eles, e como estas se relacionam (Pereira, 

2005). É possível identificar as co-ocorências entre as palavras, auxiliando na identidade 

da estrutura do conteúdo de um corpo textual. 
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Figura 1 - Análise de Similitude das Evocações da Violência sobre idosos (Co-ocorrências) 

- output Iramuteq (extração de frequências ≥ 5) 

 

Discussão 

 

A análise de conteúdo relaciona os contextos semânticos mais expressivos com 

estruturas sociológicas, articulando as representações sociais analisadas, com as 

variáveis que determinam as características sociodemográficas como é o caso do sexo, 

escolaridade e agregado familiar (Manayo, 2010). 

As representações sociais expressas no núcleo central, de acordo com Abric (2001), são 

as evocações que apresentam uma maior importância no domínio cognitivo dos idosos. 

No caso deste estudo são: “falta de respeito, abandono, maus tratos”. São estas 

representações sociais da violência sobre idosos as mais sólidas, o que quer dizer que 

são as evocações que estão menos suscetíveis a mudanças, em função do contexto e 

práticas socioculturais (Abric, 2003b). 
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Destaca-se o facto de as representações sociais dos idosos expressarem os tipos de 

violência sobre idosos apresentados pela (OMS, 2014, p.78), onde se incluem os vários 

tipos de violência, mas também o “abandono (…) ações que comprometem a dignidade 

e o respeito”. Quanto à evocação maus tratos é o conceito similar ao da violência 

defendido por vários autores (Dias, 2010; Duarte & Barbosa, 2011) 

Apesar das representações sociais serem interpretações sociais certificadas pela 

experiência de vida, que norteiam as atitudes e interpretações do dia-a-dia através do 

simbolismo cultural; simbolismo social; das influências mágicas; religiosas ao 

sociopolítico (Silva & Alves, 2011; Luísa, 2017; Danic, 2006), o saber leigo, não está 

distante do conhecimento científico, mesmo quando se reforça a ideia de que as 

representações sociais somente são legítimas dentro do seu contexto. 

Os elementos da primeira periferia são os mais ativos, onde se encontram evocações 

como: “Injustiça, mal, horrível, tristeza, maldade, mau”. Estas são palavras que se 

caracterizam por estar organizadas em torno do núcleo    central,    constituindo-se     

assim     um limite comum ao     núcleo     central     que permite a troca de informações. 

Aqui também são apontados aspetos em que existe instabilidade no grupo e por esse 

facto são evocações colocadas em segundo plano pela análise (Wachelke & Wolter, 

2011). O que é comprovado pelo facto aqui terem sido somente expressos sentimentos 

que os idosos evocaram depois de se apelar a pensarem no tema. 

A segunda zona periférica inclui as evocações em última ordem, o que faz com que sejam 

elementos pouco contributivos para as principais representações sociais em violência 

sobre idosos (Wachelke & Wolter, 2011). As expressões “não deve existir, não devia 

haver” são consideradas pouco relevantes para o estudo. 

Os elementos de contraste referidos foram: “maus, roubar, assaltos”, que vão de 

encontro ao estudo realizado por Gil (2010), onde é expresso que a violência financeira 

é um dos tipos de violência mais frequente - 6,3 % da população idosa era vítima deste 

tipo de violência. Abric (2003 b) encontra duas hipóteses para esta zona (elementos de 

contraste): ou são suplementos da primeira periferia ou indicam a presença de um 

subgrupo que considera uma forte existência de alguns elementos distintos da maioria, 

podendo até considerar-se um núcleo central diferente.  
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Neste caso concreto, pensa-se que poderá ser a existência de um novo grupo, uma vez, 

que faz referência a evocações totalmente distintas das apresentadas na primeira zona 

periférica. 

Na análise de similitude, as palavras com maior representatividade são as que estão 

expressas na primeira periferia o que significa que são as mais ativas, por obterem uma 

grande frequência, mas não foram as primeiras evocações feitas pelos idosos (Camargo; 

Justo, 2013). Como indicam Sá, Oliveira, Castro, Vetere & Carvalho (2009) existe uma 

forte possibilidade de que alguns elementos centrais possam vir a compor a primeira 

periferia. No caso do estudo atual, as principais evocações apresentadas são: “injustiça, 

mal, horrível”. Apenas a “falta de respeito” tem origem do núcleo central, mesmo não 

sendo a mais representativa. 

A “injustiça” foi a mais evocada, obtendo uma maior ligação com a “crueldade, maus 

tratos, maldade, desrespeito”. Estes resultados vão de encontro com os factos relatados 

pela (WHO, 2014) que revelou que a forma mais prevalente de violência sobre idosos é 

através dos estereótipos e posturas negativas para com as pessoas idosas, no decorrer 

do processo de envelhecimento e na representação social que fazem do mesmo, 

atitudes que repercutem o excessivo enaltecimento da juventude. Ou seja, os idosos 

passam a ser desvalorizados e marginalizados pela sociedade, passando por uma 

situação de perda da sua própria identidade e permanecendo expostas a 

comportamentos discriminatórios e a todas as formas de violência (Osório, 2007; 

Carvalho e Batista, 2004; Gil & Fernandes 2011; Pimentel & Silva, 2012; Luísa, 2017). 

A discriminação devida à idade cria representações sociais negativas na comunidade 

portuguesa (Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável 2017-2025; 

2017, p.11). Estas interpretações sociais criam a falsa ideia de que ser idosos significa 

ser incapaz e dependente, o que “afeta a autoestima e identidade das próprias pessoas 

idosas”, gera desigualdades e contribui para sustentar e explicar muitas das situações 

de violência sobre os idosos. 
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Conclusão 

 

As representações socias, evocadas pelos idosos revelam-se concordantes com 

conceitos já validados por bases epistemológicas e metodológicas, mais concretamente 

os tipos de violência sobre idosos apresentados pela OMS (2014). Estas representações 

sociais decorrem das representações negativas do envelhecimento, prevalentes na 

sociedade atual. O envelhecimento é um processo natural da vida de todos os seres, 

então este deve ser aceite e não visto com um défice que se vai desenvolvendo e 

aumentando ao longo da vida. Tal como o ser jovem não é atingir o auge da sua 

identidade, também o ser-se idoso não deve ser tido em conta como um processo de 

perda de valor ou identidade, com carga para a sociedade. As representações sobre a 

violência refletem, no fundo, o imaginário social prevalente sobre o envelhecimento. 

  

Considera-se importante replicar este estudo em mais regiões do país, para que se possa 

compreender, de acordo com a Teoria das Representações Sociais, se existem diferenças 

significativas relativamente ao contexto comunitário onde os idosos estão inseridos. 

Simultaneamente, os dados obtidos revelam a necessidade de se conhecerem e 

avaliarem os preditores da violência sobre idosos, de forma a que se possa intervir 

preventivamente para prevenir a violência, através do trabalho multidisciplinar efetivo. 
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Resumo:  

 

As universidades seniores surgiram sobretudo pós-revolução em Portugal, mas têm 

vindo a aumentar, em concordância com o envelhecimento demográfico e o aumento 

de literacia da população. Apresentamos um projecto de intervenção comunitária com 

um gupo (25; idades: 49-80) em uma destas instituições, em meio rural. 

Compreendemos o envelhecimento como um processo inerente ao ser humano, 

aportando sabedoria e experiência potenciados no presente, e não como a etapa do fim 

da vida, afastando-nos de perspectivas idadistas. Após análise diagnóstica (formal e 

informal) de interesses e necessidades da população, foram delineadas com o grupo as 

actividades e objectivos a concretizar, e a avaliar/ajustar continuamente. Os objectivos 

gerais foram: Incentivar a capacitação dos educandos para uma melhor qualidade de 

vida; desenvolver competências sociais, culturais e pessoais; facultar-lhes novas 

experiências e aprendizagens; incitar à arte, à cultura e à educação cívica. Apresentamos 

as atividades do projeto e seus resultados, vinculados a uma perspectiva de 

investigação-acção complexa. As oficinas temáticas são ExpressArte: Atividades de 

Expressão (danças circulares; expressão corporal e emocional; pintura); Ludicidade 

(jogos tradicionais e de tabuleiro); Visitas Culturais; Educação para a Saúde (segurança 

e acidentes domésticos; primeiros-socorros); Intergeracionalidade (danças cirulares; 

Jogos tradicionais vs jogos modernos). 

 

Introdução 

 

A realização do projeto Aprender a Envelhecer: intervenção numa Universidade Sénior 

surge no âmbito do mestrado em Educação- especialização em Educação de Adultos e 

Intervenção Comunitária, concretizado no município de Vieira do Minho, mais  
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concretamente na Universidade Sénior de Vieira do Minho (USVM), com a finalidade de 

promover o envelhecimento ativo (ONU-OMS, 2015) e o bem-estar dos participantes. O 

grupo-alvo do projeto é um grupo de 25 pessoas, maioritariamente mulheres, com 

idades compreendidas entre os 49 e os 80 anos. 

 

Entendemos o envelhecimento como um processo inerente ao ser humano, um 

processo incontrolável pois todos os indivíduos envelhecem. Por essa razão, deve ser 

aceite como uma etapa natural da vivência humana e não como a etapa do fim da vida. 

Apesar de ser um processo comum a todos os sujeitos, é também um processo individual 

uma vez que ocorre a níveis distintos, de formas diferentes, aportando sabedoria e 

experiência. 

