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Resumo 

 

A investigação sobre a reminiscência enquanto estratégia de intervenção na melhoria da saúde 

mental e bem-estar em pessoas idosas com demência, tem revelado benefícios na cognição, 

satisfação com a vida, bem-estar subjetivo e qualidade de vida, no entanto, é ainda escassa.  

Este estudo tem como objetivo avaliar o efeito da terapia da reminiscência na promoção do 

bem-estar subjetivo em pessoas idosas com demência em contexto institucional. Para tal, 

implementou-se um programa de reminiscência com dez sessões individuais de 45 minutos 

cada, com o desenvolvimento de um livro biográfico para cada participante.  

A amostra é constituída por 6 participantes com idades compreendidas entre os 84 e os 94 anos, 

com demência em estádio ligeiro a moderado e institucionalizados numa estrutura residencial 

para pessoas idosas (n = 5) e numa unidade de cuidados continuados de média duração e 

reabilitação (n = 1). 

Antes do início da intervenção foi utilizado o Questionário de Avaliação Clínica da Demência 

(CDR) para avaliar o estádio de demência em que a pessoa se encontra e determinar a inclusão 

ou exclusão dos participantes na intervenção. Para a análise do efeito da intervenção utilizou-se 

como medida de pré e pós teste a escala de Avaliação do Bem-Estar Subjetivo composta por 

duas subescalas: a subescala de Satisfação com a Vida (SWLS) e a subescala dos Afetos 

Positivos e Negativos (PANAS-VRP). Para analisar o desempenho dos participantes ao longo 

das sessões de reminiscência construiu-se uma tabela de registo, com base nos indicadores de 

bem-estar subjetivo, submetida a uma análise de abordagem qualitativa.  

Os resultados desta investigação sugerem que a terapia da reminiscência pode ter um efeito no 

bem-estar subjetivo das pessoas idosas com demência. Na subescala Satisfação com a Vida 

verificaram-se diferenças estatisticamente significativas entre o pré-teste e o pós-teste (t (5) = -

2.53, p = 0.05), indicando que a terapia da reminiscência poderá influenciar a satisfação com a 

vida. A subescala Afetos Positivos e Negativos não revelou significância estatística. Estes dados 

permitem aferir que a reminiscência é uma intervenção não farmacológica com grande potencial 

para ser adotada em contextos geriátricos, a pessoas com necessidades paliativas, com vista à 

promoção do seu bem-estar subjetivo. 

 

 

Palavras-chave: Bem-Estar Subjetivo; Cuidados Paliativos; Demência; Intervenção Não 

Farmacológica; Terapia da Reminiscência.  
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Abstract 

 

Research on reminiscence as an intervention strategy, for improving mental health and well-

being, in elderly people with dementia, has proven to be beneficial on several aspects such as: 

cognition, life satisfaction, subjective well-being and quality of life, nevertheless such 

researches are still scarce.   

This particular study aims to evaluate the effects of reminiscence therapy, on the promotion of 

subjective well-being in elderly people with dementia, in an institutional context. For this 

purpose, it was implemented a reminiscence program with ten individual sessions of 45 minutes 

each, resulting in a biographical book offered to each participant. 

The sample study consists of 6 elderly individuals aged between 84 to 94 years old, with mild to 

moderate dementia who were institutionalized either in a residential facility for the elderly (n = 

5) or in a medium-term continuous care and rehabilitation unit (n = 1). 

Prior to the beginning of the intervention, the Clinical Dementia Rating Assessment Protocol 

(CDR) was used to assess the stage of dementia the person is and to determine the inclusion or 

exclusion of participants in the intervention. In order to analyze the results we used as a pre 

and post test measure the Subjective Well- Being Assessment scale consisting of two subscales: 

the Satisfaction with Life subscale (SWLS) and the Positive and Negative Affects subscale 

(PANAS-VRP). To analyze the participants' performance during the reminiscence sessions, a 

registration table was conceived by using subjective well-being indicators, submitted to a 

qualitative approach analysis. 

The outcome of this investigation indicates that reminiscence therapy may have an effect on the 

subjective well-being of elderly people with dementia. In what concerns the subscale 

Satisfaction with Life, there were statistically significant differences between pre test and post 

test (t (5) = -2.53, p = 0.05), indicating that reminiscence therapy may influence life satisfaction. 

The Positive and Negative Affects subscale revealed no statistical significance. These data 

allow us to verify that reminiscence is a non-pharmacological intervention with great potential 

to be adopted in geriatric contexts for people with palliative needs, aiming to promote their 

subjective well-being. 

 

 

Key-words: Dementia; Non-Pharmacological Intervention; Palliative Care; Reminiscence 

Therapy; Subjective Well-Being.



12 
 

Introdução 

 

O aumento da longevidade, decorrente de importantes avanços em diversas áreas, lança 

novos desafios à sociedade aos quais a ciência, a política, a comunidade e cada 

indivíduo tentam dar resposta (Coelho, Parola, Cardoso, Bravo, & Apóstolo, 2017;  Paúl 

& Ribeiro, 2012). Se por um lado a longevidade se revela uma conquista da ciência e da 

sociedade em geral, por outro lado acarreta a grande prevalência de doenças crónicas 

graves que acompanham o processo de envelhecimento, que implicam a necessidade de 

cuidados específicos. Os cuidados paliativos parecem ser os cuidados especializados 

capazes de dar uma resposta adequada ao conjunto de doenças crónicas e limitadoras da 

vida (Silva, 2018). Melhorar a qualidade de vida durante o processo de envelhecimento 

torna-se assim um dos principais desafios do século XXI (Carvalho & Mota, 2012).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) identifica que na área da saúde mental um dos 

problemas mais comuns na população idosa é o transtorno neurocognitivo (WHO, 

2012). O transtorno neurocognitivo, também designado por demência, é caraterizado 

por grandes níveis de incapacidade e mortalidade (WHO, 2016). Trata-se do resultado 

de doenças que afetam o cérebro de forma crónica e progressiva com perturbações das 

funções mentais como a memória, orientação, pensamento, compreensão, linguagem, 

cálculo, humor, juízo crítico e personalidade (Santana & Duro, 2014). Estas 

perturbações comprometem a capacidade do indivíduo para executar as suas atividades 

de vida diária. A sua progressão é lenta e progressiva e varia de indivíduo para 

indivíduo e com as diferentes causas de demência (WHO, 2016; Sequeira, 2010; 

Gonçalves, Albuquerque, & Martín, 2008).  

O reconhecimento da demência enquanto doença terminal, crónica e um problema 

geriátrico possibilita antecipar problemas futuros e uma prestação de cuidados paliativos 

adequados. Neste sentido, prestar uma abordagem paliativa a pessoas com demência 

durante toda a trajetória da doença permite a promoção da qualidade de vida, a 

manutenção das funções, a maximização do conforto e contribui para um 

envelhecimento mais sustentável e digno (Van Der Steen et al., 2014).  

Os recursos biomédicos apesar de assumirem particular relevância no tratamento da 

demência consideram-se limitados. Os tratamentos disponíveis não impedem a 

progressão da doença (Cooper, Li, Lyketsos, & Livingston, 2013; Cotelli, Manenti, & 
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Zanetti, 2012) e este tipo de intervenção não tem em conta a abordagem holística da 

pessoa (O’Neil et al., 2011). Por estes motivos, as terapias não farmacológicas têm 

suscitado interesse na investigação (Cotelli et al., 2012). Contudo, é importante a 

combinação de ambas as terapias em casos de demência (OMS, 2013), especialmente 

em situações de défice cognitivo e estádios mais ligeiros de demência (Lin, Dai, & 

Hwang, 2003). Desta forma, surge a necessidade de implementar estas intervenções no 

terreno e estudar o efeito das terapias psicossociais, alicerçadas em práticas de 

qualidade e baseadas em evidência científica (OMS, 2013). 

Entre as intervenções não farmacológicas identificadas como potencialmente benéficas 

para pessoas idosas com défices cognitivos e com demência destaca-se a terapia da 

reminiscência (Lopes, Afonso, & Ribeiro, 2014; Gonçalves et al., 2008). A 

reminiscência é um processo mental natural que implica a recuperação de memórias 

autobiográficas significativas (Pinquart & Forstmeier, 2012; Webster, Bohlmeijer, & 

Westerhof, 2010). Como estratégia de intervenção, a reminiscência consiste num 

processo psicológico de recuperação de experiências pessoais, vividas no passado que 

são utilizadas para fins terapêuticos (Gonçalves et al., 2008). Enquanto terapia, baseada 

nos pressupostos da estimulação das funções positivas e no desencorajar das funções 

negativas para a melhoria da saúde mental, (Pinquart & Forstmeier, 2012; Webster et 

al., 2010) pode destinar-se a diferentes grupos alvo (pessoas com doença crónica), a 

diversos contextos de atuação (Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI), 

ambientes hospitalares) e através de múltiplas estratégias como a escrita autobiográfica 

(Elias, Neville, & Scott, 2015). 

O efeito da reminiscência em pessoas idosas com demência apresenta-se como uma 

ferramenta útil (Lopes et al., 2014; Gonçalves et al., 2008) quer ao nível da cognição, 

comportamento, humor, sintomatologia depressiva, bem-estar, qualidade de vida, 

comunicação, capacidade funcional e sobrecarga dos cuidadores (Lopes et al., 2014). Os 

seus resultados positivos podem ser justificados pela ausência de aprendizagem de 

estratégias: os participantes são incentivados a falar sobre um tópico que conhecem 

bem, a sua história de vida (Bohlmeijer, Valenkamp, Westerhof, Smit, & Cuijpers, 

2005; Watt & Cappeliez, 2000). 

Os estudos relativos ao impacto da terapia da reminiscência na dimensão do bem-estar 

subjetivo revelam uma melhoria significativa desta variável (Woyciekoski, Hutz, & 

Stenert, 2012). O bem-estar subjetivo refere-se à experiência individual e subjetiva da 
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avaliação da vida como positiva, e inclui variáveis como a satisfação com a vida e a 

vivência de afeto positivo (Woyciekoski et al., 2012). Este construto é composto por 

duas vertentes: i) a vertente cognitiva que inclui a dimensão da satisfação com a vida, 

realizada através de um processo de avaliação sobre a vida; ii) e a vertente afetiva que 

engloba a presença de afeto positivo e ausência de afeto negativo (Galinha, 2008).  

Os resultados obtidos neste domínio de investigação têm vindo a suscitar interesse por 

parte de investigadores da área da gerontologia, pois a sua aplicação apresenta-se como 

um contributo benéfico e significativo para a saúde mental e qualidade de vida 

(Woyciekoski et al., 2012).  

Atendendo aos benefícios da terapia da reminiscência na melhoria da cognição da 

população idosa, e consequente aumento do bem-estar geral, o recurso a esta terapia não 

farmacológica é recomendado e com forte potencial na promoção do bem-estar 

subjetivo de pessoas idosas com demência. É nesta sequência que surge o interesse em 

ampliar esta prática para os cuidados paliativos, enfatizando a importância das terapias 

não farmacológicas no respeito pela biografia, vontade e autonomia da pessoa com 

demência, ao longo de toda a trajetória de doença.  
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Terapia da Reminiscência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Capítulo I – Demência 

 

1.1. Demência: Caraterísticas e Desafios Associados  

A OMS (2012) reconhece que o aumento do tempo de vida potencia o número de 

pessoas com doenças crónicas. De entre as doenças crónicas mais comuns na população 

idosa, a demência é identificada como um problema de saúde pública que merece 

especial atenção (WHO, 2012). Segundo alguns autores, a epidemiologia da demência 

está inevitavelmente associada ao envelhecimento da população (Santana & Duro, 

2014; Sequeira, 2010).  

A demência trata-se do resultado de doenças que afetam o cérebro de forma crónica e 

progressiva com perturbações das funções mentais como a memória, orientação, 

pensamento, compreensão, linguagem, cálculo, humor, juízo crítico e personalidade 

(Santana & Duro, 2014). Estas perturbações comprometem a capacidade do indivíduo 

para executar as suas atividades de vida diária. A sua progressão natural é caraterizada 

por ser lenta e progressiva e varia de doente para doente e com as diferentes causas de 

demência (WHO, 2016; Sequeira, 2010; Gonçalves et al., 2008).  

A definição de Mesulam (2000, p. 444) parece ser a mais adequada às diferentes causas 

de demência: a chronic and usually progressive decline of intellect and/or 

comportament which causes a gradual restriction of costumary daily living activities 

unrelated to changes of alertness, mobility, or sensorium (Mesulam, 2000, cit. in 

Santana & Duro, 2014). 

O relatório World Alzheimer Report (2016) refere que atualmente cerca de 47 milhões 

de pessoas em todo o mundo têm demência. Prevê-se que no ano de 2050, estes valores 

atinjam os 131 milhões (Alzheimer’s Disease International, 2016). Isto significa que o 

número de novos casos a nível mundial é, em média, de 9.9 milhões de pessoas com 

demência. Estes valores mostram que existe um diagnóstico a cada três segundos 

(Alzheimer’s Association, 2015). A OMS considera por isso que as demências devem 

estar incluídas nas doenças que necessitam de atenção prioritária (WHO, 2011). 

Assim, o seu diagnóstico precoce deve ser uma prioridade pois possibilita ao indivíduo 

tomar decisões importantes relativamente ao seu futuro. Prince, Bryce e Ferri (2011) 
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afirmam que o diagnóstico precoce é um direito humano. A sua importância apresenta 

benefícios tanto para a pessoa como para a sua família. Esses benefícios traduzem-se: i) 

na otimização dos cuidados de saúde, na gestão de sintomas e nas questões relativas à 

nutrição, medicação e reabilitação; ii) na compreensão da sintomatologia para uma 

melhor adaptação às alterações cognitivas e comportamentais; iii) na promoção da 

autonomia pelo envolvimento da pessoa e do seu cuidador e/ou familiares no 

planeamento de intervenções; iv) na minimização de riscos associados; v) no melhor 

acesso aos serviços; vi) na melhoria dos resultados de saúde pela implementação de 

intervenções farmacológicas e não farmacológicas que retardam o declínio cognitivo e 

promovem a autonomia e independência durante mais tempo; vii) na redução de custos 

e implicações futuras como o atraso da institucionalização, tratamento precoce de 

sintomas e outras doenças para evitar a hospitalização frequente e a promoção de 

estratégias para minimizar a sobrecarga do cuidador; e por fim, viii) no planeamento 

futuro relativo à segurança da pessoa, suporte financeiro, medicação e gestão das 

atividades de vida diária e instrumentais (Prince et al., 2011). 

A preocupação em torno desta problemática desencadeou o desenvolvimento de 

recomendações e diretrizes para a abordagem da pessoa com demência ao nível da 

prevenção e do diagnóstico precoce. O National Institute on Aging e Alzheimer’s 

Association (McKhanna et al., 2011) sugere as seguintes recomendações e diretrizes: 

1. O diagnóstico deve ser feito através da história clínica da pessoa e de um exame 

cognitivo; 

2. O défice altera pelo menos dois dos domínios descritos: 

a) Capacidade para recordar e adquirir informações novas; 

b) Linguagem; 

c) Personalidade e comportamento; 

d) Raciocínio e execução de tarefas complexas; 

e) Habilidades visuo-espacial. 

Conforme referido, a demência diagnostica-se quando surgem sintomas de declínio 

cognitivo e comportamental que comprometem a pessoa nas suas atividades de vida 

diária. Este declínio torna-se evidente tendo em conta a performance do indivíduo 

(McKhanna et al., 2011). 
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Folstein (1997) defende ainda que o diagnóstico diferencial das várias síndromes 

demenciais deve seguir sete princípios basilares (Folstein, Folstein, & Paul, 1975):  

1) Assegurar e objetivar a presença de défice de múltiplas funções 

cognitivas; 

2) Atestar deterioração relativamente ao nível cognitivo anterior; 

3) Certificar ausência de alteração do estado da consciência; 

4) Excluir depressão e outras causas reversíveis de demência; 

5) Caraterizar o tipo de síndrome demencial; 

6) Dentro das síndromes corticais, distinguir as formas frontotemporais das 

formas temporoparietais.  