 

As Universidades de Terceira Idade são “[…] respostas socioeducativas que visam criar 

e dinamizar regularmente atividades nas áreas sociais, culturais, do conhecimento, do 

saber e de convívio, a partir dos 50 anos de idade, prosseguidas por entidades públicas 

ou privadas, com ou sem fins lucrativos” (RUTIS, 2016), e de acordo com os dados da 

Rede de Universidades de Terceira Idade (RUTIS), em Portugal, existe uma média de 236 

instituições educativas para seniores, constituindo o programa de educação de adultos 

com mais sucesso (RUTIS, 2015). A instituição onde se desenvolveu o projeto está em 

funcionamento desde 2011 e conta com mais de 100 alunos inscritos, distribuídos entre 

aulas de inglês, canto coral, informática, dança, arte do gancho/pintura, ginástica, 

hidroginástica, cavaquinho, concertina e psicologia.  

 

Inicialmente, foi realizado um diagnóstico de interesses e necessidades através da 

aplicação de um inquérito por questionário aos participantes, conversas informais e 

observação participante. Consequentemente, em conformidade com o grupo e com o 

trabalho já desenvolvido na USVM, foram delineados os objetivos e as atividades a 

concretizar. Os objetivos gerais do projeto são: incentivar a capacitação dos educandos 

para uma melhor qualidade de vida; desenvolver competências sociais, culturais e 

pessoais; facultar aos educandos novas experiências e aprendizagens; incitar à arte, à 

cultura e à educação. 



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 518 

 

 

 

De forma a atingir a finalidade e objetivos propostos, foram desenhados 5 módulos 

temáticos distintos: ExpressArte (atividades de expressão), módulo Lúdico e Cultural, 

Educação para a Saúde, Intergeracionalidade e Descobrir (com) a Ciência. Apresentamos 

os quatro módulos, exceto o último - Descobrir (com) a Ciência- a apresentar numa outra 

comunicação, e respetivas atividades e seus resultados, com o recurso a uma 

metodologia de investigação-ação participativa, numa perspetiva holística e complexa 

(Oliveira, 2008).  

 

Atividades 

 

As atividades, como foi referido anteriormente, distribuem-se por módulos temáticos 

distintos. O primeiro módulo alude a atividades de expressão, intitulado ExpressArte 

(figura 1). Aqui encontramos as danças circulares que promovem a conexão, a atenção 

e a concentração, a musicalidade, o movimento bem como relações interpessoais. A 

expressão corporal e emocional, como o nome indica, permitiu aos intervenientes a 

partilha de sentimentos e emoções e desenvolveu as capacidades de se exprimirem 

através do movimento corporal, potencializando a expressão/identificação não-verbal. 

Foram realizadas atividades de mímica como forma de trabalhar a motricidade; sessões 

dedicadas à expressão corporal das emoções, que permitiram aos seniores exprimir 

determinadas emoções corporalmente, num espaço onde todos experienciaram os 

movimentos de todos e, ainda, no âmbito da expressão emocional foram realizadas 

dinâmicas que permitiram a partilha de emoções desenvolvendo a autoestima, a 

autoconfiança e a relação interpessoal.  

A pintura realizou-se numa sessão com o tema “cozinhar/condimentar as próprias 

memórias” e permitiu ao grupo transmitir sentimentos e perceções da realidade através 

da utilização de condimentos culinários (canela, pimentão doce, açafrão, óleo vegetal, 

sumo de limão, borras de café …). Os participantes utilizaram estes condimentos em vez 

de tintas e podiam utilizar pincéis ou pintar simplesmente com as mãos.   
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Figura 1- Módulo ExpressArte, à esquerda danças circular, no centro durante a atividade 

de mímica e à direita a sessão de pintura. 

  

O módulo lúdico e cultural foi dedicado a momentos de lazer e aprendizagem através 

do divertimento, o que não exclui o divertimento nos outros módulos. Neste sentido, 

realizaram-se sessões de jogos tradicionais de tabuleiro/mesa e de movimento, bem 

como jogos mais recentes (por exemplo o UNO e a mancala) que foram adicionados 

durante as sessões; para além do aspeto lúdico, estes jogos promovem a concentração, 

a paciência e o estreitamento de laços entre os indivíduos; a realização de alguns destes 

jogos (utilizados simultaneamente no módulo de Intergeracionalidade) foi também 

importante para alertar para a sustentabilidade ambiental, construindo os jogos através 

da reutilização de materiais (figura 2). Neste módulo, foram também programadas 

visitas culturais a locais e monumentos de interesse para o grupo, tendo sido realizado 

um peddy-paper às próprias instalações da USVM – Casa Museu Adelino Ângelo, local 

aprazível ao qual o próprio grupo costuma dar pouca importância. Neste contexto, 

recorremos à música sempre que possível, criando a atividade Adivinha a música para 

exercitar a memória e provocar algumas gargalhadas. 

Ainda neste módulo, com o objetivo de incentivar a participação ativa, a reflexão e a 

motivação, desenvolvendo a desinibição e a crítica e valorizando as capacidades, os 

saberes, a vivência pessoal e cultura do grupo foram implementadas umas Jornadas de 

Reflexão. Estas consistiram na realização de debate sobre um assunto atual, com recurso 

a vídeos e/ou notícias de jornais, ou era incentivado o debate de um tema previamente 

escolhido pelos educandos com apenas uma pergunta de partida. Foram abordados os 

seguintes temas: tatuagens e piercings; homossexualidade; o papel da mulher na 

sociedade, e a eutanásia. 
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Figura 2 - Jogos de tabuleiro e movimento: reutilização de caixas de ovos para o jogo 

Mancala; garrafas para o jogo das argolas e rolos de papel higiénico para um jogo de 

bolas. 

  

O módulo de Educação para a Saúde foi constituído por várias atividades. Realizaram-se 

caminhadas a lugares aprazíveis do concelho (por exemplo, no Parque Florestal de Vieira 

do Minho e no Parque dos Moinhos), que para além da realização de exercício físico 

contribuíram para o bem-estar psicológico dos participantes, bem como para o 

reconhecimento dos recursos que o concelho nos disponibiliza. Também integraram 

este módulo workshops sobre segurança e acidentes domésticos, primeiros-socorros e 

sexualidade na terceira idade, temas abordados numa perspetiva preventiva e 

salutogénica (Antonovski, 1996).  

O módulo de Intergeracionalidade (figura 3) contou com a participação do projeto 

“Jovens ao Leme E6G”, um projeto aprovado no âmbito do Programa Escolhas, com o 

envolvimento das crianças e jovens em sessões de danças circulares e jogos tradicionais 

e atuais.  
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Estas sessões contribuíram para a aproximação entre estas gerações, permitindo aos 

jovens e seniores interagir e educar a outra geração, criando momentos de 

cumplicidade, diversão e aprendizagem entre os participantes de diferentes idades, 

enquanto estimulavam as capacidades físicas e mentais de todos.  

  

 

   

Figura 4 - Módulo Intergeracionalidade: jogo do cantinho à esquerda; à direita, jogo do 

4 em linha humano. 

 

Resultados 

 

Quanto às atividades apresentadas, o impacto da ação no público-alvo foi 

provisoriamente avaliado apenas através de conversas informais e das observações 

registadas no diário de bordo, dado o projeto ainda se encontrar em curso.  

No módulo ExpressArte, as sessões de Danças Circulares foram realizadas mensalmente. 

O máximo de participantes por sessão foi 22 pessoas e o mínimo foi 11, não 

contabilizando os participantes que não integravam o público-alvo. Nesta oficina foi 

notório o progresso dos elementos quanto à desinibição, à musicalidade e ao 

movimento corporal. As atividades que envolvem música e dança são o êxtase do 

público, comprovado através dos seus comentários: “estas aulas são o máximo”, “esta 

aula é boa, com estes movimentos fazemos ginástica”. A oficina de expressão corporal 

e emocional foi a mais desconfortável para o público, na medida em que não estão 

acostumados a recorrer voluntaria e unicamente a movimentos corporais para se 

exprimirem e comunicarem.  
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Relativo a esta oficina, participaram nas duas atividades de mímica 14 e 18 pessoas 

respetivamente, e 13 pessoas nas sessões de expressão corporal de emoções. Nas 

atividades de expressão emocional que incluíam a comunicação verbal (por exemplo na 

atividade Fotografia com emoção, em que participaram 17 pessoas), o impacto foi 

notório através da observação e participação de momentos emocionalmente fortes, por 

exemplo houve pessoas que começaram a chorar quando falaram da sua fotografia. A 

atividade de pintura, orientada pelo convidado Nuno Gonçalves, iniciou com o discurso 

imediato de que não sabiam pintar, mas logo de seguida colocaram as “mãos à obra”, 

literalmente. Foi um desafio descobrirem as misturas possíveis de fazer para obterem a 

cor e texturas desejadas.  

 

No módulo lúdico e cultural, as Jornadas de Reflexão foram as sessões com maior 

ocorrência. Estas sessões permitiram que os elementos opinassem livremente sobre um 

assunto, recorrendo na maioria das vezes às suas experiências pessoais, desenvolvendo 

e expressando a opinião sobre temas estranhos ou desconhecidos, o que promoveu a 

autoconfiança e a melhoraria das relações interpessoais através do diálogo e do 

conhecimento pessoal. Os jogos de mesa/tabuleiro foram utilizados em três sessões, 

sendo que uma delas foi dedicada à intergeracionalidade. Estes jogos além de 

proporcionarem momentos de convivência divertidos foram importantes para a 

estimulação de várias capacidades, como podemos comprovar através do discurso de 

alguns participantes: “este jogo puxa pela cabeça”; “isto não é para a minha cabeça” 

(continuando a aprender e a jogar). O peddy-paper realizado nas próprias instalações da 

Universidade Sénior, em que participaram 9 pessoas, foi uma atividade bastante 

apreciada pelos participantes, relatando “eu nem conhecia metade da Casa”, “eu gosto 

disto, seguir pistas, desvendar mistérios, seguir curiosa pr’aqui e pr’ali” e “foi preciso 

fazer 70 anos para participar num peddy-paper”. 

No módulo Intergeracionalidade realizaram-se duas sessões com diversas atividades. Na 

primeira participaram 13 seniores e 16 jovens. Foi realizado o Jogo das cadeiras e jogo 

do anel, os seniores ensinaram uma dança circular aprendida nas nossas sessões e os 

jovens ensinaram os seniores a dançar o Kuduro.  
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Na segunda participaram 14 seniores e 14 jovens e foram realizados jogos populares 

portugueses, o jogo do elástico e uma adaptação do jogo 4 em linha. Estas sessões, além 

da aproximação entre as gerações, possibilitaram a aprendizagem de novos jogos, a 

recordação de outros bem como a superação individual. Durante as sessões diziam “não 

jogava isto há mais de 30 anos, já nem sei como se joga”, “não era assim que jogávamos” 

(e ensinavam), “eu já não tenho pernas para saltar, nem para fazer isso” (e tentavam, 

realizando a atividade ao seu ritmo). 

  

Conclusão 

 

O envelhecimento é entendido, muitas vezes, como a última etapa da vida, vivida ou, 

antes, assistida de forma passiva, pois a população dessa faixa etária é apenas associada 

a doenças e a várias incapacidades, não tendo nenhum contributo positivo para fornecer 

à sociedade. Contrariamente, este projeto contradiz essas perspetivas idadistas, 

valorizando as capacidades, competências, saberes e experiência dos seniores.  

Este projeto, tal como se compromete inicialmente, acata os três pilares fundamentais 

do envelhecimento ativo: a saúde, a participação e a segurança; contribui para o bem-

estar dos participantes, considerando-os holisticamente.  

 

O projeto apresentado, tal como as instituições educativas para os seniores, é um 

grande contributo para o permanente desenvolvimento dos indivíduos, comprovando 

as capacidades dos indivíduos, mais precisamente, do público sénior, para uma 

aprendizagem e educação ao longo da vida. 
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Abstract:  

La enfermedad de Parkinson (EP) es el segundo trastorno neurodegenerativo después 

de la enfermedad  del Alzheimer.  Se caracteriza por ser una patología crónica que 

conduce a una incapacidad progresiva. El tratamiento del párkinson se plantea desde 

diferentes vertientes, destacando el ejercicio físico diario como una de las partes más 

importantes para la mejorar de la calidad de vida de los pacientes. El objetivo del 

presente estudio ha sido el estudiar el efecto de un programa de ejercicio físico a través 

de la aplicación del Método Pilates desarrollado con therabands en un colectivo de 

ancianos diagnosticados de Parkinson, sobre parámetros funcionales de implicación en 

el tren inferior (Equilibrio dinámico, Fuerza muscular, Velocidad). 

La muestra estaba compuesta por 14 personas mayores de 65 años (73.07±5.34), 

diagnosticada de Parkinson en estadio H&Y 2.14±0,66. Las muestra fue distribuida al 

azar en dos grupos (experimental = 7 y control = 7). El ambos grupos desarrollaron las 

actividades programas por la asociación de Parkinson a la que pertenecen, y a mayores 

el grupo experimental desarrollo durante seis semanas, con una frecuencia de dos días 

por  semana y de una hora de duración un programa Método Pilates con therabands. 

Los instrumentos para evaluar los parámetros funcionales fueron: Timed Up and Go test 

(TUG), Five times Sit to Stand Test (FSST), 30-Second Chair Stand Test y Unified 

Parkinson’s Disease Rating Scale-Part Motor (UPDRS-motor).  
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Los resultados han mostrado una mejoría en todos los parámetros analizados en el 

grupo experimental con respecto al grupo control, siendo únicamente significativas 

estas en el TUG (t=-0.388;p=0.018). Los resultados revelan la viabilidad y efectividad de 

la aplicación del Método Pilates en población anciana diagnosticada de Parkinson sobre 

la funcionalidad de la población objeto de estudio. 

Este trabajo ha sido financiado mediante la red de Demencia de la Xunta de Galicia (Red 

demencia IN607C 2017/02). 

Keywords: neurología, ejercicio físico, personas mayores, calidad de vida, 

funcionalidade 
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Resumen 

 

Las alteraciones del sueño son unas de las enfermedades crónicas que afecta a la 

población mayor. Según datos de 2015, en España existen 5387 centros residenciales. 

Aunque apenas hay información sobre los problemas en las personas que se encuentran 

en una institución residencial. Por lo que el siguiente estudio trata de conocer y explorar 

las alteraciones del sueño en la población mayor que se encuentra o acude a una 

institución residencial, así como, su calidad y funcionamiento. 

Se ha desarrollado un estudio observacional de tipo descriptivo. El trabajo se ha llevado 

a cabo desde finales de noviembre del 2016 hasta principios de junio del 2017. Los 

participantes fueron personas mayores que se encontraban en una residencia dentro de 

un entorno semiurbano. En el estudio se utilizaron las siguientes escalas: EuroQol 5D-

5L, International Clasification of Functioning, Disability and Health (ICF) Core set sleep 

disorders Comprehensive, Oviedo Sleep Questionnaire y Pittsburgh Sleep Quality Index. 

Las personas mayores presentaron dificultades en su sueño, así como, diversos factores 

en la influencia del mismo. Mediante la ICF, se detectaron dificultades en las actividades 

pertenecientes en el dominio de Actividades y Participación.  
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Los factores ambientales fueron considerados como facilitadores y barreras con un 

grado entre ligero y moderado. Los participantes mostraron “problemas leves” y 

“problemas moderados” en los componentes de la EuroQol 5D-5L. 

Un 57,89% de las personas mayores institucionalizadas tienen alteraciones del sueño. 

Además, de mostrar dificultades en su funcionamiento y una percepción poco positiva 

de su calidad de vida. 

Palabras clave: Envejecimiento, Trastornos del sueño, Calidad de vida y Funcionamiento 

diario. 

 

1. Introducción 

 

Los trastornos del sueño son uno de los síndromes más influyentes en la vida diaria de 

las personas. Varios estudios recogen que estas alteraciones inciden en el estado de 

salud y en su calidad, provocando cambios en su comportamiento o en el estado de 

ánimo, la aparición de riesgo de caídas o la presencia de alteraciones cognitivas, así 

como, dificultades en el desarrollo de actividades u ocupaciones (Fetveit, 2009; 

Wennberg, Canham, Smith, & Spira, 2013). 

El envejecimiento progresivo de la población ha incrementado el riesgo de aparición de 

diferentes enfermedades crónicas como los trastornos del sueño. Además, este 

fenómeno demográfico ha adquirido gran relevancia en España, convirtiéndose en uno 

de los países más envejecidos del mundo durante los últimos años. Esto ha dado lugar 

al incremento de recursos dirigidos a la población mayor, existiendo un aumento del 

60,9% en los últimos años (Instituto Nacional de Estadística, 2013). 

Este estudio se ha centrado en los recursos asociados a las instituciones residenciales y 

a los centros de día. Estas estancias otorgan una atención directa y continuada a 

personas cuya edad es igual o superior a los 65 años o a personas que de manera 

excepcional por su situación necesitan los servicios de estos centros. Ambos servicios 

difieren según la dependencia del usuario, ya que los centros de día son recursos que 

ofrecen atención a las personas mayores que presentan algún tipo de dependencia 

(Madrigal, 2011).  
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El perfil de usuarios de este tipo de centros comienza a ser cada vez más mayor. Según 

los últimos datos, el 78% de sus usuarios supera los 80 años y el 70% son mujeres 

(Ministerio de Sanidad, 2016). 

Autores como Crowley et al, han abordado los problemas del sueño en la población 

mayor. Las investigaciones consultadas refieren que las personas mayores, 

concretamente las mujeres, presentan grandes interrupciones en su sueño, esta cifra 

aumenta en los centros residenciales (Crowley, 2011). Estas dificultades se encuentran 

vinculadas con diversas condiciones médicas o psiquiátricas y con los hábitos 

desarrollados en el sueño, presentando dificultades a la hora de mantener e iniciar este 

estado (He, Johnston, Zeitlinger, City, & City, 2015; Wennberg et al, 2013). 

Según Pollack et al, los trastornos en el sueño junto a las alteraciones en el 

comportamiento son uno de los problemas más frecuentes y principales por los que las 

personas mayores son institucionalizadas (Perlick, Pollak, & Perlick, 2015). Además, la 

National Sleep Foundation refleja que el 20% de las personas mayores estadounidenses 

toman fármacos recetados por un médico o se automedican para dormir mejor. Este 

porcentaje se incrementa en los adultos mayores que acuden a una institución 

residencial (Martin, 2008). 

Por otra parte, las intervenciones no farmacológicas han avanzado en los últimos años. 