De seguida apresenta-se na tabela 1 as várias síndromes demenciais e as 

caraterísticas/sintomatologia associada. 

 

Tabela 1 – Tipos de demência e caraterísticas associadas. 

 

Tipos de Demência Caraterísticas 

Doença de Alzheimer 

Trata-se da causa mais comum de demência e é responsável por 60 a 80% dos 

casos. Os sintomas clínicos iniciais são a dificuldade de recordar nomes e 

eventos recentes, apatia e depressão. Os sintomas que se seguem incluem a 

desorientação, dificuldade em comunicar, raciocinar e alterações 

comportamentais. A acumulação de fragmentos proteicos beta-amilóides 

(placas), fios entrançados de proteína TAU (tangles) e evidência de lesão da 

célula nervosa cerebral são os marcadores deste tipo de demência. 

Demência Vascular 

Segunda causa mais comum de demência, responsável por 40% dos casos. Os 

sintomas clínicos iniciais são representados pelas alterações de raciocínio. 

Ocorre devido a lesão cerebral por hemorragia ou bloqueio da corrente 

sanguínea. A sua localização determina como o pensamento e o 

funcionamento físico são afetados. 
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Fonte: Adaptado de Alzheimer’s Association, 2012:133. 

 

De acordo com o International Classification of Disease-10 (1992) existem três graus 

de gravidade de demência (ligeira, moderada e grave), que se determinam pelo grau de 

deterioração da memória e do pensamento abstrato (Sequeira, 2010).  

Demência de Corpos 

de Lewis 

Apresenta sintomas semelhantes à Doença de Alzheimer. Os sintomas clínicos 

iniciais são os distúrbios de sono e alucinações visuais; estão presentes 

também sintomas como rigidez muscular, desequilíbrios e movimentos 

parkinsónicos. Os Corpos de Lewis são agregações anormais da proteína alfa-

sinucleína que se desenvolvem no córtex cerebral. Pode surgir em pessoas 

com doença de Parkinson mas num padrão diferenciado. 

Demência Mista 
Apresenta sintomatologia de Doença de Alzheimer, Demência Vascular ou 

Demência de Corpos de Lewis. 

Demência 

Frontotemporal Lobar 

Inclui demências como a Frontotemporal, doença de Pick, paralisia 

supranuclear e afasia primária progressiva. Os sintomas clínicos primários são 

mudanças no comportamento, personalidade, dificuldade na compreensão e 

linguagem. As células nervosas da região frontal e áreas adjacentes são as 

mais afetadas. Os sintomas deste tipo de demência acontecem em idades mais 

precoces e a sobrevivência é menor que pessoas com Alzheimer. 

Demência de 

Parkinson 

Os principais problemas associados estão relacionados com a mobilidade. A 

progressão deste tipo de demência pode levar ao surgimento de demência 

severa como a Doença de Alzheimer e Corpos de Lewis. Surge da acumulação 

de proteína alfa-sinucleína na substância negra cerebral. Considera-se que 

estes aglomerados causam degeneração das células nervosas produtoras da 

dopamina. 

Doença de Creutzfeldt 

- Jakob 

Distúrbio muito raro e rapidamente fatal. Causa incapacidades na memória e 

na coordenação e provoca alterações ao nível do comportamento. Resulta de 

uma infeção causada por um prião que causa erros de replicação nas proteínas 

cerebrais. 
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De uma maneira geral, num estádio inicial de demência surgem as perturbações 

cognitivas e comportamentais, das quais se destacam as alterações da memória recente e 

da capacidade de aprendizagem; desorientação no tempo e no espaço; alterações da 

atenção e da linguagem; alterações emocionais e da personalidade e dificuldade para 

resolver problemas. No estádio moderado, existe um agravamento acentuado nas 

perturbações anteriores. Este agravamento inclui perturbações da memória, da afasia, da 

apraxia e da agnosia; limitação para expressar sentimentos; presença de apatia, 

depressão, alucinações, episódios delirantes e perturbações do ritmo do sono-vigília. No 

estádio mais avançado (estádio grave), existe um maior agravamento das perturbações 

anteriormente descritas levando à dependência total na execução das atividades de vida 

diária (Santana & Duro, 2014; Sequeira, 2010).  

Neste contexto, uma avaliação neuropsicológica integrativa com recurso a instrumentos 

de rastreio cognitivo breve e baterias neuropsicológicas, (que incluem testes específicos 

às várias funções cognitivas, como escalas funcionais de avaliação de atividades básicas 

e instrumentais da vida diária assim como escalas de avaliação do humor), assumem um 

papel determinante no diagnóstico das doenças em que o declínio cognitivo é evidente. 

Esta avaliação neuropsicológica constitui diversos benefícios, tais como a obtenção de 

informações relevantes sobre o tipo e a gravidade dos defeitos cognitivos e o destaque 

das capacidades residuais fundamentais para delinear estratégias de reabilitação 

cognitiva. Pode ainda fornecer informações sobre a progressão do declínio do indivíduo, 

sendo de extrema importância no diagnóstico diferencial entre envelhecimento 

fisiológico/normal, depressão e demência. A reavaliação é também parte importante 

neste processo, uma vez que determina o nível de progressão da doença; analisa os 

benefícios das terapias farmacológicas e não farmacológicas e valida o diagnóstico 

(sobretudo em casos de defeito cognitivo ligeiro e demência ligeira) (Guerreiro, 2005).  

A demência caraterizada pela multiplicidade de etiologias e de mecanismos 

fisiopatológicos, associados à variabilidade dos quadros clínicos e dos perfis evolutivos, 

permite inferir que o envelhecimento demográfico cria desafios a nível social e familiar 

bem como na assistência formal e informal (Sequeira, 2010). A interação social tende a 

diminuir com a idade sendo que, as redes socias de cada indivíduo tendem a sofrer 

alterações em função do contexto familiar, da participação na comunidade e da prática 

profissional ao logo da vida. Tal constatação deverá servir de alerta à sociedade 

nomeadamente no que diz respeito à reorganização de redes de apoio formal e informal 
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de forma a responder adequadamente às dificuldades enfrentadas pela pessoa com 

demência e assim promover a saúde mental, o bem-estar, a satisfação com a vida e o 

envelhecimento bem-sucedido (Paúl, 2005). Torna-se assim um dever da sociedade e 

das organizações contribuir para a dignidade da pessoa idosa com demência.   

 

 

1.2. Demência: Importância dos Cuidados Paliativos  

A grande prevalência de doenças crónicas associada ao progressivo envelhecimento da 

população tem revelado a necessidade de cuidados específicos (Santana & Duro, 2014). 

Os cuidados paliativos surgem como os cuidados especializados  capazes de dar 

resposta às necessidades decorrentes de doenças crónicas graves e ameaçadoras da vida 

(Burlá, 2018; Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 2015). 

Os cuidados paliativos têm por definição consensual melhorar a qualidade de vida dos 

doentes e das suas famílias, que enfrentam doenças que ameaçam a continuidade da 

vida, através da prevenção e alívio de sofrimento. Implica identificação precoce, 

avaliação e tratamento da dor e outros problemas de caráter físico, espiritual e 

psicossocial (Capelas, 2014; Pimentel, 2014). Os cuidados paliativos representam não 

só uma perspetiva diferente de encarar a morte, mas também, de encarar a vida. 

Utilizam ferramentas adequadas para satisfazer as necessidades do doente e dos seus 

familiares bem como estratégias que influenciam positivamente toda a trajetória de 

doença (Matsumoto, 2009).  

A OMS refere que todas as pessoas com doença incurável e progressiva devem 

beneficiar de cuidados paliativos (WHO, 2011). Neste sentido, o Plano Nacional de 

Cuidados Paliativos especifica a ministração destes cuidados a indivíduos: 1) que não 

têm perspetiva de cura; 2) em que a progressão da doença limita a vida; 3) onde 

predomina intenso sofrimento; 4) que manifestem a presença de necessidades 

complexas que implicam apoio especializado e interdisciplinar (Direcção-Geral da 

Saúde, 2004). Os cuidados paliativos definem-se e diferenciam-se de outros pela sua 

abordagem holística e centrada na pessoa. Estes assentam nas necessidades e no 

sofrimento da pessoa, e não apenas no seu diagnóstico e prognóstico (Neto, 2014; 

Direcção-Geral da Saúde, 2004). De acordo com este enquadramento pode-se concluir 
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que as demências necessitam da aplicação dos cuidados paliativos, já que pelas suas 

caraterísticas específicas, englobam-se nesta definição (Sociedade Brasileira de 

Geriatria e Gerontologia, 2015; Burlá & Azevedo, 2009). 

O documento da Associação Europeia de Cuidados Paliativos torna claro que: 1) a 

demência é uma doença terminal, crónica e um problema geriátrico, por isso, ser 

reconhecida pela sua natureza terminal permite antecipar problemas futuros e prever 

uma prestação de cuidados paliativos adequados; 2) a promoção da qualidade de vida, a 

manutenção das funções e a maximização do conforto devem ser adaptados para à 

pessoa com demência durante toda a trajetória de doença (Van Der Steen et al., 2014). 

Apesar da necessidade de cuidados paliativos em pessoas idosas com demência ser cada 

vez mais reconhecida, são múltiplos os desafios à prática clínica atual. Destaca-se o 

rastreio e o diagnóstico mais precoce da demência (Burlá, 2018). Atualmente os dados 

indicam que pessoas com demência em estado avançado morreram sem beneficiar de 

cuidados paliativos, por não terem sido reconhecidas como pessoas portadoras de 

doença terminal (Burlá, 2018). Por outro lado, os doentes que beneficiam de cuidados 

paliativos são, na sua maioria, pessoas em fase avançada da doença, cujos cuidados 

prestados assentam principalmente no controlo de sintomas (Matsumoto, 2009). 

Ressalta-se ainda as exigências e os custos no atendimento às necessidades básicas no 

seio familiar, institucional e social, que requerem recursos legais e políticas públicas 

que forneçam um atendimento adequado à pessoa com demência, ao seu cuidador e/ou 

aos seus familiares (Burlá, 2018).  

A progressão da demência é previsível, mas o seu ritmo de evolução não (Burlá, 2018). 

Esta caraterística permite à OMS concluir que a demência merece atenção prioritária 

(Direcção-Geral da Saúde, 2004) e que é urgente estabelecer políticas e diretrizes que 

incluam medidas de prevenção e diagnóstico precoce. Outro aspeto a ter em 

consideração trata-se dos contextos em que os cuidados paliativos podem ser aplicados 

e os seus diferentes níveis de prestação (Neto, 2014). Tal aspeto deve-se às insuficientes 

estruturas de cuidados paliativos em Portugal (Pimentel, 2014).  

Nesta sequência, convém especificar o âmbito de intervenção dos profissionais e a 

abordagem prestada aos indivíduos com necessidades paliativas. A atuação dos 

profissionais diferencia-se por níveis: i) o nível básico das ações paliativas inclui 
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conhecimentos gerais de cuidados paliativos no período pré-graduado aos profissionais 

que pertencem a equipas de unidades residenciais para crónicos ou estruturas 

residenciais para pessoas idosas; ii) o nível intermédio implica um conhecimento mais 

vasto dos princípios dos cuidados paliativos e treino pós-graduado para os profissionais 

que lidam com pessoas com doença grave e avançada; iii) o nível especializado 

referente a um nível pós-graduado avançado para profissionais envolvidos inteiramente 

nesta área (Neto, 2014).  

Quanto aos níveis de prestação dos cuidados paliativos, pode constar-se a existência de 

ações paliativas que integram os princípios dos cuidados paliativos, em qualquer serviço 

não especializado, com profissionais com formação básica pré-graduada. Estas ações 

baseiam-se no alívio do sofrimento dos indivíduos, de acordo com a sua situação 

clínica, envolvendo intervenções farmacológicas e não farmacológicas para o controlo 

sintomático. Envolvem ainda a comunicação com o indivíduo, com a sua família e com 

os outros profissionais assim como o dever de apoiar e respeitar as decisões tomadas 

pelo indivíduo. Os cuidados paliativos gerais são prestados por profissionais de 

cuidados de saúde primários ou especialistas em doenças crónicas e limitadoras da vida. 

Estes possuem conhecimentos e boas competências em cuidados paliativos, porém esta 

área não é o enfoque da sua prática profissional. Os cuidados paliativos especializados 

exigem uma equipa interdisciplinar com exclusividade de funções nesta área. A equipa 

deve ter conhecimentos qualificados, orientados a pessoas em situações complexas. E 

finalmente, os centros de excelência que se dedicam ao desenvolvimento de 

investigação, formação e descoberta de novas técnicas de abordagem em cuidados 

paliativos (Capelas, 2014).  

De acordo com a literatura, as estruturas residenciais para pessoas idosas (e.g. Burlá, 

2018; Silva, 2018; Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 2015) e as 

unidades de cuidados continuados (e.g. Ferreira, Aparício, & Trindade, 2014) 

constituem instituições com um grande potencial de apoio a pessoas idosas com 

demência, ao longo da trajetória de doença (OMS, 2015). Contudo, são imprescindíveis 

as várias tipologias de recursos especializados, organizados sobre a forma de uma rede 

de cuidados paliativos (Capelas, 2014). 

Os cuidados paliativos devem ainda basear-se num modelo de cuidados partilhados na 

gestão de doença crónica, particularmente em casos de demência onde é evidente uma 



24 
 

proximidade conceitual de cuidados paliativos e geriatria/gerontologia (Burlá, 2018; 

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 2015; Neto, 2014). Ambas as 

disciplinas têm o propósito de maximizar as capacidades da pessoa, através do alívio do 

sofrimento e conforto proporcionado. Para tal, é fundamental a interdisciplinaridade dos 

profissionais no acompanhamento processual de doença (Sociedade Brasileira de 

Geriatria e Gerontologia, 2015) e a integração de modalidades farmacológicas e não 

farmacológicas tendo como principal objetivo a dignidade, o bem-estar e a qualidade de 

vida das pessoas idosas e das suas famílias (Burlá, 2018; Sociedade Brasileira de 

Geriatria e Gerontologia, 2015). 

Por existir necessidade de práticas diferenciadas, carentes dos referenciais de cuidados 

paliativos, surge o presente estudo de investigação com o objetivo de apresentar 

intervenções paliativas efetivas para pessoas idosas com demência, em contextos 

institucionais diferenciados, como estruturas residenciais para pessoas idosas e 

Unidades de Cuidados Continuados de Média Duração e Reabilitação (UCCMDR).  

 

 

1.2.1. Abordagem Centrada na Pessoa: Modelo Útil nos Cuidados Paliativos 

O modelo teórico de Carl Rogers (1985) apresenta pressupostos e condições que os 

profissionais devem integrar para uma abordagem centrada na pessoa. Este modelo 

refere que o doente e a sua família devem ser vistos de uma forma holística e que o 

cuidado, a escuta, a empatia e a compaixão devem estar incluídos na relação terapêutica 

para reduzir o sofrimento do doente e da sua família (Rogers, 1985; Rogers & Kinget, 

1977). Todos estes pressupostos e conceitos encontram-se presentes na área dos 

cuidados paliativos (Pinto, 2014).  