Hoy en día existen variedad de terapias como la relajación, la actividad física o la 

musicoterapia que intervienen en personas que tengan trastornos del sueño (Leland, 

Marcione, Schepens Niemiec, Kelkar, & Fogelberg, 2014). Asimismo, la intervención no 

farmacológica más conocida es la Terapia del Comportamiento Cognoscitiva (CBT), este 

programa se basa principalmente en modificación de los hábitos inadecuados del sueño 

mediante recomendaciones sobre diferentes aspectos como los factores ambientes o 

los hábitos saludables (Williams, Roth, Vatthauer, & McCrae, 2013). 

Estas terapias no farmacológicas son consideradas como las principales intervenciones 

en los problemas del sueño debido a la obtención de beneficios a largo plazo, además, 

estudios como el de Morán et al refieren el desarrollo de este tipo de programas 

mejoran los síntomas entre el 70% y el 80%, considerando que la combinación de un 

tratamiento farmacológico y no farmacológico produciría una mejora en los mayores 

con problemas del sueño (Rong-Fang et al, 2015). 
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Estos estudios hacen referencia a la población mayor en general, sin centrarse en las 

instituciones residenciales, las cuales, han sufrido un aumento en los últimos años. Por 

ello, el propósito de este estudio es conocer y explorar el sueño, la calidad de vida y el 

funcionamiento diario de las personas que se encuentran internadas o acuden a una 

residencia. Para ello, es preciso: (a) analizar como los factores del sueño influyen en las 

personas mayores que se encuentran en una residencia, (b) Examinar la calidad de vida 

de la población mayor que tienen la percepción o muestran problemas de sueño, (c) 

estudiar el actual funcionamiento de las personas mayores que presentan o perciben 

alteraciones del sueño. 

 

2. Material y métodos 

2.1 Tipo de estúdio 

 

Esta investigación se basa en un estudio observacional, descriptivo y transversal, 

desarrollado en un centro residencial ubicado en la provincia de A Coruña (España). 

 

2.3 Características participantes 

2.4  

Todos los participantes debían de presentar un diagnóstico de insomnio y/o 

hipersomnia, o somnolencia; o bien, mostrar la apreciación de tener dificultades para 

dormir, y debían pertenecer a la residencia de estudio. Mientras que, los participantes 

que tenían complicaciones agudas o graves en su estado de salud, estaban en las fases 

terminales de una enfermedad, se hallaban en situación de petición de traslado a otro 

centro o se encontraban en una estancia de régimen temporal quedaron excluidos del 

estudio. 

 

2.3 Procedimiento 

 

El estudio comenzó a finales de diciembre de 2016 y finalizó a principios de junio de 

2017.  
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Para el desarrollo de la investigación, se presentó el trabajo a los directores del centro. 

Tras ello, el contacto con los participantes y su reclutamiento para el estudio se 

desarrolló a través de los profesionales, los cuales comentaron a los usuarios la 

posibilidad de participar en el estudio. Posteriormente se llevó a cabo una presentación 

del proyecto a los posibles participantes. Para formalizar la colaboración de los 

participantes, se llevará a cabo el procedimiento del consentimiento informado. 

Cabe destacar que para el desarrollo de la investigación se tuvieron en cuenta diferentes 

aspectos éticos y se obtuvo un informe favorable del Comité de Autonómico de Ética de 

Investigación de A Coruña-Ferrol (2017/106). 

 

2.5 Medidas 

 

A todos los participantes del estudio se les aplicó seis herramientas diferentes. Para la 

recogida de datos de afiliación y demográficos se desarrolló un cuestionario general. 

Asimismo, para conocer la existencia de deterioro cognitivo se utilizó el Mini Examen 

Cognoscitivo (A.Lobo et al, 2002) 

Como medidas principales se utilizó el cuestionario general de calidad de vida Euroqol-

5D-5L (EQ-5D-5L) y la International Clasification of Functioning, Disability and Health 

(ICF), las cuáles son escalas generales que permiten conocer que aspectos relacionados 

con la calidad de vida y el funcionamiento diario se encuentran comprometidos debido 

a la influencia de diversas enfermedades (Boix Gras et al, 2009). 

La EQ-5D-5L, es un instrumento que mide la calidad de vida relacionada con la Salud 

(CVRS) tanto en individuos sanos como en personas con diferentes patologías (López-

Torres Hidalgo et al, 2013). 

La ICF, es un marco conceptual que cuenta con diferentes Core sets, permitiendo 

representar un perfil funcional de una persona con una condición específica de salud y 

en un contexto determinado. Debido a la temática del estudio, se ha empleado la ICF 

Core set sleep disorders Comprehensive, para estudiar aquellos elementos del 

funcionamiento que se ven afectados por los problemas del sueño (Fox, Krahn, Sinclair, 

& Cahill, 2015). 

  



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 532 

 

 

 

En el estudio de investigación se administraron únicamente los componentes de 

Activities and Participation (A&P) y Enviromental Factors (EF) de ICF Core set sleep 

disorders Comprehensive (Fox et al, 2015), debido a que el objetivo era explorar la 

actividad y la participación de las personas mayores y conocer los EF asociados al sueño 

en estos individuos. En cuanto a la valoración de la calidad de vida, se aplicó la EQ-5D-

5L (EuroQol Group, 2009). 

Para la valoración del sueño, se administraron dos escalas específicas: Oviedo Sleep 

Questionnaire (OSQ) centrada en la satisfacción y gravedad del insomnio (Fonseca et al, 

2009). Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) encargada de valorar la calidad, cantidad y 

eficiencia del sueño (Schutte-rodin et al, 2008). 

En la Figura 1 se explica el proceso de administración de las herramientas de evaluación 

a los participantes. Las escalas fueron aplicadas a través de una Tablet, pudiendo ser 

adaptadas a las necesidades de los participantes. La Tablet estaba conectada a un 

ordenador mediante el programa Team Viewer 12. Tras la evaluación, se podían 

observar los datos de las escalas a través de los programas Microsoft Access 2016 y 

Microsoft Excel 2016. 

 

  

Figura 1- Proceso de administración y visualización de la evaluación y sus resultados. 

3. Resultados 

3.1 Características de la muestra 

 

En este estudio se incluyeron a 37 personas mayores, cumpliendo los criterios de la 

investigación. En la Tabla 1 se muestran las características de los participantes. 
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3.2 Análisis ICF Core set sleep disorders Comprehensive 

 

La puntuación media de los dominios AyP fue de 1,79 (D.T.: ±0,60). Las calificaciones 

medias de cada categoría oscilan entre el 0,14 y 3,94; por lo que existe una variabilidad 

entre los rangos de ausencia de dificultad a dificultad grave. 

 

Los calificadores de Desempeño (D) y Capacidad (C) muestran diferencias entre ellas, 

existiendo puntuaciones medias ligeramente más altas en la Capacidad, como se 

contempla en categorías como d470 Using transportation (D: 0,81; C: 2,30). Estas 

disimilitudes están asociadas con la administración de la escala, ya que el desempeño 

fue cubierto por el participante y la capacidad por los profesionales. 
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En la Tabla 2 y la Tabla 3, se muestran las 10 categorías en las que los participantes han 

tenido mayores dificultades y las 10 en las que presentan una menor dificultad. 

Los participantes tuvieron una mayor dificultad en las categorías d155 Acquiring skills, 

d177 Making desicions, d220 Undertaking multiple tasks, d240 Handling stress and other 

psychological demands, d415 Maintainig a body position, d450 Walking, d455 Moving 

around, d5700 Ensuring one´s physical comfort, d660 Assing others, d710 Complex 

interpersonal interactions. 

Las categorías relacionadas con la Movilidad presentan puntuaciones entre dificultad 

grave y completa debido a las dificultades presentadas en las actividades y situaciones 

que recogen estos dos ítems, además, el uso de productos de apoyo (silla de rueda, 

bastón, andador) que muchos de ellos utilizan ha influido en las puntuaciones obtenidas. 

 

Las personas mayores presentaron una menor dificultad en las categorías d166 Reading, 

d350 Conversation, d5701 Managing diet and fitness, d5702 Maintaining one´s health, 

d640 Doing housework, d720 Basic interpersonal interactions, d750 Informal social 

relationships, d760 Family relationships, d910 Community life, d920 Recreation and 

leisured. 

Los ítems relacionados con la realización de actividades de ocio, tareas del hogar o la 

participación social no refieren dificultades para la mayor parte de los participantes. Este 

aspecto se debe al nulo desarrollo de estas actividades durante su día a día. 
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En relación a los Factores Ambientales, la puntuación media fue de 0,75; posicionándose 

de manera general como un facilitador. La media de las categorías oscila entre el -1,95 

y 2,33; por lo que los FA actúan como facilitadores y barreras con un grado entre ligero 

y moderado. 

 

Al estudiar los valores obtenidos en cada nivel de Factores Ambientales, se ha 

contemplado que los ítems e1100 Food, e110 Drugs, e310 Immediate family, e325 

Acquaintances, peers, colleagues, neighbours and community members, e355 health 

professionals actúan como facilitadores. Se destaca que los factores relacionados con la 

figura de la familia y de los profesionales presentan unas actitudes menos altas a las 

esperadas. 

 

Los factores e225 Climate, e240 Light, e250 Sound, e260 Air quality fueron indicados 

como neutros, debido a que los participantes no tienen un control sobre ellos en la 

residencia. E235 Human-caused events y e245 Time-related changes fueron indicados 

como barrera grave con puntuaciones entre el -3 y -4. En la Tabla 5 se pueden observar 

estos datos. 
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3.3 Análisis EuroQol 5D-5L 

En la Tabla 5 se presentan los datos obtenidos en la EuroQol 5D-5L. La mayor parte de 

la muestra considera tener “problemas leves” y “problemas moderados” en las cinco 

dimensiones de la EQ-5D-5L, ya que fue la respuesta mayormente seleccionada en las 

categorías de Movilidad, Autocuidado, Actividades cotidianas, Dolor/malestar y 

Ansiedad/depresión. Las categorías de Dolor/Malestar y Ansiedad/depresión son las 

que presentan los valores más negativos. 

Al analizar los perfiles de los 37 participantes, se destaca que únicamente 5 de ellos 

presentan un perfil 11111, por lo que tienen un estado de salud que representa la 

ausencia de problemas en todas las dimensiones del sistema. En el caso de la EVA, las 

personas mayores mostraron un estado de salud medio, con una puntuación de 59,46 

puntos. 
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3.4 Análisis de las escalas específicas del sueño 

 

Las Tabla 6 y Tabla 7 reflejan los ítems más representativos de las escalas Cuestionario 

de Oviedo Sleep Questionnaire y Pittsburgh Sleep Quality Index. 

En el Oviedo Sleep Questionnaire, los participantes del estudio refieren tener una 

satisfacción intermedia de su sueño, la eficiencia (horas dormido/horas en la cama) del 

mismo se sitúa en los valores más bajos, esta situación se debe al horario que tienen ya 

que se suelen levantar a las 7 am y acostarse a las 8 pm.  

 

En la investigación se han contemplado dificultades durante toda la semana para la 

conciliar el sueño, permanecer dormido o lograr un sueño reparador. Además, los 

participantes presentan excesiva somnolencia y suelen despertarse entre dos y tres 

veces por la noche debido mayormente a la necesidad de orinar. Por otra parte, la 

mayoría de los participantes muestran preocupación y se sienten cansados durante el 

desarrollo de las actividades que realizan en el centro. 

 

Las personas mayores consideran tener una mala calidad del sueño en la Pittsburgh 

Sleep Quality Index. Igualmente, se presentan dificultades para conciliar el sueño con 

durante tres o más veces a la semana, la causa se debe principalmente a necesidad de 

ir al baño, la tos y los ronquidos, la sensación de frío y la presencia de dolor. Además, los 

participantes refieren tener dificultades para mantenerse despiertos en el desarrollo de 

actividades durante una o dos veces a la semana. 

 

Por último, es importante destacar que en ambas escalas se recoge que la mayor parte 

de las personas mayores toman fármacos para el sueño.  

  



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 538 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 539 

 

 

 

4. Discusión 

 

En esta investigación se ha observado que las personas mayores pertenecientes al 

centro residencial estudiado presentan alteraciones en su sueño. Además, los 

participantes experimentan dificultades en su funcionamiento diario y su calidad de 

vida. 

Este estudio está conformado mayoritariamente por mujeres, presentando más 

dificultades en el sueño que los hombres. Esta relación entre el sueño y el género podría 

deberse a los hábitos desarrollados en etapas anteriores (Wennberg et al., 2013). Las 

rutinas actuales de los participantes son establecidas por el centro, por lo que son 

iguales para ambos sexos. Esta situación provoca una baja eficiencia del sueño entre las 

personas mayores debido a que los participantes se encuentran muchas horas en cama 

por los horarios establecidos en el centro residencial. 

Estos datos difieren de los aportados por la población mayor española, ya que a nivel 

nacional las personas mayores suelen acostarse después de las 11 y antes de las 12 de 

la noche (39%). También, se levantan más tarde, después de las 8 y antes de las 9 de la 

mañana (32,3%) (Ministerio de Sanidad, 2014). 

En el estudio se ha obtenido un gran porcentaje de participantes que presentan un 

deterioro cognitivo. La presencia de alteraciones del sueño en las personas mayores 

puede estar relacionado con la existencia de deterioro cognitivo (Cipriani, Lucetti, Danti, 

& Nuti, 2015). Podría existir un vínculo entre el deterioro cognitivo y las dificultades en 

el sueño de los participantes. 

Los datos sobre la satisfacción y calidad del sueño muestran que las personas mayores 

institucionalizadas tienen grandes dificultades en el mismo. Estos malos resultados se 

deben en parte a diferentes factores ambientales como la luz o el ruido, no pudiendo 

ser controlados por los propios participantes (Cipriani et al, 2015). 

Por otra parte, la investigación muestra la relación de los trastornos del sueño con otros 

síndromes geriátricos como la incontinencia urinaria. Los datos reflejan la necesidad de 

orinar como la principal causa de los despertares durante la noche (Porter, Buxton, & 

Avidan, 2015). 
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Con respecto al funcionamiento, la investigación muestra la existencia de dificultades 

entre ligeras y moderadas en el funcionamiento diario de los participantes. Las 

actividades relacionadas con la movilidad, el desarrollo de habilidades y tareas, y el 

manejo de la actitud de la persona presenta una dificultad entre moderada y grave. 

Asimismo, estos datos podrían estar relacionados con los valores negativos de las PSQI 

y OSQ, ya que ambas escalas muestran que las alteraciones del sueño influyen en las 

actitudes, el entusiasmo y la atención durante el desarrollo de actividades durante el 

día. 

Los factores ambientales fueron considerados generalmente facilitadores. Los ítems 

relacionados con los familiares o profesionales fueron considerados como un facilitador 

y un apoyo tanto dentro como fuera de la residencia, aunque se destaca que sus 

actitudes obtuvieron porcentajes menores y negativos en algunos casos. Este aspecto 

se asocia a los datos nacionales sobre las personas mayores. La población mayor 

considera muy importante las figuras familiares, destacándose que a medida que 

envejecemos le damos más relevancia a todos ellos (Ministerio de Sanidad, 2014). 

Un aspecto a resaltar en el estudio es el análisis del funcionamiento diario de la muestra 

a través de la ICF Core set sleep disorders comprehensive, ya que apenas se han 

encontrado evidencia sobre este Core set. Esta herramienta ha aportado datos muy 

relevantes sobre el desarrollo de diferentes actividades y factores ambientales que 

están vinculados el sueño de las personas mayores a estudiadas. Aunque se han 

encontrado diversos inconvenientes en la comprensión de algunas categorías por parte 

de los participantes. Estas dificultades en la administración se deben a la cantidad de 

preguntas que forman el Core set y a que la población utilizada para la validación era 

ambigua y no presentaba deterioro cognitivo (Gradinger et al, 2011). 

La investigación observó una baja puntuación en la calidad de vida de los participantes 

de la muestra. La muestra destaca tener mayores dificultades en los componentes de 

Pain/Comfort y Anxiety/depression. Al comparar estos datos con los nacionales se 

observa que estas dos dimensiones son las más problemáticas en el estado de salud de 

los españoles, concretamente de las mujeres. Además, según avanza la edad estos 

problemas se van agravando (Ministerio de Sanidad, 2011). 
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En cuanto a la Visual Analogue Scale, la puntuación media de España (77,53%) y la de la 

Comunidad Autónoma de Galicia (75,37%), difiere de la del estudio. Los datos de los 

participantes presentan un peor estado de salud y calidad de vida. Al comparar los 

diferentes grupos de edad, a nivel nacional las personas mayores de 85 años o más 

presentan un valor similar al estudio en su calidad de vida (Ministerio de Sanidad, 2011). 

Por lo que, el nivel de calidad de vida va decreciendo según la edad, siendo menor en el 

sexo femenino. Además, estos niveles del estado de salud obtenidos por la muestra se 

podrían relacionar con las alteraciones del sueño, provocando una disminución en el 

desempeño ocupacional dando lugar a una peor calidad de vida (Pigeon, Bishop, & 

Marcus, 2014). 

En este estudio es importante resaltar el elevado porcentaje de fármacos que las 

personas mayores toman de manera general. Concretamente, la mayoría de ellos 

ingieren medicamentos para el sueño. Además, los medicamentos son considerados 

como un factor ambiental facilitador por parte de los participantes. 

En el historial clínico de los usuarios apenas se recogen diagnósticos sobre los problemas 

del sueño, asociándose estos problemas a la etapa de envejecimiento. Aunque, la mayor 

parte de ellos refieren tener dificultades en su sueño, así como diversos problemas en 

su día a día por esta causa. Esta situación refleja que los fármacos son el tratamiento 

más utilizado para la intervención en los problemas del sueño sin valorar posibles 

alternativas de tratamiento (Belleville, Cousineau, Levrier, & St-Pierre-Delorme, 2011; 

Rong-Fang et al, 2015). 