A abordagem centrada na pessoa, na perspetiva de Carl Rogers, assenta em três 

princípios (Rogers, 1985; Rogers & Kinget, 1977): 1) a tendência flutuante em que o 

profissional é capaz de criar condições que permitam à pessoa vulnerável acreditar nas 

suas potencialidades (nos cuidados paliativos este princípio permite a manutenção da 

vida apesar da situação vulnerável em que a pessoa se encontra (Pinto, 2014)); 2) o 

princípio da confiança na auto-organização ou orientação não-diretiva em que o 

profissional proporciona à pessoa meios que lhe possibilitam auto-organizar-se; e 3) o 

conjunto de seis condições necessárias e suficientes para que a pessoa consiga construir 
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algo que poderá alcançar: a) o contacto psicológico para uma interação terapêutica; b) a 

capacidade inerente ao profissional de aceitar e respeitar quer os pedidos de ajuda quer 

o desespero e a recusa para um encontro existencial; c) a congruência e autenticidade do 

profissional como forma de garantir o sucesso da relação de ajuda; d) a aceitação 

incondicional da pessoa pelo profissional; e) a compreensão empática dos padrões de 

referência da pessoa; e f) a resposta de compreensão empática enquanto intervenção 

privilegiada. Isto significa responder empaticamente à pessoa, por meio da linguagem 

verbal e não-verbal, para que esta percecione que o profissional o compreendeu.  

O conjunto destas seis condições na relação de ajuda permite que a pessoa desenvolva 

um melhor bem-estar, tornando-o cada vez mais capaz de adaptar-se à sua situação 

clínica, resolvendo, desta forma, potenciais problemas. A operacionalização prática 

destas condições é possível através da escuta ativa – componente essencial para a 

interação e relação de ajuda – e da compaixão – resposta de compreensão empática 

(Rogers, 1985; Rogers & Kinget, 1977). 

A qualidade da relação terapêutica, onde predominam a escuta e a empatia como 

alicerces de compaixão pelo sofrimento da pessoa e da sua família, permite ao 

profissional desenvolver uma intervenção humanista em que a pessoa é vista de forma 

holística, na sua individualidade e na particularidade como vivencia e expressa o seu 

sofrimento (Pinto, 2014; Rogers, 1985; Rogers & Kinget, 1977).   

 

 

1.3. Intervenção Não Farmacológica na Demência: Pertinência no Contexto 

Paliativo  

Apesar da existência de fármacos que melhoram os sintomas da demência, nenhum 

impede o seu percurso degenerativo e terminal (Alzheimer’s Association, 2012). 

Contudo, uma gestão terapêutica ativa, que integra o uso adequado de terapias, a gestão 

afetiva das multimorbilidades, a articulação dos cuidados formais e informais e a 

participação em serviços de suporte, melhora significativamente a qualidade de vida da 

pessoa idosa com demência e do seu cuidador (Alzheimer’s Association, 2012).  

As intervenções psicossociais no tratamento da demência surgem como complementos 

eficazes ao tratamento farmacológico na gestão dos sintomas não-cognitivos 
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provocados pelos efeitos secundários dos medicamentos psicotrópicos (Woods, 

O’Philbin, Farrell, Spector, & Orrell, 2018; O’Neil et al., 2011) que objetivam melhorar 

o funcionamento cognitivo da pessoa, o seu bem-estar e a sua adaptação à doença 

(Alzheimer Portugal, 2019; Sequeira, 2010). Nestas intervenções não farmacológicas, 

em que a abordagem é centrada na pessoa, estão incluídas técnicas de estimulação ou de 

reabilitação que permitem envolver pessoas com incapacidade, em programas que 

visam reduzir o impacto da doença e as suas dificuldades do quotidiano (Sequeira, 

2010) através do desenvolvimento de competências (Bohlmeijer, Valenkamp, 

Westerhof, Smit, & Cuijpers, 2005; Watt & Cappeliez, 2000). 

Estas técnicas de estimulação ou de reabilitação encontram-se organizadas 

essencialmente em duas tipologias de intervenção, uma mais dirigida para a estimulação 

cognitiva (Terapia de Orientação para a Realidade e Estimulação Cognitiva) e outra 

mais orientada para os aspetos relacionais/emocionais (Terapia da Validação, Terapia 

da Remotivação, Terapia da Reminiscência) (Sequeira, 2010; Douglas et al., 2004):  

 

Terapia de Orientação para a Realidade (Folsom, 1966): conjunto de estratégias que se 

destinam a orientar pessoas com perda de memória e desorientação. As técnicas 

utilizadas permitem que as pessoas se recordem de informações sobre si e sobre o seu 

meio. A terapia pode ser aplicada individualmente ou em grupo, com recurso a diversos 

materiais e atividades de orientação. A sua adoção é essencial para evitar a perda de 

capacidades percetivas, reduzir a desorientação no tempo e no espaço e melhorar a 

qualidade de vida das pessoas com demência (Douglas, James, & Ballard, 2004; Breuil 

e col. 1994, cit. in Sequeira, 2010; Folsom, 1966).  

 

Estimulação Cognitiva: a estimulação das capacidades cognitivas é fundamental na 

demência, em especial nas fases ligeiras e moderadas. O conjunto de estratégias 

adotadas permitem obter um nível de funcionamento cognitivo o mais autónomo 

possível para atrasar o processo demencial (Nunes & Pais, 2014). Os programas de 

estimulação cognitiva visam melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas com 

demência pela preservação e/ou melhoria do desempenho cognitivo através do ensino 

de estratégias compensatórias, da aquisição de novas habilidades e da adaptação às 
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perdas irreversíveis. Este processo permite que as capacidades cognitivas estimuladas 

sofram um declínio mais tardio, ao mesmo tempo que possibilita o indivíduo a 

consciencialização da sua realidade atual. A estimulação cognitiva apresenta vários 

benefícios, tanto a nível cognitivo como a nível neuropsicológico a indivíduos em 

condições de funcionamento normal e a indivíduos com comprometimento cognitivo. 

Os resultados tornam-se mais eficazes quando se adota um método individual que tem 

em conta as especificidades de cada pessoa, o tipo e estádio de doença em que se 

encontra e o contexto em que está inserida (Zanetti e col., 2001, cit. in Sequeira, 2010). 

People with mild-to-moderate dementia of all types should be given the opportunity to 

participate in a structured group cognitive stimulation programme. (National 

Collaborating Centre for Mental Health, 2007, p. 25).  

 

Terapia da Validação (Feil, 1967): é uma das técnicas mais utilizadas para lidar com 

pessoas com demência (Douglas et al., 2004). O seu objetivo principal é melhorar a 

qualidade de vida da pessoa em estado de desorientação e confusão através da resolução 

de problemas específicos e da atribuição de significados às situações atuais (Vilela et 

al., 2017; Sequeira, 2010; Douglas et al., 2004). A sua adoção, quer individual quer 

grupal, permite ao terapeuta utilizar uma variedade de recursos e/ou atividades que 

induzem orientação sobre o próprio e sobre o meio envolvente. Esses recursos podem 

envolver a adição de diapositivos ambientais (sinalização, cores, relógios, calendários, 

fotografias) e o uso cuidado da comunicação verbal e não-verbal (informação básica e 

atual, repetição, feedbacks positivos). O seu foco de atuação assenta essencialmente na 

escuta ativa, na empatia e na aceitação da pessoa e da sua doença. Os impactos positivos 

na função cognitiva e no comportamento são mais evidentes em fases ligeiras e 

moderadas de demência (Vilela et al., 2017; Sequeira, 2010; Douglas et al., 2004).  

 

Terapia da Reminiscência (Butler, 1963): processo psicológico de recuperação de 

acontecimentos ocorridos no passado, de forma individual ou grupal, para a análise do 

passado, compreensão das mudanças, adaptação a transições de vida, promoção da 

comunicação e do bem-estar subjetivo (Woods et al., 2018). Esta estratégia de 

intervenção pode ser utilizada com objetivos preventivos ou de promoção de bem-estar 
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em populações fragilizadas, quer pela institucionalização, quer por doenças crónicas ou 

terminais (Woods et al., 2018; Vilela et al., 2017). O incentivo à partilha de 

experiências de vida pode incluir o uso de objetos pessoais significativos (Woods et al., 

2018). A capacidade de construção das narrativas pessoais por parte dos participantes 

permite a interpretação das suas experiências de vida e a atribuição de significado e 

coerência aos acontecimentos recuperados. Trata-se de uma intervenção útil no trabalho 

com pessoas idosas porque promove competências para lidar com o quotidiano 

(Sequeira, 2010). Neste sentido, os principais âmbitos de atuação da terapia da 

reminiscência vão desde moldes mais preventivos, como a adaptação à 

institucionalização, aos moldes mais remediativos como a estimulação do 

funcionamento cognitivo em casos de demência (Vilela et al., 2017; Lopes et al., 2014; 

Feldman, 2011; Sequeira, 2010; Douglas et al., 2004).   

 

Terapia da Remotivação: trata-se de uma modalidade de intervenção centrada nas 

capacidades e potencialidades dos indivíduos com o propósito de desenvolver aspetos 

sociais, funcionais, emocionais e na promoção da autonomia (Araújo, Gomez, Teixeira, 

& Ribeiro, 2011). Esta técnica terapêutica integra um conjunto de características da 

Terapia de Orientação para a Realidade, Terapia da Validação e da Terapia da 

Reminiscência. O desenvolvimento da Terapia da Remotivação visa promover a 

aceitação da pessoa como um ser único e individual, encorajando-a a pensar na sua 

realidade pessoal e envolvente e na integração das suas experiências na interação com 

os outros. A estimulação da comunicação interpessoal e a valorização da opinião 

individual são elementos fundamentais para uma melhor adaptação à 

institucionalização. A implementação de um programa de remotivação torna-se mais 

eficaz quando utilizado em sessões de grupo, por promover uma envolvência positiva na 

interação entre participantes, gerar sentimento de pertença, motivação e aumento de 

autoestima. O impacto positivo desta terapia é evidente em pessoas idosas 

independentes e autónomas, como em pessoas idosas com demência leve com algum 

comprometimento funcional e cognitivo (Araújo et al., 2011).  
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Outras terapias: Terapia Cognitiva Comportamental (intervenção psicoterapêutica 

orientada para o comportamento) (Douglas et al., 2004; Knight, 1999); Terapia pelas 

Artes (Arteterapia, Musicoterapia, Dramaterapia), Aromaterapia, Terapia 

Multissensorial (intervenções psicoterapêuticas orientadas para a estimulação) (Douglas 

et al., 2004); Modalidades de Intervenção Social e Ambiental, entre outras.  

A combinação das intervenções farmacológicas com as intervenções não 

farmacológicas no tratamento da demência é cada vez mais evidente na literatura 

científica (Vasse et al., 2012). Ainda que subsista diversas limitações metodológicas, os 

autores são unânimes na necessidade de continuar a desenvolver investigação orientada 

para os cuidados centrados na pessoa, de forma a contribuir para uma longevidade com 

qualidade e uma prestação de cuidados de excelência (Sequeira, 2010) que preconize o 

alívio do sofrimento nas diversas dimensões da vida humana (Coelho et al., 2017; Neto, 

2014). A aplicação deste tipo de terapias apresenta múltiplos benefícios, principalmente 

quando implementadas de acordo com as necessidades da pessoa com incapacidade e do 

seu cuidador e integrada no contexto onde se encontra (Douglas et al., 2004; Spector, 

Orrell, Davies, & Woods, 2004, cit. in Sequeira, 2010).  

De salientar que o Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde (2015) identifica 

quatro áreas prioritárias de ação que podem melhorar o atendimento das necessidades 

das pessoas idosas. Este mesmo relatório refere que, apesar da consciencialização de 

lacunas em torno do conhecimento, existem evidências para agir, independentemente da 

situação atual e o nível de desenvolvimento do país. Assim, estas quatro áreas de 

intervenção tem como objetivo principal melhorar a capacidade funcional das pessoas 

idosas, e consequentemente atingir um melhor bem-estar. Este objetivo pode ser 

concretizado através da construção e manutenção da capacidade intrínseca – conjunto 

de capacidades físicas e mentais de um indivíduo – e da promoção da capacidade 

funcional – atributos associados à saúde que permitem ao indivíduo realizar o que 

considera ser importante para si e desenvolver sentimentos de valorização pessoal. É 

indiscutível que se as necessidades das pessoas idosas forem atendidas, a sua 

capacidade funcional aumenta. Portanto, as ações que pretendem alcançar este objetivo 

passam por: 1) alinhar os sistemas de saúde à população idosa através do 

desenvolvimento de sistemas de saúde que garantam o acesso aos serviços integrais e 

centrados nas necessidades das pessoas para a maximização da capacidade intrínseca; 2) 

desenvolver sistemas de cuidados de longo prazo para manter um nível de capacidade 
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funcional a pessoas idosas com risco de perdas significativas da capacidade; 3) criar 

ambientes favoráveis que permitam que as pessoas idosas envelheçam de forma segura, 

num local adequado e que contribuam para o desenvolvimento pessoal, manutenção da 

autonomia e da saúde (transporte, proteção social, habitação, informação e articulação 

dos serviços de saúde com os cuidados de longo prazo); e 4) melhorar a mediação, o 

monitoramento e a compreensão das questões e tendências associadas à idade para 

desenvolver mecanismos locais que assegurem práticas clínicas, políticas de saúde e 

políticas sociais adequadas a esta população, que inclua a capacidade funcional, a 

capacidade intrínseca, a genética, as caraterísticas de saúde, as caraterísticas pessoais, o 

bem-estar subjetivo, a comorbilidade e a necessidade de atendimento e serviços (OMS, 

2015).  
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Capítulo II – Reminiscência 
 

2.1. Reminiscência: Evolução do Conceito 

O conceito de reminiscência surge na história da Humanidade por Platão. Na sua obra 

Ménon faz associação do conceito de reminiscência ao conhecimento (Platão, n.d).  

Aristóteles na obra Retórica faz referência à reminiscência ao facto das pessoas idosas 

viverem de memórias e sentirem prazer em recordar (Aristóteles, n.d.-b). Num outro 

livro Parva Naturalia, Aristóteles dedica-se ao conhecimento do conceito de memória e 

reminiscência, referindo que o que distingue o Homem dos restantes seres vivos é a 

capacidade de recuperação (Aristóteles, n.d.-a).  

Em 1963 Butler, inicia estudos empíricos acerca da reminiscência na velhice e torna o 

conceito de reminiscência um novo campo de investigação. Mais tarde outros autores 

contribuíram para a evolução deste conceito (e.g. Pinquart & Forstmeier, 2012; Webster 

et al., 2010; Cappeliez, Guindon, & Robitaille, 2008; Wong, 1995). 

A reminiscência pode ser definida como um processo de recuperação de experiências e 

acontecimentos pessoais significativos ocorridos no passado (Woods, O’Philbin, Farrell, 

Spector, & Orrell, 2018; Webster, Bohlmeijer, & Webster, 2010; Jonsdottir, Jonsdottir, 

Steingrimsdottir, & Tryggvadottir, 2001; Burnside & Haight, 1992). Trata-se de uma 

forma específica de memória autobiográfica, na qual as memórias mais marcantes são 

recordadas (Bluck & Alea, 2002). Este tipo de memória encontra-se associada às 

experiências pessoais e a reminiscência é a maneira como se acede a essa informação 

(Bluck & Levine, 1998). 

Importa aqui diferenciar dois processos distintos de reminiscência: a) a reminiscência 

enquanto processo normativo de pensar no passado, inerente ao ser humano; e b) a 

reminiscência enquanto estratégia estruturada de intervenção, na qual as memórias são 

recuperadas voluntariamente para determinados fins terapêuticos (Gonçalves, 

Albuquerque, & Martín, 2008; Bohlmeijer, Valenkamp, Westerhof, Smit, & Cuijpers, 

2005). Portanto, a reminiscência enquanto processo mental voluntário, universal e 

natural de recuperação de acontecimentos passados significativos contempla diversas 

finalidades, cujo foco assenta na resolução de conflitos do passado (Woods et al., 2018).   
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Embora seja um processo presente em todas as fases de desenvolvimento, o impacto da 

intervenção é potenciada junto das pessoas idosas. Tal facto explica-se pela análise do 

percurso de vida e o reconhecimento da sua própria finitude (Haight et al., 2003). Na 

presença de doenças crónicas e terminais esta análise de vida, precipitado pela 

proximidade da morte, aumenta ainda mais (Jonsdottir et al., 2001). Para Erikson 

(1963), a função da revisão de vida em pessoas idosas é promover a integridade do ego. 

Esta premissa de Erikson, aliada aos conceitos de revisão de vida de Butler, enfatiza que 

uma reconciliação do passado ajuda o indivíduo a alcançar a serenidade na velhice 

(Merriam, Martin, Adkins, & Poon, 1995). Webster & Young (1988), consideram a 

revisão de vida um processo facilitador dessa integridade.  

A reminiscência enquanto intervenção com pessoas idosas apresenta três tipos de 

intervenção: i) reminiscência simples (ocorre a recuperação de acontecimentos positivos 

ocorridos no passado de forma não estruturada; assenta principalmente na estimulação 

das funções sociais da reminiscência); ii) revisão de vida (descrição mais complexa e 

avaliativa dos acontecimentos autobiográficos para facilitar a integridade de uma 

história de vida) e, iii) terapia da revisão de vida (tem o propósito de aliviar a 

sintomatologia depressiva em pessoas com problemas de saúde mental) (Woods et al., 

2018; Pinquart & Forstmeier, 2012; Webster, Bohlmeijer, & Westerhof, 2010). Desta 

forma, a reminiscência possibilita várias formas de evocação de acontecimentos 

passados que diferem consoante o seu caráter: mais natural, menos avaliativo e menos 

estruturado; e da sua finalidade terapêutica. Isto implica uma conceção cronológica 

diferente e por sua vez uma associação diferenciada de temas e episódios recuperados.  

Em forma de síntese, Webster et al. (2010) explicam que a eficácia da reminiscência 

simples está mais relacionada com a felicidade das pessoas, enquanto a revisão de vida 

está mais direcionada para o bem-estar e a terapia de revisão de vida para a melhoria da 

sintomatologia depressiva. Porém, a aplicação da terapia da reminiscência em pessoas 

idosas tem demonstrado efeitos positivos ao nível da sintomatologia depressiva 

(Pinquart & Forstmeier, 2012; Watt & Cappeliez, 2000), bem-estar e autoaceitação 

(Pinquart & Forstmeier, 2012), solidão, autoestima (Pinquart & Forstmeier, 2012), 

satisfação com a vida, maestria e integridade do ego (Pinquart & Forstmeier, 2012; 

Bohlmeijer et al., 2005).  
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2.2. Reminiscência: Tipos e Funções  

A evocação de acontecimentos passados é um processo que pode ocorrer de modo 

intrapessoal, através de cognições exploradas pelo próprio indivíduo, ou de modo 

interpessoal, na partilha de tópicos do passado com outros indivíduos (Woods et al., 

2018). Esta retrospetiva de episódios de vida passada permite a sua análise, e 

consequentemente a compreensão de mudanças, a aprendizagem, a comunicação com os 

outros e a promoção da autoimagem (Puyenbroeck & Maes, 2005).   

Wong e Watt (1991) foram os primeiros autores a criar uma taxonomia empírica sobre a 

reminiscência. Estes autores destacam seis tipos de reminiscência: 1) integrativa, 2) 

instrumental, 3) transmissiva, 4) narrativa, 5) escapista/defensiva e 6) obsessiva 

(Webster et al., 2010; Wong, 1995).  

A reminiscência integrativa requer autoavaliação para uma integração positiva das 

experiências vividas no passado, com o intuito de resolver conflitos, permitir a 

reconciliação e aceitação do próprio e dos outros; a reminiscência instrumental permite 

a recordação do passado para a resolução de problemas do presente; a reminiscência 

transmissiva tem como objetivo a transmissão de valores e crenças significativas aos 

outros; a reminiscência narrativa trata-se da narração de conteúdos autobiográficos de 

forma mais descritiva e menos interpretativa ou avaliativa; a reminiscência 

escapista/defensiva é uma forma de escapar à realidade atual através da evocação de 

recordações agradáveis do passado (idealização do passado); e por fim, a reminiscência 

obsessiva é caraterizada pela ruminação persistente de eventos passados negativos 

(apesar de estar relacionada à pior saúde mental, este tipo de reminiscência pode 

assumir um carater adaptativo para a recuperação) (Webster et al., 2010; Wong, 1995). 

Mais tarde, Webster (1993, 1997) ao dedicar-se à construção e validação da Escala de 

Funções da Reminiscência – Reminiscence Functions Scale (RFS), defende que são oito 

as funções da reminiscência: 1) identidade, 2) preparação para a morte, 3) resolução de 

problemas, 4) ensino, 5) conversação, 6) redução do aborrecimento, 7) reviver da 

amargura e 8) manutenção da intimidade (Webster, Bohlmeijer, & Webster, 2010).  

A função da identidade tem como objetivo o uso do passado para determinar o ego; a 

preparação para a morte faz uso do passado para permitir a aceitação da morte; a 

resolução de problemas utiliza a reminiscência como estratégia de coping para a 
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resolução de problemas do passado; o ensino permite a transmissão de valores ou 

crenças significativas aos outros; a conversação utiliza as memórias como forma de se 

relacionar com os outros; a redução do aborrecimento possibilita recordar o passado 

como forma de escapar a situações atuais; o reviver da amargura usa a recordação de 

episódios mal sucedidos do passado como justificação das emoções negativas em 

relação aos outros; e por fim, a manutenção da intimidade utiliza representações 

cognitivas e emocionais de pessoas significativas de modo a reconstruir/recordar o 

aspeto físico da pessoa (Webster et al., 2010). 

As funções desenvolvidas por Webster enquadram-se com os tipos de reminiscência 

apresentados por Wong e Watt: a reminiscência integrativa permite manter a integridade 

do ego; enquanto a reminiscência instrumental assenta na manutenção do sentido de 

maestria e competência através do desenvolvimento de estratégias de coping (Webster 

et al., 2010). 

Bluck e Alea (2002) com base nas oito funções da reminiscência afirmam que a 

reminiscência é um tipo de memória autobiográfica que pode ser representada por três 

funções: self, diretiva e social.  

A função do self diz respeito ao processo de construção da identidade e a preparação 

para a morte para a continuidade do self; a função diretiva refere-se à resolução de 

problemas que estão diretamente relacionados com a memória autobiográfica; e a 

função social inclui as funções sociais, a manutenção da intimidade, o ensino e a 

conversação (Bluck & Alea, 2002; Webster et al., 2010). 

Em 2003, Webster identificou com base nas funções da reminiscência um modelo de 

reminiscência com dois eixos, na qual as funções estão distribuídas em quadrantes: self 

versus social; e reativo/perda de orientação versus proativo/orientação do crescimento.  

A construção da identidade e a resolução de problemas pertencem ao quadrante 

proativo/self; a conversação e o ensino ao quadrante proativo/social; a preparação para a 

morte e a manutenção da intimidade ao quadrante reativo/social; e a redução do 

aborrecimento e o reviver da amargura ao quadrante reativo/self (Webster et al., 2010). 
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Porém, em 2006, Cappeliez e O’Rourke desenharam um novo modelo com três funções 

de reminiscência associadas às dimensões físicas e psíquicas da saúde: dirigidas ao self; 

vinculação social e regulação das emoções; e orientação.  

Nas dimensões dirigidas ao self são consideradas funções positivas a construção da 

identidade e a preparação para a morte; como funções negativas encontra-se a redução 

do aborrecimento e o reviver da amargura; na vinculação social e regulação das 

emoções, a conversação trata-se de uma função positiva e a manutenção da intimidade 

uma função negativa; na orientação, a partilha de experiência tem como função a 

resolução de problemas e o ensino de outros (O’ Rourke, Cappeliez, & Claxton, 2011).  

Em 2010, Websterhof, Bohlmeijer e Webster propõem uma nova classificação de 

reminiscência. Esta classificação, baseada na RFS, considera três tipos de 

reminiscência: reminiscência direcionada para eu/positiva, reminiscência 

disfuncional/negativa e reminiscência social. 

A reminiscência direcionada para o eu/positiva inclui as funções de identidade, 

preparação para a morte e resolução de problemas; a reminiscência 

disfuncional/negativa engloba as funções de redução do aborrecimento, reviver da 

amargura e manutenção da intimidade; e a reminiscência social integra as funções de 

ensino e conversação. A aplicação deste modelo permitiu concluir que as funções de 

reminiscência encontram-se relacionadas com o bem-estar na velhice (O’ Rourke et al., 

2011). 

 

 

2.3. A Reminiscência enquanto Intervenção Terapêutica na Demência   

A evolução da reminiscência como estratégia de intervenção propõe a estimulação das 

funções positivas da reminiscência e o desencorajar das funções negativas para a 

promoção da saúde mental (Webster, Bohlmeijer, & Webster, 2010). O 

desenvolvimento de programas de reminiscência pode ser realizado em contextos 

institucionais ou comunitários; de forma individual ou em grupo; em populações com 

ou sem patologia associada; e com atividades diversas que possibilitam a análise o 

percurso de vida (Burnside, 1995). Neste sentido, a intervenção com pessoas idosas 
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pode assumir moldes mais preventivos, antecipando potenciais problemas, ou moldes 

mais remediativos, após a instalação de sintomatologia (Gonçalves et al., 2008). 

De acordo com diversos autores, a utilização da reminiscência enquanto intervenção 

terapêutica em pessoas idosas apresenta múltiplos benefícios. Os seus resultados 

positivos podem ser justificados pela ausência de aprendizagem de estratégias: os 

participantes são incentivados a falar sobre um tópico que conhecem bem, a sua história 

de vida (Bohlmeijer, Valenkamp, Westerhof, Smit, & Cuijpers, 2005; Watt & 

Cappeliez, 2000).   

A reminiscência enquanto intervenção terapêutica na demência surge também na década 

de 70 (Woods et al., 2018). Os resultados e os benefícios desta técnica remetem para a 

sua implementação na promoção da qualidade de vida, saúde mental e envelhecimento 

saudável (Webster et al., 2010; Sequeira, 2010).  O seu impacto em pessoas com 

demência apontam para efeitos positivos ao nível da cognição, comportamento, humor, 

bem-estar, qualidade de vida, comunicação, satisfação com a vida, sintomatologia 

depressiva, sobrecarga dos cuidadores e capacidade funcional (Lopes et al., 2014). No 

entanto, apesar de se verificarem efeitos benéficos da sua aplicabilidade neste tipo de 

população, são poucos os estudos de qualidade que abordam esta temática (Woods et 

al., 2018; Cotelli, Manenti, & Zanetti, 2012).  

Importa referir que a análise de acontecimentos ocorridos no passado através da 

estimulação de memórias sobre eventos gerais ou específicos de vida encontra-se 

presente em pessoas com défices cognitivos (Puyenbroeck & Maes, 2005): pessoas com 

demência tendem a esquecer-se de acontecimentos recentes, enquanto a memória de 

eventos mais antigos tendem a perder-se numa fase mais tardia da doença (Woods et al., 

2018; Nunes & Pais, 2014). Desta forma, focar-se nas memórias autobiográficas, 

memórias que se preservam durante mais tempo, trata-se de uma estratégia de 

intervenção sensata, que contribui para a construção e preservação da identidade da 

pessoa (Woods et al., 2018). Contudo, o impacto da reminiscência depende da fase de 

demência em que a intervenção é implementada (Woods, Spector, Jones, Orrell, & 

Davies, 2005).  

A revisão dos estudos na avaliação do impacto da reminiscência na cognição apresenta 

uma melhoria significativa deste domínio (Wang, 2007; Haight et al., 2003), 

essencialmente na memória (Beavins, 2008). Ao nível do comportamento foram 
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evidentes melhorias comportamentais (Azcurra, 2012), como o aumento do 

envolvimento social (Huang, Li, Yang, & Chen, 2009) e a redução da apatia (Hsieh et 

al., 2010). Em relação à sintomatologia depressiva (Wang, 2007), humor (Woods et al., 

2018; Haight et al., 2003), qualidade de vida e satisfação (Woods et al., 2018), 

capacidade funcional e sobrecarga do cuidador observou-se, igualmente, resultados 

significativamente positivos. Na dimensão da comunicação encontra-se efeitos 

positivos, sobretudo na comunicação não-verbal (Okumura, Tanimukai, & Asada, 

2008), linguagem (O´Rourke, Tobin, O´Callaghan, Sowman, & Collins, 2011) e 

interação social (Huang et al., 2009; Douglas et al., 2004). Na dimensão do bem-estar 

constatou-se uma melhoria desta variável (O´Rourke, Tobin, O´Callaghan, Sowman, & 

Collins, 2011; Douglas et al., 2004), especialmente na felicidade das pessoas com 

demência (Huang et al., 2009). Por outro lado, o seu impacto ao nível da identidade 

(Beavins, 2008), sentido na vida e crescimento pessoal não apresentam diferenças 

estatisticamente significativas (Mackinlay & Trevitt, 2010). Porém, é referido que a 

avaliação nas dimensões de bem-estar e identidade necessitam de mais investigação. 

Considera-se importante estudar a relação entre a perda cognitiva e identidade e as suas 

implicações no bem-estar, pois existe uma deterioração na perda de sentido de vida e 

integridade do ego (Beavins, 2008). 

Torna-se evidente que o impacto da terapia da reminiscência na cognição em pessoas 

com demência resulta de dois elementos-chave: memória autobiográfica e comunicação 

(Woods et al., 2018). Ao considerar-se que o principal enfoque deste trabalho é a 

atribuição de um sentido de vida à história individual de cada pessoa, assume-se que a 

reminiscência adquire uma função integradora. Este trabalho individual permite o 

desenvolvimento de um livro biográfico com componentes-chave da vida de cada 

pessoa que funcionam como recurso importante para um cuidado centrado na pessoa 

(Woods et al., 2018).  

De acordo com os autores Woods e colaboradores (2018), o conhecimento sobre a 

pessoa com demência é um pré-requisito para o cuidado individualizado. Os mesmos 

autores alertam que a evocação de memórias de vida não são todas fontes de prazer e 

felicidade. Algumas recordações podem desencadear sentimentos negativos. A 

avaliação de qualquer impacto negativo é necessária para agir na sua resolução dentro 

do contexto terapêutico específico. 
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Contudo, ainda que se verifique evidência para o uso da terapia da reminiscência na 

intervenção com pessoas idosas, existem algumas limitações que devem ser tidas em 

conta. Diversos autores mencionam como principais limitações metodológicas a falta de 

clarificação dos conceitos utilizados no trabalho terapêutico, a ausência de modelos 

estruturados de intervenção e a especificação das variáveis utilizadas (e.g. Gonçalves et 

al., 2008). Estas limitações condicionam a realização de estudos de qualidade, pois 

existem implicações fortes quanto aos efeitos e à eficácia da aplicação da terapia. Tais 

implicações conduzem a resultados incoerentes nos diversos estudos (Woods et al., 

2018; Hsieh & Wang, 2003; Bluck & Levine, 1998). Desta forma, torna-se fundamental 

definir critérios específicos de intervenção, delinear objetivos consistentes, definir 

estratégias de intervenção claras e adequar a metodologia de avaliação. Garantir a 

validade dos resultados após a intervenção e optar pela criação de grupos de intervenção 

e de controlo, parecem ser estratégias sensatas para a obtenção de resultados 

significativamente positivos neste trabalho (Bohlmeijer, Smit, & Cuijpers, 2003). 