 

4.1 Limitaciones 

Este estudio ha tenido limitaciones en el grupo de participantes, ya que hubo una escasa 

muestra de hombres con respecto a las mujeres, por lo que no es posible determinar si 

estos resultados son extrapolables a un grupo con una mayor presencia de sexo 

masculino. Además, no existe ningún grupo control, debido a que en la muestra 

estudiada no existía ninguna persona diagnosticada con este síndrome. 
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4.2 Conclusiones 

 

En este estudio se ha observado que aproximadamente más de la mitad de la muestra 

estudiada presenta dificultades en su sueño, vinculadas a diferentes factores como su 

conciliación, la dificultad para permanecer dormido, la calidad del sueño o la excesiva 

somnolencia, entre otros. Las personas mayores perciben dificultades en el área del 

sueño, siendo tratado principalmente con fármacos sin valorar otras alternativas. Las 

personas mayores presentan una percepción poco positiva sobre su calidad de vida y 

encuentran dificultades en el desempeño de actividades cotidianas. La ICF Core set sleep 

disorders, EQ 5D-5L, OSQ Y PSQI son escalas que permiten valorar los aspectos 

relacionados con el funcionamiento y la calidad de vida, aunque, sería interesante la 

adaptación y validación de estas escalas en la población mayor de 65 años. 
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Abstract: The ageing approach points us to the relevance of the quality of community 

psychosocial responses, of health care continuity services and of contextualized social 

equipment. Given that the professionals involved in this process have a decisive role in 

solving problems, it is important to understand their views on the elderly. This study 

aimed to know the perspectives of the future social work professionals on ageing and 

older people, to identify their social representations about old age and the formative 

needs to work with this target group. The participants were six students (Women 

= 4, Men = 2), one of each year of the degree, unmarried, aged between 19 and 26 years 

(Mean = 

21.33 years, SD = 2.11). Sampling was non-probabilistic of the snowball type. For the 

data collection, the Focus Group Technique was used, respecting the sequence of its 

application: planning, preparation, conduction, analysis. A guide was created that aimed 

to know the social representations in seven aspects: 1) positive/negative images of the 

elderly people; 2) contact/acquaintance with elderly people; 3) elderly; 4) ageing; 5) 

ageing gains and losses; 6) work of the social service professional with the elders of 

society; and 7) training needs on gerontology. The analysis of the results showed that 

the future professionals reveal understanding about well and unsuccessful ageing, 

identify the losses and the gains, present positive stereotypes attributed to the elderly 

of the two genders, however, the participants present a predominantly negative 

perspective of the ageing. They consider that it should be included in the professional 

training: more work in elderly intervention; a discipline of psychology of the elderly; and 

the implementation of Volunteering of students of higher education in the area of 

ageing.  
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At the end, training guidelines were drawn up to enable future professionals to practice 

consciously promoting the quality of life of the elderly in the community. 

Keywords: social work students; social representations; ageing; elderly society; 

gerontology 

 

Introduction 

 

On the basis of the attitudes, evidenced in everyday human interaction, we can attend 

to a reciprocal influence between the affective and dynamic configuration and the 

cognitive configuration that is linked to the field of representations. It is in the universe 

of opinions that the images of the people and the community are conveyed that we can 

observe the attempts to discover the real, its evaluation and ordination.Therefore, the 

differentiation of the form of actuation is the mirror of the organization of the mind of 

a personality and of the way of thinking of a society. 

In the approach to social representations, we observe the articulation of the cognitive 

plane with the evaluative, motivational, emotional and social plans. Thus, according to 

Jodelet (1989, 36), the social representation can be defined as "a modality of knowledge, 

socially elaborated and shared, with a practical objective and contributing to the 

construction of a reality common to a social set." However, as Moscovici points out in 

her foreword to the book by Denise Jodelet (1989) "Folies et représentations sociales" 

on the facts of culture and society, perhaps everything goes deeper, if we inquire and 

verify the extent to which representations penetrate the objective experiences, shape 

the behaviors and relationships and thus determine the way humans act and 

consequently their personal and social life, without being often aware of it. 

In recent times, society has wondered about to what extent the elderly play an 

important role in the real world. In various cultures, they are the pillars on which it rests, 

not only by their experience, wisdom but also by their discernment and visionary 

perspective. But to what extent is the opportunity to play a role given? How are they 

respected and treated by other generations and their families?  

  



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 548 

 

 

 

And how they are treated by the professionals, who are in the field with greater 

proximity to this age group, that arises in significant growth in Europe? These are some 

of the issues whose response marks the difference in health and well-being of older 

people in our society. 

When considering the professionals involved in the ageing process, we see that they 

have a determining role in the good conduct of problem-solving, so it is important to 

know their view about the elderly in these circumstances. In this sense, it is necessary 

from an early stage to understand the representations and the formative needs of those 

who embrace a profession that by the contemporary circumstances will be implied, 

sooner or later, in plans and practices of intervention with the elderly in order to care 

for them, development of competences and flowering. 

The main objective of this study was to know the perspectives of future social service 

professionals about older people and, consequently, to identify their social 

representations about old age and the formative needs to work with this target group. 

Secondly, we intend to present formative guidelines that will allow students of the 

degree in Social Work (SS) a better understanding of aging and acting with this age group 

in development and of numerical and cultural impact, allowing a practice that is a vehicle 

for promotion quality of life in the community. 

 

The Fear of Ageing 

 

The answer to the question “Who are the Elderly?” is too simple: “People who are Living 

and Ageing in Society”. The same can not be said about the questioning of how humans 

view and accept ageing. What humans most fear in ageing or the onset of old age is the 

fact that it may arise associated with certain physical, mental, and social frailties. People 

are afraid to be sick, to stop being able to think, to be alone and helpless, to lose 

autonomy and power, to suffer and to die). Anxious feelings arise throughout human 

life and knowing how to deal with them makes the difference between a more peaceful 

life or not. 
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Many people, when they become aware of the ageing process they are subjected to, 

deny, forget, or seek to slow down the evolution of events through strategies that 

minimize or hide signs of ageing (hair painting, hair implantation, plastic surgery and 

esthetics, anti-ageing creams, special makeup, procurement of material goods and 

services, involvement in too much tasks, ingestion of anti-ageing foods and taking anti-

ageing medication) (Faria, 2017).The mass media and the cosmetic and pharmaceutical 

industries have accentuated this phenomenon, which ends up reaching the older 

generations as well as the younger ones. Considering that no one can escape to the 

ageing process, some individuals adopt potentially destructive responses that endanger 

their personality and well- being. 

The fear of ageing comes within the scope of the problems related to a changing body, 

but also the fear of marginalization or rejection that old age can cause (Almeida & 

Azevedo, 2010). After Butler's (1969) article on "Ageism: Another form of bigotry", 

Butler and Lewis (cit. Garcia, 1988, 132) drew attention to popular myths about old age, 

highlighting three myths: 1) Predominance of chronological age (misconception that age 

expressed in numbers is more significant than the age at which the person feels and with 

which the person expresses himself in terms of efficacy and maturity); (2) senility 

(conviction that all old people are "senile"); and (3) tranquility (old age is understood to 

be a sea of roses and without fear). According to Lima and Viedas (1988), old age is a 

category of thought and in this perspective constitutes a central element of the social 

representation of the life cycle of individuals. 

Sometimes, we can also observe in some humans an anxiety related ageing problem. 

We are talking about an anxiety disorder called gerascophobia, that is, "a kind of phobia, 

which refers to abnormal persistent fear and unjustified to grow old, leading to 

unhappiness, regardless of the good health and financial position of the phobic subject 

"(Delboni, Joaquim, Ploner & Cyrino, 2013, 204). Only people with gerascophobia 

become horrified and obsessed with the idea of growing old and facing one’s own 

mortality. The excessive fear of becoming an adult or of aging, presents the usual 

manifestations of a phobia, such as, anxiety, fear and constant negative thoughts, that 

takeover of the individual life, causing him real fear when he thinks or refers to the 

theme of getting older and old age. 
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The historical and cultural variability of conceptions about old age reflects the social 

construction of the reinterpretation of the biological process (individual and universal) 

of the ageing of a society contextualized in a given epoch. Thus, we find different 

understandings about old age throughout  the ages and from society to society at a given 

time (Faria, 2017). 

In our day, we can observe that associated with the uncontrollable fear of becoming 

adult and of ageing, also denominated of gerontophobia (irrational and persistent fear 

of growing old, hatred or anger toward the elderly, or fear of the elderly) we have the 

ageism (describe stereotypes and prejudices held about older people on the grounds of 

their age) (Clark, 2009). Ray, Sharp and Abrams (2006) identify three different types of 

discrimination: (1) under representative – passive/indirect discrimination by omission; 

(2) positive/protective – special treatment to benefit group; and (3) negative/overtly 

harmful – direct discrimination. 

We can say that stereotyping based on age means that whoever does it attributes 

certain thoughts, attitudes or characteristics that are common to people of a certain age 

group. But, age-based prejudice arises when certain discriminatory behaviors are taken 

against people, in this case, the elderly, based on these stereotypes. According to the 

authors, "Ageism is reflected in negative or positive stereotypes, as well as in prejudice 

or discrimination against (or to the benefit of) older people because of their age". 

(Iversen et al., 2009; cit. José & Amado, 2016,1). In its “World Report on Ageing and 

Health” WHO (2015) considers it a priority to combat ageism. Consequently, political 

and local actors must be held accountable so that countries become more aware of and 

think more seriously about their public policies to implement for older people (Faria, 

2017). 

  

Successful Ageing 

 

The World Health Organization (WHO, 2002) draws attention to the contemporary 

reality of the population ageing process and how it can meet global, national and local 

challenges. In particular, it relates seven challenges are highlighted in the following 

order: 1) disease double load (change in the pattern of non-communicable diseases to  
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non-communicable, and is expected in 2020 an increase of 78% of the global burden of 

disease in non-communicable diseases, chronic diseases (heart disease, cancer and 

depression) causes death and disability, mental illness and injury; 2) higher risk of 

disability; 3) provision of care for aging populations process; 4) feminization of ageing; 

5) ethics and iniquities; 6) economy of a population ageing process; and 7) creation of a 

new paradigm that perceives the elderly as active participants in a society with 

integration of age, active contributors and beneficiaries of development. 