Porém, convém ter em consideração as caraterísticas específicas da amostra, a avaliação 

do impacto da intervenção nos participantes e nos seus cuidadores e a aquisição de 

resultados qualitativos (Hsieh & Wang, 2003). Outro ponto a referir para a adoção deste 

tipo de intervenção é a inclusão dos seguintes objetivos: melhorar a comunicação; 

aumentar a identidade pessoal; promover uma melhor interação com os outros; melhorar 

o humor; maximizar a qualidade de vida; estimular memórias; aumentar a 

individualização do atendimento; ou a combinação destes (Woods et al., 2018). 

 

 

2.3.1. Terapia da Reminiscência: Princípios Fundamentais na Intervenção  

O planeamento prévio de um programa de reminiscência deve organizar-se de acordo 

com os princípios evidenciados na literatura como fundamentais para a sua aplicação.  

Na tabela 2 são descritos os diferentes momentos de intervenção e os principais 

princípios que devem ser adotados.  
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Tabela 2 - Principais princípios para a aplicação da terapia da reminiscência. 

 

Intervenção Princípios 

Observação 

▪ Conhecer os participantes e avaliar as suas capacidades cognitivas, verbais e 

sensoriais (Stinson, 2009); 

▪ Adaptar os horários de intervenção, tendo em consideração as especificidades de 

cada participante (Beuscher & Grando, 2009; Stinson, 2009); 

▪ Procurar desenvolver as sessões de reminiscência num local familiar e confortável 

para o participante. Este local deve estar livre de fontes distrativas (Beuscher & 

Grando, 2009; Stinson, 2009); 

Planeamento 

▪ A obtenção de consentimento informado deve seguir o método de duplo 

consentimento, do participante e do seu familiar mais próximo. Este método permite 

promover a autonomia do participante (Beuscher & Grando, 2009); 

▪ Adequar as sessões de reminiscência a cada participante (Beuscher & Grando, 

2009); 

▪ Antes de iniciar cada sessão de reminiscência, analisar as capacidades cognitivas, 

verbais e sensoriais dos participantes (Beuscher & Grando, 2009; Stinson, 2009); 

Implementação 

▪ Escutar os participantes, estabelecer contacto visual e usar um tom de voz tranquilo 

e audível são estratégias que permitem desenvolver reconhecimento e valorização 

pessoal (Beuscher & Grando, 2009); 

▪ Elaborar o registo das sessões e adicionar notas de observação (Beuscher & Grando, 

2009); 

Avaliação 

▪ Avaliar os benefícios das sessões de reminiscência (Stinson, 2009); 

▪ Dar oportunidade aos participantes de refletir sobre o programa de reminiscência 

(Stinson, 2009); 

▪ Garantir a credibilidade e a confiabilidade dos dados recolhidos através da 

triangulação dos dados por entrevistas, registo das sessões e notas de observação 

(Beuscher & Grando, 2009). 

 

O modelo The Contextual, Cohort-based, Maturity, Specific-Challenge desenvolvido 

por Knight, especifica ainda que o terapeuta deve estar ciente das influências 

contextuais, os efeitos baseados em coorte e o nível de maturidade dos indivíduos. Deve 

também ter em conta um conjunto de desafios que determinam a adaptabilidade da 

intervenção. Tais desafios traduzem-se nos problemas associados às habilidades 
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intelectuais, ao desempenho da memória, às caraterísticas de personalidade e à 

complexidade emocional de cada indivíduo (Knight, 1999).  
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Capítulo III – Bem-Estar Subjetivo 

 

3.1. Bem-Estar Subjetivo: Conceito  

A investigação desenvolvida no âmbito do bem-estar subjetivo revela efeitos positivos 

nas áreas da saúde metal, qualidade de vida e gerontologia (Matamá et al., 2017).  

O conceito foi estudado pela primeira vez por Wilson em 1960 e surgiu da necessidade 

de procurar indicadores de qualidade de vida (Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999).  

Wilson (1960) estudou duas hipóteses de bem-estar, na qual relaciona os conceitos de 

satisfação e felicidade. Estas duas hipóteses traduzem-se na perspetiva base-topo 

(bottom-up) e na perspetiva de topo-base (top-down). A perspetiva base-topo refere que 

a satisfação imediata de necessidades produz felicidade, enquanto a perspetiva de topo-

base considera o grau de satisfação determinante para produzir felicidade. Esta última 

perspetiva tem influência nas experiências ocorridas no passado, das comparações com 

os outros, dos valores e crenças pessoais e outros fatores (Galinha & Ribeiro, 2005).  

Mais tarde, na década de 70, o bem-estar subjetivo surge como dimensão positiva de 

saúde (Galinha & Ribeiro, 2005). Posteriormente, o conceito associa-se a outras 

dimensões positivas como a perceção de autoeficácia, a autonomia, a competência e a 

autoatualização do potencial intelectual e emocional do próprio. Esta associação 

permitiu inferir o bem-estar subjetivo como uma dimensão de saúde mental (WHO, 

2001).  

A evolução do conceito de bem-estar subjetivo permitiu a adoção de um modelo 

biopsicossocial aplicado à saúde mental e à saúde em geral que mostra que a perspetiva 

biomédica é redutora por não apresentar uma abordagem integrada e holística na 

promoção da saúde (Satuf et al., 2018; Galinha & Ribeiro, 2005). Daí a OMS definir o 

conceito de saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 

somente ausência de afecções e enfermidades (Segre & Ferraz, 1997).  

Assim, o bem-estar subjetivo é definido como a experiência individual e subjetiva da 

avaliação da vida percecionado de forma positiva, e inclui variáveis como a satisfação 

com a vida e a vivência de afeto positivo (Woyciekoski et al., 2012). De forma 

simplificada, o bem-estar subjetivo trata-se do modo como as pessoas se sentem e como 
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avaliam as suas próprias vidas. Este construto é composto por uma vertente cognitiva 

que inclui a dimensão da satisfação com a vida, realizada através de um processo de 

avaliação sobre a vida e uma vertente afetiva que engloba a presença de afeto positivo e 

ausência de afeto negativo (Matamá et al., 2017; Galinha, 2008). De acordo com Diener 

e Ryan (2011), o bem-estar subjetivo é uma dimensão que procura agregar e 

compreender um conjunto de avaliações feitas pelas pessoas sobre os seus eventos de 

vida (Satuf et al., 2018).  

A dimensão afetiva do bem-estar subjetivo é representada pelos afetos: afeto positivo 

que corresponde à presença de emoções positivas e afeto negativo na presença de 

emoções negativas. A felicidade também se encontra incluída nesta dimensão. Estes 

conceitos - felicidade e afeto - são cruciais no estudo do bem-estar subjetivo. Trata-se 

de conceitos complexos, sendo que o primeiro desencadeia-se a partir de um conjunto 

de condições e o segundo acontece diariamente, o que implica a mobilização de 

esforços na promoção de bem-estar subjetivo positivo (Galinha, 2008).  

Quanto à dimensão cognitiva do bem-estar subjetivo, esta é representada pelo conceito 

de satisfação com a vida. A satisfação com a vida requer autoavaliação por parte do 

próprio indivíduo sobre a sua vida. Este tipo de julgamento prende-se com a analogia 

das circunstâncias de vida do sujeito com o padrão que estabelece como ideal (Galinha, 

2008).  

Entender o nível de satisfação com a vida é de extrema importância, uma vez que a 

satisfação pode moldar emoções: aumentar ou diminuir emoções positivas e emoções 

negativas (Diener, Suh, & Oishi, 1997). Para Glatzer (1987) esses níveis de satisfação 

podem ser: 1) satisfação com a vida em geral, 2) satisfação como todo um domínio da 

vida, e 3) satisfação com alguns aspetos de um domínio (Diener et al., 1997). Embora as 

componentes de afeto positivo, afeto negativo e satisfação com a vida avaliem o bem-

estar subjetivo, as mesmas diferenciam-se quanto à sua estabilidade e variabilidade ao 

longo do tempo. Por esse motivo, devem ser estudadas de forma individual para se obter 

uma visão mais adequada do conceito como um todo (Lucas, Diener & Suh, cit. in 

Nunes, 2008).  

Os modelos de bem-estar incorporam processos internos do indivíduo, denominados por 

fatores intrínsecos do bem-estar subjetivo ou top down. Esses processos traduzem-se 
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nos aspetos psicológicos, nas crenças e nos valores pessoais, na religião e nas condições 

de saúde. Nesta perspetiva as pessoas interpretam os eventos de vida como positivos ou 

negativos. Tal interpretação influencia a avaliação que o indivíduo faz da sua própria 

vida, ou seja, este tipo de interpretação subjetiva de circunstâncias de vida influencia o 

bem-estar subjetivo. Por outro lado, nos processos externos do indivíduo, denominados 

também por fatores extrínsecos do bem-estar subjetivo ou bottom up, estuda-se a 

influência das circunstâncias de vida como eventos prazerosos ou desprazerosos nos 

afetos positivos e nos afetos negativos. Este processo é representado por circunstâncias 

objetivas de vida como os aspetos sociodemográficos e culturais, e eventos de vida. 

Portanto, devem ser classificados como determinantes principais do bem-estar subjetivo 

as interpretações subjetivas das circunstâncias objetivas de vida (Woyciekoski et al., 

2012).  

 

 

3.2. Modelos, Teorias e Dimensões de Bem-Estar Subjetivo 

A tabela 3 descreve a evolução do conceito de bem-estar subjetivo ao longo dos anos.  

 

Tabela 3 – Explicações teóricas de bem-estar subjetivo. 

 

Autor Ano Modelo/Teoria Descrição 

Wilson 1967 

Teoria Bottom-up (base-

topo) e Top- down 

(topo-base) 

Teoria cuja relação das duas hipóteses é de 

causa e efeito.  

A teoria base-topo defende a existência de 

necessidades humanas básicas e que os sujeitos 

apenas seriam felizes quando as condições 

externas fossem favoráveis (bem-estar 

subjetivo considerado como causa); na teoria 

topo-base os indivíduos interpretam as 

circunstâncias de vida como positivas ou 

negativas (bem-estar subjetivo como efeito).  
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Maslow 1970 
Teoria da Satisfação das 

Necessidades 

Relação entre as condições de vida dos 

indivíduos com o nível de bem-estar. Isto 

significa que as pessoas estão pré-

determinadas para o desenvolvimento pessoal 

e o bem-estar subjetivo apenas é alcançado 

quando as pessoas realizam o seu potencial 

máximo. 

  

Lazarus & 

Folkman 
1984 Teoria Transacional 

Importância da interpretação subjetiva das 

experiências de vida na adaptação do 

indivíduo.  

 

Paeducci 1984 
Teoria da Amplitude da 

Frequência  

Analogia entre uma experiência positiva ou 

negativa com experiências de vida anteriores. 

Scheier & Carver 1985 
Teoria do Otimismo 

Disposicional 

Relação entre fatores de personalidade e bem-

estar subjetivo. 

Headey & 

Wearing 
1989 

Teorias do Equilíbrio 

Dinâmico 

Associação de um conjunto de fatores na 

compreensão do bem-estar subjetivo. 

Simon 1989 Teoria da Adaptação 

Adaptação física e psicológica a determinadas 

condições de vida. Teoria sobre o impacto dos 

eventos de vida no bem-estar subjetivo. 

 

Csikszentmihalyi 

& Wong 
1991 

Teoria do Prazer e da 

Dor 

Relação entre afeto positivo e afeto negativo: 

frequência e intensidade do afeto que incidem 

nas teorias do prazer e da dor. 

Costa & McCrae 1992 
Modelo dos Cinco 

Fatores  

Relação dos traços de personalidade com o 

bem-estar subjetivo: extroversão; 

neuroticismo; conscienciosidade; amabilidade; 

e abertura à experiência. 
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Cummins 1998 
Teoria do Equilíbrio 

Homeostático 

Conexão entre o humor negativo (ansiedade e 

depressão) e os níveis de bem-estar subjetivo. 

Schwarz & Strack 1999 

Modelo Teórico do 

Julgamento do Bem-

Estar Subjetivo 

A ideia de satisfação com a vida depende da 

analogia feita entre as realizações pessoais e os 

padrões que cada indivíduo estabelece como 

ideal. 

Sirgy 2002 

Modelo Teórico das 

Estratégias para 

Promover o Bem-Estar 

Subjetivo 

O bem-estar subjetivo é considerado um estado 

afetivo duradouro, de longo termo, composto 

por três componentes: a experiência acumulada 

de afeto positivo em domínios da vida 

salientes; a experiência acumulada de afeto 

negativo em domínios da vida salientes; e a 

avaliação da satisfação com a vida global ou 

em domínios da vida importantes.  

 

Fonte: Adaptado de Galinha, 2008.  

 

A evolução do conceito de bem-estar subjetivo permite afirmar que se trata de um 

conceito complexo e simultaneamente difuso. Estudos recentes pretendem ainda 

contribuir para a consistência do conceito. Porém, existe uma notória consolidação de 

que o bem-estar subjetivo é constituído por uma dimensão afetiva e uma dimensão 

cognitiva. Desta forma, os indivíduos que manifestam bem-estar subjetivo positivo 

experienciam mais emoções positivas do que emoções negativas e avaliam a sua vida 

como positiva (Galinha & Ribeiro, 2005).  

A satisfação com a vida e a felicidade foram conceitos estudados por diversos autores. 

Contudo, apenas Ryff (1995) propôs um modelo multidimensional de bem-estar que 

inclui seis dimensões diferenciadas do funcionamento psicológico positivo. Essas 

dimensões traduzem-se: a) na autoaceitação - atitude positiva em relação a si próprio e 

sobre a sua vida; b) na relação positiva com as pessoas; c) na autonomia – capacidade 

de agir de acordo com as suas convicções (autodeterminação); d) no domínio sobre o 

meio – ser capaz de escolher ou criar contextos adequados às suas necessidades e aos 

seus valores; e) no propósito de vida – definir metas e objetivos para dar um significado 
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e sentido de direção à vida; e f) no crescimento pessoal – apostar em novas experiências 

para um crescimento pessoal contínuo (autorrealização) (Ryff, 1995). 

Estas dimensões do funcionamento psicológico positivo estabelecem uma relação direta 

com a memória, visto que o desempenho da memória é determinado pelas capacidades 

de reserva da pessoa idosa, as suas estratégias de otimização e as suas estratégias de 

compensação perante défices noutras áreas (Baltes & Baltes, 1990). 
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Capítulo IV - Objetivos do Estudo 

 

4.1. Objetivo Geral 

Avaliar o efeito de um programa de reminiscência na promoção do bem-estar subjetivo 

em pessoas idosas com demência em contexto institucional.  

 

 

4.2. Objetivos Específicos 

i) Verificar se existem alterações no bem-estar subjetivo de pessoas idosas 

institucionalizadas com demência em estádio ligeiro a moderado da doença, após a 

implementação de um programa de reminiscência. 

 

ii) Analisar a progressão de pessoas idosas institucionalizadas com demência em estádio 

ligeiro a moderado da doença nos indicadores da autoexpressão, autoestima, otimização, 

maestria, adaptação e autoaceitação, através dos relatos das trajetórias de vida durante a 

implementação de um programa de reminiscência. 

 

 

4.3. Questões de Investigação  

a) Qual o efeito de um programa de reminiscência no bem-estar subjetivo de pessoas 

idosas com demência em contexto institucional?  

 

b) Qual a progressão de pessoas idosas com demência em contexto institucional nos 

indicadores do bem-estar subjetivo, durante a implementação de um programa de 

reminiscência? 
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Capítulo V – Método 

 

5.1. Design do Estudo 

Trata-se de um estudo quasi-experimental de caráter misto, isto é, que inclui uma 

análise quantitativa e uma abordagem qualitativa. A análise quantitativa avalia o bem-

estar subjetivo dos participantes, antes e após a aplicação do programa de intervenção 

de terapia da reminiscência. Enquanto a abordagem qualitativa analisa o processo de 

reminiscência através da análise dos indicadores do bem-estar subjetivo (autoexpressão, 

autoestima, otimização, maestria, adaptação e autoaceitação) ao longo das sessões 

desenvolvidas e dos relatos das trajetórias de vida dos participantes. O caráter misto 

deste estudo permite uma avaliação mais íntegra do efeito do programa de 

reminiscência na promoção do bem-estar subjetivo em pessoas idosas com demência. 