The wellbeing of the population as a whole in the future must be a concern of all people 

and we know that we must prepare the future in the present (Faria, 2016). The Academy 

of Medical Sciences (2014; cit. Faria, 2016) aims to identify the main health challenges 

the UK population will face by 2040, and the opportunities to address them. The 

Academy considers that many of the health challenges of the future (ageing population, 

pandemics and obesity), can only be fully addressed through measures to improve the 

physical and mental health of the population as a whole and by preventing disease 

before it reaches the clinic. That is a good example for others countries; to prepare the 

future of healthy people. 

In today's society people can expect to live beyond the age of 60 which means organizing 

and reinventing social and health policies, health systems and services, budgets and 

training of all professionals who are in some way connected to the problem of ageing. 

According to WHO Director- General Margaret Chan (WHO, 2015) many of the evidence 

found in the World Health Organization's World Report on Ageing and Health (WHO, 

2015) point to the fact that common perceptions and assumptions on older people are 

based on outdated stereotypes. The loss of aptitudes or abilities arises in the common 

sense associated with ageing, but, effectively, it is only and somewhat related to 

chronological age. The Director-General of WHO notes that there is no "typical" elderly 

person and that one has to look at the life cycle to understand each ageing process. 

Therefore, old age and some health problems do not necessarily entail dependence. 

Although older adults consider maintaining functional fitness as a determinant, healthy 

ageing goes beyond the absence of disease. 
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Old age involves in a way a set of changes that the individual has to adapt. At the 

biological level, ageing is related to the accumulation of molecular and cellular damages 

that over time decrease the physiological reserves increasing the risk of contracting one 

disease or several, contributing to the general decline of the person. But one must 

understand that these changes are vaguely associated with chronological age (WHO, 

2015). 

At the social level, there are changes linked to social roles and positions, which are 

implicated in a certain way by the reform, and the loss of close relationships. 

Progressively older adults select and seek to diminish the goals and activities to be 

accomplished, which in turn gain in their meaning. Optimizing existing capacities 

becomes the motto, through practices and new technologies compensate for the loss of 

skills that can be experienced through the reinvention of the accomplishment of daily 

tasks. On the other hand, in this advanced age, it is also observed that objectives, 

motivational priorities and preferences appear as targets for change. Thus, we can see 

that the changes lead to an adaptation to the loss and evidence the continuous 

psychological development at this age, providing the exercise of new roles, points of 

view and social environments. 

  

According to Neri (2006), the German psychologist Paul B. Baltes (1939-2006), author of 

the SOC (Selective Optimization with Compensation) MODEL, defined development as a 

continuous, multidimensional and multidirectional process of changes orchestrated by 

genetic influences - biological and socio-cultural aspects of normative and non-

normative nature, marked by competing gains and losses and by individual-culture 

interactivity and between levels and times of influences. In this sense, successful 

development and aging are considered to be based on three corrected actions: 

(1) goal selection, (2) optimization of the means to achieve those goals; and (3) seeking 

compensation when the means available to achieve the goals are absent (Neri, 2006). 

According to Fonseca (2010), the added value of Paul Bates's work is due to the fact that  

he considers the use of "selection-optimization-compensation" mechanisms as a way of 

explaining the successful orchestration of life human.  
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This approach is a model of adaptation that can be applied to various domains of human 

functioning (physical performance, social relations, cognitive activity), especially from 

middle age and during old age. Positive traits of development may be visible in 

individuals whose ageing process corresponds to "successful ageing" (Baltes; 1987; 

Baltes, 1995; Baltes & Carstensen, 1996; Fonseca, 2010). 

We can distinguish three aspects of subjective well-being: evaluative well-being (or life 

satisfaction), hedonic well-being (feelings of happiness, sadness, anger, stress and pain) 

and eudemonic well-being (sense of purpose and meaning in life) (Steptoe, Deaton & 

Stone, 2015). According to the authors, there is a link between health and well-being 

and age, that is, old age can be a period of greater subjective well-being. This fact can 

be explained through psychosocial changes. Studies have shown that there is an 

association between well-being and survival at more advanced ages evidencing the 

protective role of high welfare in maintaining health, and therefore the well-being of the 

elderly is an important goal for policy economic and health. (Steptoe, Deaton & Stone, 

2015). These findings lead us to an approach of old age beyond age, allowing a systemic 

view of ageing and the elderly. 

 

Social Representations of Ageing 

 

In Durkheim's thought (Durkheim,1964; cit. Daniel, Antunes & Amaral, 2015), society 

and collective consciousness are moral entities. In this perspective, what people feel, 

think or do emerges as independent of their individual will, translating behavior 

established by society. The social facts exercise a coercive power, so the construction of 

symbolic representations shared by the members  of social systems inhabit a universe 

of specific sociability. 

Understanding the world and how groups construct, communicate, and share their 

knowledge, concepts, information, and explanations about the facts of daily life refers 

us to the theory of social representations proposed by Moscovici (1978). The study of 

social representations leads us to the difficulty of defining this construct.  
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Consequently, a variety of definitions and a plurality of study perspectives arise on this 

psychosocial phenomenon according to the focus on the process or the product. 

According to Moscovici (1961, cit. Wachelke, & Camargo, 2007,381), social 

representation is "a form of knowledge that aims to transform what is strange into 

familiar, by means of adding newness to already existing and endowed structures of 

knowledge of some stability. " We can highlight other definitions of social 

representation that have emerged to this day (Wachelke & Camargo, 2007) that explain 

it as: a form of knowledge, socially elaborated and shared, that presents a practical 

objective, and which thus contributes to the construction of a common reality to a social 

set (Wachelke & Camargo, 2007); a content and a process simultaneously: (1) a 

structured mental content (cognitive, evaluative, affective and symbolic) about a 

significant social phenomenon, which takes the form of images or metaphors, and is 

consciously shared with other members of the social group; and (2) a public process of 

creation, elaboration, diffusion and change of shared knowledge (Wagner, 1998;cit. 

Wachelke & Camargo, 2007). A set of principles that are generators of position 

statements linked to specific insertions that are within a set of social relations, and 

which organize the symbolic processes that intervene in these relations "(Doise, 1985; 

cit. Wachelke & Camargo, 2007). A process of representing that results from common 

sense theories, elaborated and shared socially (Wagner, 1998; cit. Wachelke and 

Camargo, 2007), linked to specific insertions within a set of social relations, to social 

groups, which have by functions explain relevant aspects of reality, define group 

identity, guide social practices, and justify actions and positions after they have been 

realized (Abric, 1998; cit. Wachelke & Camargo, 2007). 

 

In the life course of human development, we can observe an adaptive change and the 

search for a balance between gains and losses, usually associating with ageing an 

increment of losses. In studies that aim to understand people about old age we can find 

two approaches to this life span (Baltes, 1987, 1995; Magnabosco-Martins, Camargo & 

Biasus, 2009), a positive one : (1) ageing is a phase of decline associated with physical 

and social losses and is sometimes related to the "health-disease" binomial (negative 

experiences);  
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and (2) old age is understood as a function of longevity, acquired experience, old age 

experience with health and autonomy (positive experiences). According to Baltes 

(1995), we can not ignore the issues associated with the final part of life (finitude, 

withdrawal and death), however, in addition to the limitations, we have to consider the 

potential of ageing in parallel. 

This studies on the social representation of old age have shown that the younger people 

represented old age with negative characteristics, even fear of old age, perceiving it as 

a moment of affective and social loss and of a uselessness for society, marked by the 

approximation of death. On the other hand, older people considered that reaching old 

age is a triumph, that bodily transformations can be lived without revolt, insofar as they 

are fruits of their history. The retirement is defined as a reward for the many years of 

work, thus referring to a group of older people in relation to these negative 

characteristics of old age. However, it is with the entry into retirement that the 

individual acquires "the properties that are socially imputed to old age. It loses the social 

status attributed to professional work - reform is also a form of social exclusion - and 

acquires the devalued status of 'retired' "(Fernandes, 2001, 44).Nevertheless, the 

authors believe that improvements in quality of life, coupled with the new discursive 

narrative of the ageing (productive, healthy, successful, positive and active), may 

metamorphose the representational field of "old age" lightening its negative charge 

(Daniel, Antunes & Amaral, 2015). 

  

Training of social work professionals 

 

The profession of social worker emerge in the United States, England and Germany and 

counts today with more than a century of life (Malainho, 2016). In Portugal, it was the 

Social Service Institute of Lisbon in 1935, and two years later, in 1937, the Coimbra 

Normal School of Social Work, the pioneer institutions in the formation of Social Work. 

Many changes have been made up to this day. Currently, Social Service training includes 

the acquisition of undergraduate, master's and doctoral degrees. In this way, the social 

worker can be designated as: "(...) a qualified professional who, by privileging  
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an intervention based on research and analysis of social reality, participates in the 

formulation, execution and evaluation of services, ) it is incumbent on the Social Work 

professional ... to contribute to broadening the channels of participation of the people 

who are the object of their actions, in institutional decisions through the ample 

socialization of information on social rights and services. "(Malainho, 2016, 101). 