 

 

5.2. Participantes  

Os participantes deste estudo foram selecionados a partir de uma população de cento e 

vinte pessoas institucionalizadas numa instituição privada localizada no norte do país, 

no Distrito do Porto, em estrutura residencial para pessoas idosas e em duas unidades de 

cuidados continuados (unidade de média duração e reabilitação e unidade de longa 

duração e manutenção). Foram convidadas a participar no estudo indivíduos que 

reuniam os seguintes critérios de inclusão: a) pessoas com idade igual ou superior a 65 

anos; b) sem comprometimento grave das capacidades cognitivas, da comunicação e da 

compreensão; c) pontuação 1 e 2 obtida no Questionário de Avaliação Clínica da 

Demência (CDR) correspondente a demência leve e moderada, respetivamente; d) 

Consentimento Informado, Livre e Esclarecido do participante e família/representante 

legal.  

A amostra total envolveu seis pessoas idosas com demência em estádio ligeiro a 

moderado com idades compreendidas entre os 84 e os 94 anos, cuja média de idade é de 

89 anos sensivelmente (M = 89.17). A tabela 6 apresenta os procedimentos para a 
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seleção dos participantes e a tabela 7 uma descrição mais pormenorizada dos dados 

sociodemográficos. 

 

 

5.3. Instrumentos 

Os instrumentos utilizados na recolha de dados foram: 1) Questionário de Avaliação 

Clínica da Demência – Clinical Dementia Rating Assessment Protocol (CDR) - 

utilizado para averiguar em que estádio de demência a pessoa se encontra e determinar a 

inclusão ou exclusão dos participantes na intervenção; 2) Questionário 

Sociodemográfico para a caraterização pormenorizada da amostra; 3) escala de 

Avaliação do Bem-Estar Subjetivo composta por duas subescalas: a) subescala de 

Satisfação com a Vida - Satisfaction With Life Scale (SWLS) e b) subescala de Afetos 

Positivos e Negativos, Versão Reduzida Portuguesa (PANAS-VRP) - Positive and 

Negative Affect Schedule (PANAS) – utilizados como pré e pós teste para avaliar o 

efeito da intervenção de reminiscência relativamente ao bem-estar subjetivo dos 

participantes; iv) Registo das Sessões de Reminiscência para analisar o desempenho dos 

participantes nos indicadores do bem-estar subjetivo e perceber a evolução dos 

resultados ao longo das sessões.  

A aplicação dos respetivos testes foi orientado e administrado pela investigadora 

principal do estudo, em suporte material (papel) anonimizado e num ambiente sem 

ruídos, com luz suficiente e sem fontes distrativas, para que os participantes pudessem 

estar o mais atentos possível. 

A gestão temporal relativa à aplicação dos testes e das sessões de reminiscência foi feita 

em conjunto com a equipa multidisciplinar, tendo em conta as especificidades de cada 

participante. 

O conjunto de testes (CDR, Questionário Sociodemográfico e subescalas que compõem 

a Avaliação do Bem-Estar Subjetivo – SWLS e PANAS-VRP) foram submetidos a uma 

análise estatística descritiva e inferencial, através do Software IBM SPSS Statistics v. 25. 

E o Registo das Sessões de Reminiscência submetido a uma abordagem qualitativa 

através da análise de processo.  
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Nomeação e/ou descrição dos instrumentos utilizados: 

 

Informação ao Participante & Consentimento Informado, Livre e Esclarecido de 

acordo com a Declaração de Helsínquia e a Convenção de Oviedo (Anexo 2) 

 

1) Questionário de Avaliação Clínica da Demência – Clinical Dementia Rating 

Assessment Protocol (CDR) (Anexo 3) 

A avaliação clínica da demência foi desenvolvida por Hughes e colaboradores em 1982. 

Atualmente encontra-se validada para a população portuguesa por Garret e 

colaboradores em 2007 (Apóstolo, 2012). Este questionário permite avaliar a demência 

em cinco graus de comprometimento do desempenho do indivíduo, desde o normal 

(CDR=0), suspeito (CDR=0.5), ligeiro (CDR=1), moderado (CDR=2) ou grave 

(CDR=3). Esta avaliação é feita com base nas alterações verificadas ao nível das seis 

categorias cognitivo-comportamentais: memória; orientação; juízo e resolução de 

problemas; atividades na comunidade; atividades em casa e passatempos; e atividades 

relativas ao autocuidado. Os itens são avaliados de forma independe e considera-se 

como categoria primária a memória e as restantes categorias como secundárias. Cada 

uma das seis categorias deve ser classificada em: 0 (nenhuma alteração); 0.5 (suspeita 

de alteração); 1 (demência leve); 2 (demência moderada); e 3 (demência grave). De 

referir que na categoria de cuidados pessoais não existe o nível 0.5 (alteração suspeita) 

(Apóstolo, 2012; Sequeira, 2010).  

De notar que este questionário contém perguntas dirigidas ao informante (pessoa 

próxima do doente) e perguntas dirigidas ao doente. 

O resultado final do questionário resulta das pontuações obtidas das diversas categorias 

mencionadas (Tabela 4): 
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Tabela 4 – Resultado final do Questionário de Avaliação Clínica da Demência. 

 

 

Fonte: Adaptado de Apóstolo, 2012:84. 

 

 

2) Questionário Sociodemográfico (Anexo 4)  

Foi construído um questionário para recolha de informação sobre as variáveis 

sociodemográficas (género, idade, nacionalidade, estado civil, nomeação de familiares 

ou pessoas mais próximas, anos completos de escolaridade, profissão desempenhada, 

crenças religiosas e/ou espirituais, motivo de institucionalização, tempo de 

institucionalização, se realiza algum tipo de atividade, com que regularidade é visitado, 

perceção do estado de saúde e que tipos de assistência é prestada). 

 

3) Escala de Avaliação do Bem-Estar Subjetivo (Anexo 5) 

Subescalas utilizadas para avaliar o bem-estar subjetivo: 

a) SWLS - Satisfaction With Life Scale (Diener et al., 1985) 

Subescala de Satisfação com a Vida, versão portuguesa de Simões, 1992 

A SWLS foi primeiramente desenvolvida e validada por Diener, Emmons, Larsen e 

Griffin em 1985. É uma das subescalas mais utilizadas para avaliar o bem-estar 

subjetivo, isto é, o modo positivo ou negativo como as pessoas vivenciam a sua própria 

vida (Simões, 1992, cit. in Costa, 2013). 

Encontra-se adaptada para a população portuguesa primeiro por Neto, Barros e Barros 

em 1990 e posteriormente por Simões em 1992 (Costa, 2013).   

Síndrome demencial ausente Síndrome demencial presente 

0 Ausência de comprometimento cognitivo 1 Demência ligeira 

 

0.5 

 

Comprometimento cognitivo questionável 

(transtorno cognitivo leve) 

2 Demência moderada 

3 Demência grave 
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A subescala revela boas qualidades psicométricas e uma estrutura unifatorial, que é 

possível identificar pela dimensão cognitiva do bem-estar subjetivo (Simões, 1992, cit. 

in Costa, 2013). 

A versão validada por Simões (1992) torna-se acessível a pessoas com escolaridade 

baixa e a amostras com especificidades como a do presente estudo. De acordo com 

Costa (1993), a SWLS é uma subescala válida para ser aplicada à população idosa 

institucionalizada (Costa, 2013).   

As opções de resposta apresentada pela subescala passam por cinco itens do tipo Likert: 

discordo muito (1); discordo pouco (2); não concordo, nem discordo (3); concordo um 

pouco (4); e concordo muito (5). Os resultados obtidos oscilam entre um mínimo de 5 e 

um máximo de 25, sendo que uma maior pontuação indica maior satisfação com a vida. 

O ponto médio da pontuação é 15 (Simões, 1992, cit. in Costa, 2013). Os itens da escala 

de Avaliação do Bem-Estar Subjetivo que correspondem à SWLS são os itens 

compreendidos entre 1 e 5.    

 

b) PANAS - Positive and Negative Affect Schedule (Watson, Clark e Tellegen, 1988) 

Subescala de Afetos Positivos e Negativos, Versão Reduzida Portuguesa (VRP) de 

Galinha, Pereira & Esteves, 2014 

A PANAS foi desenvolvida por Watson, Clark e Tellegem em 1988. Trata-se de uma 

subescala que é utilizada para medir a vertente afetiva do bem-estar subjetivo através de 

dimensões gerais que descrevem a experiência afetiva das pessoas. Quanto à sua 

estrutura, a subescala permite medir duas dimensões: o afeto positivo e o afeto negativo. 

Valores elevados do afeto positivo representam prazer e bem-estar subjetivo, enquanto 

valores maiores do afeto negativo referem-se ao desprazer e mal-estar subjetivo 

(Galinha, Pereira & Esteves, 2014). 

Em relação ao quadro temporal selecionado nas instruções de aplicação utilizadas, a 

PANAS pode medir o estado afetivo, o humor ou o afeto traço dos indivíduos (Watson 

& Clark, 1997, cit. in Galinha et al., 2014).  

A versão da PANAS validada para a população portuguesa foi realizada por Galinha e 

Ribeiro (2005). Posteriormente, foi desenvolvida por Galinha, Pereira e Esteves (2014) 
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uma Versão Reduzida Portuguesa da PANAS (PANAS-VRP). Esta versão surgiu da 

necessidade de facilitar a sua administração em populações onde predominam 

limitações do foro psicológico e/ou físico que possam condicionar a capacidade de 

resposta. Esta versão é constituída por dez itens, sendo que cinco destes itens referem-se 

aos afetos positivos (interessado(a), entusiasmado(a), inspirado(a), ativo(a) e 

determinado(a)) e os restantes itens representam os afetos negativos (nervoso(a), 

amedrontado(a), assustado(a), culpado(a) e atormentado(a)). E apresenta cinco respostas 

do tipo Likert: Nada ou muito ligeiramente (1); Um pouco (2); Moderadamente (3); 

Bastante (4); e Extremamente (5) (Galinha et al., 2014). Os itens da escala de Avaliação 

do Bem-Estar Subjetivo que correspondem à PANAS-VRP são os itens compreendidos 

entre 6 e 15.    

Tal como a versão original da PANAS, a PANAS-VRP também está adaptada à 

população idosa (Costa, 2013). Portanto, pretende-se utilizar esta subescala no presente 

estudo por ser mais fácil de administrar à população idosa institucionalizada e pelas 

especificidades que apresentam.  

A análise descritiva do bem-estar subjetivo integra os valores relativos à componente da 

satisfação com a vida (domínio do estado cognitivo - SWLS) e às componentes de afeto 

positivo e afeto negativo (domínio do estado afetivo – PANAS-VRP). Embora estes 

componentes do bem-estar subjetivo estejam relacionados entre si, são, no entanto, 

independentes uns dos outros. Tal facto implica que sejam estudadas de forma 

individual, para que se obtenha uma visão mais adequada do conceito como um todo 

(Lucas, Diener & Suh, cit. in Nunes, 2008). 

 

iv) Registo das Sessões de Reminiscência (Anexo 6)  

A tabela de Registo das Sessões de Reminiscência foi construída a partir dos benefícios 

da terapia da reminiscência e os indicadores do bem-estar subjetivo, sendo que a 

autoexpressão, a autoestima, a otimização, os sentimentos de maestria, a adaptação e a 

autoaceitação são indicadores que relacionam o bem-estar subjetivo a eventos de vida. 

A criação desta tabela baseou-se no seguinte pressuposto: enquanto o bem-estar 

subjetivo é uma dimensão que procura reunir um conjunto de avaliações realizadas 

pelos próprios indivíduos face aos seus eventos de vida (Matamá et al., 2017), a terapia 

da reminiscência é a estratégia terapêutica adotada para aceder a essas memórias 
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(Cappeliez et al., 2008) para permitir ao indivíduo reinterpretar esses acontecimentos de 

vida e avaliar a vida de forma mais positiva (Bluck & Liao, 2013). 

A formulação da tabela de registo das sessões de reminiscência tornou-se uma 

ferramenta essencial para a compreensão do processo de intervenção, uma vez que 

permitiu registar o desempenho dos participantes nos indicadores do bem-estar 

subjetivo e perceber a evolução dos resultados ao longo das sessões desenvolvidas. Os 

sete parâmetros avaliados incluem: i) a colaboração do participante durante as sessões 

de reminiscência, quer de forma ativa (caraterizada pela sua iniciativa, envolvência, 

interesse e partilha nos temas desenvolvidos), quer de forma mais passiva (com pouca 

iniciativa, envolvência e partilha); ii) a autoexpressão (capacidade de construir as suas 

narrativas pessoais) (Gonçalves et al., 2008); iii) a autoestima na promoção da 

satisfação pessoal (Satuf et al., 2018; Matamá et al., 2017; Gonçalves et al., 2008); iv) a 

otimização no desenvolvimento de estratégias de coping orientadas para a resolução de 

problemas e nos resultados favoráveis da vida (Woyciekoski et al., 2012; Gonçalves et 

al., 2008); v) a promoção de sentimentos de maestria para uma maior valorização 

pessoal (Gonçalves et al., 2008); vi) a adaptação a eventos de vida (Woyciekoski et al., 

2012; Gonçalves et al., 2008); e vii) a autoaceitação para uma atitude mais positiva em 

relação a si próprio e à sua vida passada, em reconhecer e aceitar diversos aspetos de si 

mesmo, incluindo caraterísticas positivas e negativas (Pinquart & Forstmeier, 2012; 

Woyciekoski et al., 2012; Gonçalves et al., 2008; Ryff, 1995).   

No decorrer de cada sessão, a tabela foi preenchida pela investigadora dinamizadora das 

sessões com cotações situadas entre 0 e 1 ponto, correspondentes ao desempenho de 

cada participante nos diversos parâmetros. A cotação de 1 ponto é atribuída ao 

desempenho muito satisfatório do participante, a cotação de 0.5 pontos ao desempenho 

satisfatório e a cotação de 0 pontos corresponde ao desempenho pouco satisfatório ou à 

não participação do participante na sessão (NP). A soma das cotações atribuídas a cada 

indicador regeram-se pela mesma categorização, com 10 pontos a representar o 

desempenho muito satisfatório, valores iguais a 5 ao desempenho satisfatório e valores 

inferiores a 5 ao desempenho pouco satisfatório. O resultado global desta análise no 

final de cada sessão permite averiguar se houve evolução do desempenho de cada 

participante ao longo das sessões desenvolvidas. A progressão do resultado global 

corresponde ao desempenho muito satisfatório do participante, a manutenção do 
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resultado global corresponde ao desempenho satisfatório e a regressão ao resultado 

global pouco satisfatório. 

Este registo permitiu aprofundar a interpretação dos resultados obtidos nas subescalas 

que avaliaram o bem-estar subjetivo, através de uma abordagem qualitativa.  

 

 

5.4. Programa de Intervenção de Reminiscência para Pessoas Idosas com 

Demência: Procedimentos 

O programa de reminiscência implementado para a promoção do bem-estar subjetivo 

em pessoas idosas com demência envolveu a terapia da reminiscência integrativa e 

instrumental. A reminiscência integrativa permitiu investir ou desenvolver a integridade 

do ego, enquanto a reminiscência instrumental assentou na manutenção do sentido de 

maestria e competência através do desenvolvimento de estratégias de coping (Webster, 

Bohlmeijer, & Webster, 2010; Knight, 1999). A combinação de ambas permitiu reativar 

as funções positivas da reminiscência e contribuiu para a promoção do bem-estar 

subjetivo (Knight, 1999) através da estimulação dos indicadores da autoexpressão, 

autoestima, otimização, maestria, adaptação e autoaceitação.   