Therefore, the social service course trains professionals qualified for social intervention 

and prepare them to work with people, families, groups, organizations and communities 

in the sense of well - being and social justice. 

 

Considering a context in which the exercise of Social Work implies the guarantee of 

rights related to human dignity and the enhancement of the capacities of the Human 

Being, especially of those who are in a situation of social vulnerability, the professionals 

of this area must be formed with the responsibility to intervene with older people. It is 

therefore important for the Social Service to increase the number of elderly people, 

who, for the most part, may be "... more vulnerable to social and health problems 

associated with the risk of poverty, loneliness, isolation, differentiated, issues of age 

discrimination. "(Carvalho, 2011, 54). Thus, the intervention of the Social Workers is 

carried out in the area of administration and management of resources and social 

responses, as well as in the established relationship of help with the elderly and their 

families. However, the notion of active/positive ageing is not contemplated here, it is 

important to mention its importance, translated into an action of these professionals 

who must fight for the rights of the people within this population range, namely through 

the satisfaction of needs such as food, autonomy and freedom of the elderly. (Carvalho, 

2011). 

 

Method 

 

The study is part of the definition of an exploratory study of the qualitative and 

quantitative type, based on the case study procedure. 
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Participants 

 

Given that it was intended to obtain information and to know a specific situation, which 

implies specific facts and not a representativeness of the universe of the population 

(Marsiglia, s / d), the sample was collected for convenience using non-probabilistic 

methods. The participants were six students (Women = 4, Men = 2), one of each year of 

the bachelor's degree in social work of Polytechnic Institute of Beja, unmarried, aged 

between 19 and 26 years (Mean = 21,33 years; SD = 2,11).In relation to contact / 

interaction with older people, the participants mentioned that they  have contact with 

maternal and paternal grandmothers, one has a grandmother, great-grandmother and 

uncles; ages from 60 to 104, the majority being between 70 and 7 years; in the majority 

of the feminine sort. Some have passed away but continue to be considered positive 

ageing models for these future social work professionals. They show preference in 

working with the elderly, children and adolescents or people with disabilities. 

 

Material 

 

In order to collect information it was considered that a proximity approach should be 

considered for social work students in order to know their reality and thus be able to 

create other more quantitative research instruments later, in particular, a questionnaire 

on social representations of ageing that could be applied to students of social service 

and thus to cover a greater number of participants. 

In general, the authors emphasize that the application of the focus group can be 

combined with other methods, which may occur at different stages of the research 

project, in particular: initial phase (generating questions for a questionnaire); 

intermediate phase (help to interpret the results obtained in a questionnaire); the final 

phase (discussing with the participants the results obtained which could lead to new 

insights) (Stewart, Shamdasani & Rook, 2007; Krueger & Casey, 2009). 
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In order to collect data, we used the Focus Group Technique (Discussion Groups), 

respecting the sequence of its application: planning, preparation, conduction, analysis. 

For this purpose, a Guide was created whose main objective was to carry out the survey 

of social representations, older people and ageing, in students of the Licentiate Degree 

in Social Work of IPBeja. 

The Guide was divided in nine parts showing the specific objectives considered: (I) 

Characterize the participants; (II) Identify the representations of the positive and 

negative images of the older people; 

(III) Identify contact / social interaction with older people; (IV) To know the social 

representations of the elderly; (V) To know the social representations of ageing; (VI) 

Identify the representations of the gains and losses of ageing; (VII) To know the social 

representations of the work of the social service professional with the elders of society; 

(VIII) Identify training needs on gerontology; and (IX) Identify suggestions and / or 

observations. 

 

Procedure 

 

In this study, the necessary steps were taken to protect the rights and freedoms of the 

people who participated. Sampling was non-probabilistic of the snowball type, having 

been chosen two students of each year of the degree, preferably one of each genus. 

Participants were informed about the research objectives, clarifying that the 

information provided would be kept confidential and would only be used for research 

purposes. 

The Focus Group was applied to the Office of the Observatory of the Dynamics of Ageing 

of Alentejo (ODEA-IPBeja) with two specialized moderators and took place during the 

two-hour period, at which time the information was balanced and reflected. The Focus 

Group was recorded and later transcribed, respecting the speech of the participants. 

According to what is customary to be performed (Bloor et al., 2001, cit. Silva, Veloso & 

Keating, 2014) the analysis was carried out along three stages: coding / indexing: once 

the text has been transcribed and re-read, a process of assigning categories (and, if  
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necessary, subcategories) occurs, reflecting the themes present in the script as well as 

the new ones that emerged from the discussion of the groups; storage / retrieval: this 

phase is dedicated to the compilation of all extracts of the text subordinated to the same 

category in order to be able to compare them, a process that can be done manually or 

through computer programs such as NUD.IST or NVivo; in this process it is important not 

to lose the context from which extracts are withdrawn; interpretation: it must be 

supported by a systematic analysis of the data, which may make use of specific analytical 

methods such as the analytical induction method. 

 

In this investigation, the data treatment was performed from content analysis and 

descriptive statistics. For all the data we used the computerized treatment, the SPSS 15 

program, for descriptive analysis: means and frequencies (M, DP) and percentage (%). 

 

Results 

 

Regarding the results related to the images that appear on older people, we find two 

groups of images, positive and negative, showing more negative evocations (55,6%) 

(Table 1). 
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Analyzes of the evocations related to the social representations of older people also 

showed two groups (positive and negative), with a predominance of positive evocations 

(56,24%) (Table 2). 
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Table 3 shows the percentage of evocations about how older people are referred to the 

"name",  "age mark for seniors" and "meaning of the word elderly". Most social work 

students consider that the correct word for the elders in society should be linked to 

affectivity (47,05%), who should be considered as old people from the age of 80 

(57,14%) and that the meaning of the elderly refers to individuality (13,79%), wisdom 

(13,79%), life experience (13,79%) and in particular, for someone who has many stories 

to tell (20,70% ). 

 

Analyzes of the evocations about representation on "ageing" were found to be 

predominantly negative (73,48%) (Table 4). Representations related to the loss of 

capacities (22,45%) and loss of activity (12,25) are highlighted. Concerning positive 

evocations, we observed that ageing was linked to a period of tranquility and peace 

(10,20%) and to a phase of change of life rhythm and preferences (10,20%).
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From the perspective of social service students, ageing starts with the loss of 

functionality (41,67%) and health loss (33,33%) (Table 5). 

 

The opinions of social service students regarding the representation of unsuccessful 

ageing refers to "dependence" (16,67%) and a successful one to "Enjoy life with absence 

of serious illness that is not impeditive" (16,67% ) and to an "Ageing with happiness and 

personal fulfillment" (20,83%) (Table 6). 

 

 

With regard to the gains and losses of ageing, social service students report that the 

main gain is "lived experience" (20,83%) and that the greatest loss is "Loss of family 

members and older loved ones" (41,68%) (Table 7). Their refusal to think about the 

subject of "losses" is also denied, and this thought (delayed representation of loss in 

ageing) is referred to the future (12,50%). 

 
Effectively, as can be seen in Table 8, social service students have difficulty projecting 

their own ageing, since their main representation is essentially negative (75%). 
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Conclusions 

 

From the analysis on the data obtained we can highlight the following: (1) the social 

representation about well and unsuccessful ageing reveals understanding in the area; 

(2) social representations  were divided between gains and losses in ageing, in addition 

to the positive stereotypes attributed to the elderly, the participants showed a 

predominantly negative perspective of ageing; (3) The stimulation of shared beliefs of 

the perpetivated ageing in the negative, will certainly influence in its future professional 

performance; (4) marking two periods of ageing from the age of 65 and its designation:  

 



AGEINGCONGRESS2018 – Congresso Internacional sobre o Envelhecimento – Livro de Atas 564 

 

 

 

Elderly is after 80; and Pre-Aged is between 65 and 80; (5) variability of the meaning of 

the word elderly, arising as an ambiguous term; (6) Difficulty and / or refusal to imagine 

their own ageing; (7) Limited understanding of the effective work of the social service 

professional with the older members of society and their areas, showing the stereotypes 

of the ageing of institutionalization; (8) Comprehensive understanding of the added 

value of AS work in the area of ageing; (9) Awareness of training needs in the area of 

gerontology that allow a better preparation for the work of proximity with the elderly, 

evidenced in particular inclusion of two US: "Intervention with the Elderly" and 

"Psychology of the Elderly"; and (10) They present suggestions on the relevance of 

investment in the training and selection of all professionals working with the elderly, in 

the organization and implementation of activities that develop the potential of the 

elderly, and in the organization and implementation of the Volunteering of Higher 

Education students in the area of ageing. 

The social representations presented by future professionals in social work evidenced a 

coexistence between several opposing perspectives on ageing, a phenomenon that we 

also find in our society. In particular, highlighting the perspective presented by the 

authors about myths (predominance of chronological age; senility and tranquility) and 

exclusion in ageing (Kimmmel; 1988; Garcia, 1988, Clark, 2009, Fernandes, 2001,; 

Almeida & Azevedo, 2010; Daniel, Antunes & Amaral, 2015); and the positive 

representation of healthy active and successful ageing (psychological, physical and 

social) (Baltes,; 1987; Baltes & Carstensen; 1996; Neri, 2006, Steptoe, Deaton & Stone, 

2015; Faria, 2016  and Faria, 2017). This situation was highlighted in the World Report 

on Ageing and Health (WHO) (2015), which leads us to reinforce the fight against ageism 

as a priority. 
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