O modelo de intervenção do programa de reminiscência assentou na terapia da 

reminiscência estruturada, o que significa que os temas foram previamente 

estabelecidos de acordo com o ciclo de vida. Como tal, a intervenção contou com dez 

sessões individuais de 45 minutos cada que incluíram dez temáticas diferenciadas (1) 

caraterização do eu; 2) origens: infância/adolescência; 3) vida adulta: profissão; 4) 

família; 5) amigos; 6) sucesso; 7) maior orgulho; 8) amor; 9) velhice; e 10) dedicatória). 

As sessões aconteceram semanalmente e abordaram questões que se destinaram a 

estimular as memórias autobiográficas específicas para a reconstrução positiva do self.  

Para cada sessão foram utilizadas fotografias dos participantes e/ou imagens associadas 

a cada tema como forma de reativar as lembranças relativas a determinado evento de 

vida. Optou-se por usar fotografias pessoais dos participantes por ser o único material 

significativo e acessível para o desenvolvimento das sessões de reminiscência. Como 

alternativa utilizou-se imagens referentes a cada tópico, quando algum participante não 
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tinha fotografias que correspondessem ao tema a ser desenvolvido ou pela sua 

inexistência. O recurso a estes materiais possibilitou ao participante manter o foco de 

atenção durante cada sessão. Esta estratégia permitiu também encorajar cada 

participante a falar sobre temas específicos das suas vidas e a recordar acontecimentos 

positivos ocorridos no passado, com entusiamo. O registo escrito das vivências relatadas 

resultaram num livro biográfico para cada participante (Anexo 7). Este registo permite 

preservar a sua identidade durante a progressão da doença e posteriormente funcionar 

como um legado para os seus familiares/cuidadores. 

Segundo a literatura, a implementação deste programa, para além de promover um 

melhor bem-estar subjetivo, possibilita ao indivíduo com demência recordar eventos de 

vida que serão esquecidos pela deterioração cognitiva decorrente do curso natural de 

doença (Woods et al., 2018, 2005).  

A tabela 5 apresenta os temas do ciclo de vida abordados no programa de reminiscência 

e os objetivos pretendidos com o desenvolvimento de cada tema. 

 

Tabela 5 – Sequência do programa de reminiscência e os objetivos pretendidos com 

cada tema. 

 

Sessão Tema Frase associada ao tema Objetivos pretendidos com o tema 

1 Eu 
1.Caraterísticas do eu… 

1.1.Quem sou eu? 
Fomentar a identidade 

P
er

m
it

ir
 a

 a
d

ap
ta

çã
o

 a
 t

ra
n

si
çõ

es
 d

e 
v
id

a 
e 

a 
su

a 

o
ti

m
iz

aç
ão

 

2 
Origens: 

Infância/Adolescência 

2.O meu nascimento e o 

meu processo de 

crescimento aconteceu… 

Recordar as origens para 

permitir a autoaceitação   

3 Vida Adulta 
3. A minha entrada na vida 

adulta… 

Fomentar a autoestima e 

sentimentos de maestria 

4 Família 
4. A construção da minha 

família… 

Permitir a reconstrução dos 

laços familiares  

5 Amigos 
5. A minha vida 

relacional… 

Desenvolver sentimentos de 

pertença  

6 Sucesso 
6. Os meus sonhos foram 

realizados com sucesso… 
Estimular a autoestima  
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7 Maior Orgulho 7. Orgulho-me de… 
Desenvolver sentimentos de 

maestria 

8 Amor 
8. O amor para mim é 

sinónimo de… 

Recordar e vivenciar episódios 

de afeto e carinho 

9 Velhice 9. Atualmente vejo-me… 

Confirmar a identidade; 

promover sentimentos de 

autoaceitação; reconhecer o 

propósito de vida 

10 Dedicatória 
10. A mensagem que quero 

deixar… 

Dedicar uma mensagem a 

outrem 

 

Nota: Alguns temas tiveram como objetivo principal determinados indicadores do bem-estar 

subjetivo. Contudo, foram trabalhados todos os indicadores do bem-estar subjetivo em cada 

sessão. Tal facto justifica-se pela relação direta que têm entre si.  

 

 

5.5. Procedimentos 

Após a avaliação clínica da demência, através da aplicação da CDR, que decorreu entre 

os dias 11 e 23 do mês de Fevereiro de 2019, às catorze pessoas que reuniram os 

critérios de inclusão propostos, constituiu-se uma amostra de seis participantes que 

aceitaram participar no programa de reminiscência. Os casos selecionados para este 

estudo correspondem a três participantes com demência leve e outros três participantes 

com demência moderada. Foram evidenciados três casos de demência vascular, um caso 

de demência mista e dois casos sem causa de demência definida. Perante o exposto, foi 

adotado um método de amostragem não probabilístico e por seleção racional (de 

conveniência).  

O estudo decorreu entre Fevereiro e Abril de 2019, após autorização formal da 

administração da instituição para a sua concretização. O desenho do estudo foi 

transversal, sem grupo de controlo e com avaliação pré e pós teste do bem-estar 

subjetivo dos participantes. As avaliações, bem como o recrutamento dos participantes 

foram realizados pela investigadora principal do estudo. Foi obtido consentimento 

escrito/oral do participante e consentimento por via telefone/reunião individual por parte 

do familiar responsável/representante legal dos participantes.  
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A intervenção aplicada aos participantes consistiu na realização de dez sessões 

individuais de terapia da reminiscência estruturada baseada nos pressupostos 

fundamentais para a aplicação da terapia da reminiscência presentes na tabela 2 a 

pessoas idosas com demência e institucionalizadas. A terapia da reminiscência foi 

aplicada pela investigadora principal do estudo, com frequência semanal, entre 

Fevereiro e Abril de 2019. Cada sessão teve a duração aproximada de 45 minutos cada, 

realizadas em ambientes calmos, iluminados e confortáveis para preservar a intimidade 

do participante e permitir maior atenção nas sessões. O modelo de intervenção permitiu 

a utilização de fotografias dos participantes e imagens associadas a cada tema para 

reativar e abordar lembranças específicas de determinados momentos de vida do 

participante. Em cada sessão foi feito o registo escrito das vivências relatadas pelos 

participantes, assim como o registo do desempenho de cada participante nos indicadores 

do bem-estar subjetivo. O conjunto das sessões de reminiscência resultou na compilação 

da informação veiculada em formato de livro biográfico. Cada livro foi apresentado aos 

familiares/representante legal do participante e entregue a cada participante do estudo 

quando terminado o programa de intervenção.  

A tabela 6 descreve por etapas os procedimentos para a implementação da intervenção 

que decorreram durante o mês de Fevereiro a Abril de 2019.    

 

Tabela 6 – Etapas para a implementação da intervenção.   

 

Semanas Etapas 

1ª  

 

Participação da investigadora nas atividades e dinâmicas desenvolvidas pelo(s) terapeuta(s) 

da instituição, de forma a estabelecer com a população uma relação terapêutica de confiança 

2ª - 3ª  

 

Processo de seleção dos participantes: 

Primeiro momento: 

▪ Seleção dos potenciais participantes em conjunto com o elemento de ligação da instituição  

▪  Apresentação e explicação do sumário do estudo aos potenciais participantes 

▪  Consentimento Informado, Livre e Esclarecido  

Segundo momento: 
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▪  Administração da CDR 

▪  Preenchimento do Questionário Sociodemográfico 

▪  Avaliação do Bem-Estar Subjetivo (SWLS e PANAS-VRP) – pré teste 

4ª - 13ª  

 

▪  Sessões individuais de reminiscência  

▪ Registo das Sessões de Reminiscência  

▪ Construção do livro biográfico através do registo escrito das vivências relatadas 

14ª  

 

Avaliação do efeito da intervenção: 

▪ Avaliação do Bem-Estar Subjetivo (SWLS e PANAS-VRP) – pós teste  

▪ Análise dos Registos das Sessões de Reminiscência e dos relatos das trajetórias de vida dos 

participantes  

▪ Entrega do livro biográfico (em formato de livro) a cada participante do estudo  
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Capítulo VI - Resultados 

 

6.1. Análise dos Dados 

Foi realizada uma análise de estatística descritiva para a caracterização da amostra que 

inclui medidas de tendência central (média), e medidas de dispersão (valor mínimo, o 

valor máximo e o desvio-padrão). O efeito da intervenção foi analisado através de 

análises de estatística inferencial. 

O teste t-Student para amostras emparelhadas utiliza-se quando se pretende comparar 

uma variável dependente quantitativa nos mesmos indivíduos (Marôco, 2011). 

Considerando-se o tamanho da amostra (n = 6), este teste tem como condição uma 

distribuição normal para a variável dependente. O pressuposto da normalidade foi 

validado através do teste de Kolmogorov-Smirnov com correção de Lilliefors (KS(6) pré-

teste = 0.187, p = 0.2; KS(6) pós-teste = 0.190, p = 0.2) e Shapiro-Wilk (SW(6) pré-teste = 0.946, 

p = 0.70; SW(6) pós-teste = 0.914, p = 0.47) para os dois momentos. 

Então, para avaliar se a terapia da reminiscência melhorou significativamente o bem-

estar subjetivo, a satisfação com a vida e os afetos positivos e negativos nos seis 

indivíduos do início da intervenção para o fim da intervenção, utilizou-se o teste t-

Student para amostras emparelhadas. Compararam-se as médias do pré-teste e do pós-

teste para o bem-estar subjetivo, bem como as médias de cada uma das subescalas que 

compõem a escala global. As análises foram efetuadas com o Software IBM SPSS 

Statistics v. 25 considerando-se estatisticamente significativas as diferenças entre as 

médias com um p-value do teste inferior ou igual a 0.05. 

  

 

6.2. Descrição da Amostra 

Na tabela 7 apresentam-se as estatísticas descritivas da amostra. Os participantes são na 

sua totalidade do sexo feminino e com nacionalidade portuguesa (n = 6), com uma 

média de idade de 89.17, compreendidas entre os 84 e os 94 anos (DP = 4.07). Na sua 

maioria as participantes têm habilitações ao nível do primeiro ciclo do ensino básico (n 

= 4). Quanto ao estado civil a maior parte são viúvas (n = 5) e percecionam a sua saúde 
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como sendo nem boa nem má (n =5). A institucionalização das participantes deveu-se a 

questões clínicas (n = 6), na sua maioria em estrutura residencial para pessoas idosas (n 

= 5). A institucionalização em estrutura residencial para pessoas idosas e o internamento 

na unidade de cuidados continuados de média duração e reabilitação surgiu da 

necessidade decorrente de problemas de saúde, por demência e outras doenças 

associadas e por situação de dependência física. Segundo a avaliação clínica da 

demência (CDR), três participantes encontram-se no estádio ligeiro e outras três no 

estádio moderado. Quanto ao tipo de demência identificou-se a demência vascular (n = 

3) e a demência mista (n = 1). Apesar de diagnosticada a demência, duas das 

participantes não têm ainda causa definida.  

Na tabela 7, as participantes do estudo encontram-se identificadas por letras por 

questões de confidencialidade e anonimato, de acordo com a Declaração de Helsínquia 

e a Convenção de Oviedo. 

 

Tabela 7 - Dados sociodemográficos e estatística descritiva: Frequências. 
 

Dados Sociodemográficos 
Participantes (n  =  6) 

M DP 

Idade 89.17 4.07 

 F % 

 Participantes  

Sexo    

Feminino 6  A, B, C, D, E, F 100 

Habilitações literárias    

Sem habilitações 1  C 16.7 

1º ciclo do ensino básico 4  A, B, D, F 66.7 

Curso profissional 1  E 16.7 

Estado civil    

Solteira 1 A 16.7 

Viúva  5 B, C, D, E, F 83.3 

Perceção do estado de saúde    

Nem boa nem má 5 A, C, D, E, F 83.3 

Boa 1 B 16.7 
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6.3. Avaliação do Bem-Estar Subjetivo: Satisfação com a Vida e Afetos Positivos e 

Negativos  

A tabela 8 apresenta os valores das médias e os desvios-padrão da escala global do bem-

estar subjetivo e das duas subescalas que a compõem, antes e depois da intervenção 

(Anexo 5). Na subescala satisfação com a vida verifica-se diferenças estatisticamente 

significativas entre o pré-teste e o pós-teste (t (5) = -2.53, p = 0.05), o que poderá indicar 

que a terapia da reminiscência poderá influenciar a satisfação com a vida. Por sua vez, a 

subescala afetos positivos e negativos não revela significância estatística entre o 

momento anterior e o momento posterior à intervenção (t (5) = 0.71, p = 0.50). Contudo, 

pode-se verificar que a média desce ligeiramente do pré-teste para o pós-teste na 

subescala dos afetos positivos e negativos (M (pré-teste) = 30.83, DP = 4.35; M (pós-teste) = 

29.66, DP = 1.03). Quanto à escala global do bem-estar subjetivo também não foram 

registadas diferenças estatisticamente significativas (t (5) = -1.39, p = 0.22), no entanto, 

existe um aumento da média do bem-estar subjetivo do pré-teste para o pós-teste (M (pré-

teste) = 48.83, DP = 8.42; M (pós-teste) = 53.00, DP = 1.90). 

 

Motivo da institucionalização    

Questões clínicas 6 A, B, C, D, E, F 100 

Tipo de assistência    

UCCMDR 1 F 16.7 

ERPI 5 A, B, C, D, E 83.3 

Avaliação clínica da demência    

Estádio ligeiro 3 A, C, D 50 

Estádio moderado 3 B, E, F 50 

Tipo de demência    

Demência Vascular 3 A, C, F 50 

Demência Mista 1 B 16.7 

Sem causa definida 2 D, E 33.3 
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Tabela 8 - Bem-estar subjetivo: Médias, Desvios-padrão, Teste t-Student para amostras 

emparelhadas. 

 

          Avaliação do Bem-Estar Subjetivo 

             Grupo de Intervenção (n = 6) 

Pré – Teste Pós -Teste  

M DP M DP t p 

Subescala de Satisfação com a Vida 18.00 6.54 23.33 1.63 -2.53 0.05* 

      Subescala de Afetos Positivos e Negativos 30.83 4.35 29.66 1.03 0.71 0.50 

Escala Global do Bem-Estar Subjetivo  48.83 8.42 53.00 1.90 -1.39 0.22 

 

*p ≤ 0.05 

 

 

6.4. Análise do Processo de Reminiscência 

Na tabela 9 encontram-se os principais resultados da análise do processo de 

reminiscência, com o número de sessão correspondente a cada tema, os objetivos 

pretendidos, os principais tópicos abordados pelas participantes em cada sessão 

desenvolvida e alguns exemplos de excertos de vivências relatadas.  
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Tabela 9 – Análise do processo de reminiscência.  

 

Sessão  Tema Objetivos  Principais tópicos abordados Exemplos de excertos das sessões desenvolvidas 

1 Eu 
Fomentar a 

identidade 

P
er

m
it

ir
 a

 a
d

ap
ta

çã
o

 a
 t

ra
n
si

çõ
es

 d
e 

v
id

a 
e 

a 
su

a 
o
ti

m
iz

aç
ão

 

▪ Identidade 

(nome, data de nascimento, 

naturalidade) 

Chamo-me A (Participante A);  

Nasci a 5 de Novembro de 1928 em Viana do Castelo (Participante B); 

Sou 100% tripeira! (Participante E); 

▪ Família 

(constituição do agregado 

familiar) 

Somos sete irmãos, quatro raparigas e três rapazes. Eu era das mais novas. Era uma casa 

cheia de gente! (Participante C); 

▪ Vida amorosa 

(namoro, casamento) 

Casei-me muito nova com o meu marido (…) (Participante D);  

Fui muito namoradeira antes de me casar (…) tinha quatro rapazes interessados em mim! 

(Participante F). 

2 

 

Origens: 

Infância/ 

Adolescência 

Recordar as 

origens para 

permitir a 

autoaceitação   

 

 

▪ Vicissitudes da vida 

(doença, educação, primeiro 

emprego) 

 

Eu era uma criança doente. Tinha bronquite. (…) Ainda assim, tive sorte e aprendi a ler e a 

escrever com uma boa senhora. (Participante A); 

 

Aos 15 anos vim para Vila Nova de Gaia servir para uma casa de família… fazia todo o tipo 

de trabalho doméstico. Sentia-me parte da família… Ainda hoje, acho que foi uma sorte ter 

mudado de vida. (Participante C); 

   



66 
 

▪ Afirmação da identidade 

(origens, descrição física) 

Cresci rodeada de muita gente… e boa gente! (…) o meu nome diz de onde sou natural e de 

onde vem boa gente” – sou de Viana do Castelo! (Participante B); 

Nas férias grandes da escola passava uns dias no Porto e outros em Lisboa. Ia a Lisboa 

normalmente no mês de Setembro… tinha lá os meus avós. Nunca tive intenções de trocar o 

Porto por Lisboa… de tripeira a alfacinha nunca! (Participante E);  

 

Quando era jovem era bonita e elegante. Fazia questão de estar sempre muito bem arranjada 

com as roupas que fazia. (…) Continuo a gostar da vida e das coisas que faço (…) 

(Participante D);  

Na minha mocidade eu era bem bonita… tinha cabelo alourado e curto, era elegante e tinha 

os dentes todos! (…) Fui muito feliz na minha mocidade! (…) Continuo a preocupar-me em 

aparentar bem… gosto de estar simples mas composta! (Participante F). 

3  Vida Adulta 

Fomentar a 

autoestima e 

sentimentos de 

maestria 

▪ Profissão  

(gosto pela profissão) 

 

Para além de trabalhar no ateliê, trabalhava também em casa. Gostava muito de frequentar 

uma casa de bordados na zona da Batalha para estar a par das novidades e para ter novas 

ideias. (Participante A); 

Eu e a minha irmã Luísa somos costureiras. Nascemos com este dom! Ela era Modista e eu 

Costureira de Alfaiate. Lá em casa todos tinham obrigação de andar bem arranjados. (…) 

Gostava do que fazia e ficava orgulhosa do produto final. (Participante B);  

Aos 15 anos de idade fui servir para uma casa de família em Vila Nova de Gaia. (…) À 

medida que o tempo passava criei vínculos fortes com a família. (…) cuidavam muito de 

mim! (Participante C); 

Fazer vestidos de noiva é um grande desafio, mas era o que mais me dava gosto! (…) as 
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clientes (…) No final, ficavam sempre muito satisfeitas! (Participante D); 

Considero que a minha segunda profissão foi “leitora”. Comecei a ter gosto pela leitura aos 

7 anos e nunca mais me enchi de ler. Passava muito tempo na Biblioteca Municipal do Porto 

(…) (Participante E); 

Depois de passar ao exame da 4ª classe com distinção, o meu pai convidou pessoas amigas 

para jantar… ele ficou muito orgulhoso e como forma de reconhecimento ofereceu-me uma 

máquina de costura elétrica. (Participante F). 

4 Família 

Permitir a 

reconstrução 

dos laços 

familiares  

 

▪ Casamento 

(transição de vida) 

Casei aos 22 anos de idade no Porto… casei com um vestido de renda muito lindo… e com 

um homem encantador! Fomos um casal muito feliz. (Participante D); 

Na minha lua-de-mel, percorri Portugal desde o Minho ao Algarve! Dizia sempre que queria 

conhecer primeiro o nosso Portugal para depois conhecer os outros países. (Participante 

E); 
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▪ Família 

(apoio familiar, orgulho) 

Tive o privilégio de o ver crescer, porque morávamos todos juntos. Eu e a minha irmã mais 

nova dormíamos juntas, já o meu sobrinho e a minha irmã mais velha tinham um quarto para 

cada um. (Participante A);  

Passei por muitas dificuldades nesta fase… os problemas de saúde e o desemprego do 

marido… trabalhei muito e fiz muitos sacrifícios… mas consegui! E agradeço a quem sempre 

me ajudou, principalmente ao meu irmão e aos meus padrinhos de casamento! (Participante 

C); 

A maior alegria que dei ao meu pai penso que foi passar com distinção no exame da 4ª 

classe. Ele sempre foi meu amigo porque nunca lhe dei grandes desgostos. (Participante F); 

 

Um filho é uma alegria, tenho muito orgulho nele! É muito bem-educado e já tem a sua vida 

organizada. (…) A família Viana é bonita, representa-se bem e parece que são todos bem-

dispostos (Participante B). 

5  Amigos 

Desenvolver 

sentimentos de 

pertença  

▪ Amizades 

 (reconhecimento do carinho 

recebido por amigos nos 

momentos mais significativos) 

A Rainha Santa Isabel é a padroeira da Aldeia Nova em Avintes. É a minha madrinha e 

melhor amiga. Com ela estou protegida. (…) Gosto da minha vizinhança, são pessoas 

simples e humildes. (Participante A); 

Gosto muito de jogar às cartas e ao dominó… ganho quase sempre! Qualquer dia deixo de 

ter amigos!!! (Participante B); 

Quando casei convidei algumas pessoas amigas… enchi a casa de boa gente e o ambiente 

ficou agradável. (Participante C); 

Algumas clientes também passavam a ser minhas amigas. O mesmo acontecia com os colegas 

do trabalho do meu marido. (Participante D); 
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As minhas amigas eram quase todas raparigas porque naquela altura não ficava bem 

brincadeiras entre raparigas e rapazes. (…) Casei pela igreja porque sou católica apostólica 

romana. Na cerimónia do casamento o Senhor Padre fez uma observação agradável: por 

terem a igreja cheia de amigos, concerteza são boas pessoas (Participante E);  

Sempre tive muito carinho da minha família, amigos e vizinhos. (Participante F). 

6  Sucesso 
Estimular a 

autoestima  

 

▪ Casamento 

(construção da família) 

 

 

 

O maior sucesso que tive em toda a minha vida e que está gravado no meu coração para todo 

o sempre foi ter comigo o meu marido. A minha história de amor é tão linda. (Participante 

D);  

Casei com o homem que gostava... tive sorte nesse aspeto porque antigamente muitas 

mulheres casavam com um homem arranjado pela família. Fruto do casamento tive dois 

filhos (…) (Participante E); 

(…) namorava muito para ver com quem me ia casar. Namorei com vários senhores mas 

nunca pensei em casar com o meu último namorico. Foi uma surpresa muito agradável! 

(Participante F); 
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▪ Família 

(aspirações,  

(não) concretização de sonhos) 

 

 

Antigamente o Brasil estava na moda. E eu não concretizei o meu sonho mas fiquei feliz por 

saber que a minha família se deu bem por lá. (Participante A); 

Lembro-me também que eu e a minha irmã partilhávamos o mesmo sonho… ser costureiras! 

A ela calhou ser Modista, a mim calhou ser Costureira de Alfaiate! (Participante B); 

O meu sonho era construir família… Casei, tive filhos e sinto-me feliz com a família que 

Deus me deu. Fiz muitos sacrifícios para criar os meus meninos... mas sempre consegui 

passar os melhores valores e princípios... dei-lhes os estudos e eles encarregaram-se de 

arranjar trabalho para ter uma vida bem encaminhada. (Participante C). 

7  
Maior 

Orgulho 

Desenvolver 

sentimentos de 

maestria 

 

 

 

▪ Família 

(importância dos valores e 

princípios recebidos e 

transmitidos) 

 

 

Orgulho-me da pessoa em que me tornei, pois foi fruto da boa educação que tive. Esses bons 

princípios foram transmitidos ao meu sobrinho. Conheço-o muito bem. (Participante A); 

O meu maior orgulho… e sem gorgulho… é sem dúvida a minha família! Tenho orgulho na 

pessoa em que me tornei… boa esposa e uma mãe dedicada. Dei o meu melhor para cuidar 

do meu filho… ele sabe disso… e a gente não faz melhor por não saber. Dei o que pude, 

como soube e como Deus quis! (Participante B); 

O meu maior orgulho resume-se em apenas numa palavra: FAMÍLIA! (Participante C);  

(…) considero que o meu maior orgulho são os meus filhos… por terem sido obra minha! 

Dei-lhes os melhores estudos… porque para mim o conhecimento é fundamental. 

(Participante E);  
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▪ Profissão 

(sucesso profissional) 

Orgulho-me de ter sido uma boa Modista… primeiro boa aprendiza, depois boa profissional. 

(Participante D);  

Outro grande orgulho que tive foi nas roupas que criei… peças únicas e de qualidade. 

(Participante F). 

8 Amor 

Recordar e 

vivenciar 

episódios de 

afeto e carinho 

 

▪ Família 

(importância do apoio 

familiar) 

A lei da vida é dar e receber amor… e o meu sobrinho é prova disso!!! (Participante A); 

Na minha vida nunca faltou amor, nem eu deixava que isso acontecesse! (Participante B); 

Ser avó … e bisavó que já sou… é estragar os netos com miminhos. (Participante C); 

Apreciava muito o meu marido, pela maneira educada como falava comigo e como falava 

com os outros. (Participante D); 

Temos várias maneiras de amar (…) (Participante E); 

(…) Ele convidou-me para dançar e a partir desse dia foi só com ele que dancei. 

(Participante F). 
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9 Velhice 

Confirmar a 

identidade; 

promover 

sentimentos de 

autoaceitação; 

reconhecer o 

propósito de 

vida 

▪ Confirmar a identidade 

(sentimentos associados à 

velhice: experiência de vida, 

fase de oportunidades, 

descrição física)  

 

Os anos passam rápido… e com isso adquirimos experiência de vida! Por isso digo que a 

vida tem que ser muito bem aproveitada! (Participante A); 

Levei a vida à minha maneira e pode crer que estas rugas são de felicidade! Já a gordura é 

formosura. (Participante B); 

Ser velho significa viver por muitos anos. Significa ter experiência de vida e conhecimentos 

para partilhar com os mais novos. É ter orgulho em ver a família a se multiplicar e de dar as 

boas-vindas aos membros mais novos. (Participante C); 

Já vou a caminho dos 90 anos… é uma bela idade e dou Graças a Deus por me sentir bem! 

(Participante D); 

Trata-se de uma fase da vida em que se tem oportunidade de fazer o que não conseguimos 

durante a vida adulta. (Participante E); 

(…) Sinto-me bonita mesmo de cabelos brancos e com rugas na cara. (Participante F). 

10  Dedicatória 

Dedicar uma 

mensagem a 

outrem 

▪ Agradecimentos e mensagens 

para eternizar  

(família, investigadora) 

 

 

Fico muito agradecida ao meu sobrinho por tudo o que tem feito por mim e à Rainha Santa 

Isabel por nunca me ter abandonado. (Participante A); 

Filho, nunca te esqueças de mim! Tu sabes a mãe que tens e sabes também que te amo muito. 

Peço que cuides da tua vida, da tua saúde e das tuas amizades. 

Gostei desta tua surpresa das fotografias. (Participante B); 

Aqui ficam as recordações que quero preservar. E a mensagem que deixo é para toda a 

minha família: paz, amor e saúde! (Participante C); 

Aqui ficam gravadas as minhas recordações de vida das conversas agradáveis que tive! 

(Participante D); 

Amo os meus familiares todos, desde o mais velho ao mais novo e é para eles que dedico este 
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livro. (Participante E);  

Gosto de pensar na vida e perceber que fui muito feliz. Obrigada a quem contribuiu para a 

minha felicidade! (Participante F). 
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Nas sessões de reminiscência constatou-se que os principais tópicos abordados pelas 

participantes foram a família (sessão 1, 4, 6, 7, 8 e 10), o casamento (sessão 1, 4 e 6), a 

profissão (sessão 2, 3 e 7) e a identidade (sessão 1, 2 e 9) (Tabela 9).  

A família, numa fase inicial, foi representada pela constituição do agregado (sessão 1), 

depois pela sua importância e apoio em circunstâncias da vida (sessão 4) e a sua 

relevância nas aspirações e (não) concretização de sonhos (sessão 6), seguido do seu 

papel na importância dos valores e princípios recebidos e transmitidos (sessão 7), o 

amor familiar (sessão 8), e finalmente os agradecimentos e os pedidos de eternização 

(sessão 10). O casamento surgiu primeiramente no tópico relativo ao desenvolvimento 

dos relatos da vida amorosa (sessão 1), posteriormente no tópico sobre transição de vida 

(sessão 4) e por último, no tópico relacionado com a construção da família (sessão 6). A 

profissão num primeiro momento foi representada pelas dificuldades encontradas na 

infância e na adolescência (sessão 2), pelo gosto da profissão exercida (sessão 3), e 

posteriormente pelo sucesso e realização profissional (sessão 7). No tópico identidade 

foram descritos numa primeira abordagem os dados pessoais (sessão 1), as caraterísticas 

físicas na fase da adolescência e a afirmação das origens descritas na primeira 

abordagem (sessão 2), e a reafirmação da identidade associados à velhice (sessão 9). 

 

 

6.4.1. Terapia da Reminiscência: Programa de Intervenção 

A análise do processo de reminiscência foi efetuada através de uma tabela de registo 

para cada participante em cada uma das sessões desenvolvidas (Anexo 6). Os resultados 

da tabela 10 refletem o desempenho das participantes nos indicadores do bem-estar 

subjetivo ao logo das dez sessões que constituem o programa de intervenção. 

Constatou-se que as participantes colaboraram ativamente em todas as sessões da 

intervenção. Além disso, a maioria das participantes obteve pontuação elevada nos 

indicadores do bem-estar subjetivo, sendo que cinco participantes tiveram uma evolução 

progressiva dos resultados.  
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Tabela 10 – Registo das sessões de reminiscência. 

 

Participantes  

(n = 6) 

 

Indicadores 

Sessões  

Total 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 

Autoexpressão 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10/10 

Autoestima 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1 1 1 7.5/10 

Otimização 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 9/10 

Maestria 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 9/10 

Adaptação 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 8/10 

Autoaceitação 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.5/10 

Evolução dos resultados  Progressão Progressão Progressão Progressão Regressão Manutenção Progressão Manutenção Manutenção Progressão 

B 

Autoexpressão 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10/10 

Autoestima 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10/10 

Otimização 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10/10 

Maestria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10/10 

Adaptação 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10/10 

Autoaceitação 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10/10 

Evolução dos resultados  Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção 

C 

Autoexpressão 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10/10 

Autoestima 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 8.5/10 

Otimização 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10/10 

Maestria 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 8.5/10 

Adaptação 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10/10 

Autoaceitação 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10/10 

Evolução dos resultados  Manutenção Manutenção Progressão Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção Progressão 

D 

Autoexpressão 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10/10 

Autoestima 0.5 0.5 1 1 1 1 0.5 1 1 1 8.5/10 

Otimização 0 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 8.5/10 
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Legenda: 

      Pontuação do desempenho nos indicadores                                                                                                                          Evolução dos resultados 

Muito Satisfatório                      1 ponto                                                                                                                                    Progressão   

         Satisfatório                                 0,5 pontos                                                                                                                               Manutenção 

         Pouco Satisfatório                      0 pontos                                                                                                                                  Regressão 

                                Não Participou  (NP)                 0 pontos 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Maestria 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 8/10 

Adaptação 0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 7/10 

Autoaceitação 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 9/10 

Evolução dos resultados  Progressão Progressão Manutenção Progressão Progressão Regressão Progressão Manutenção Regressão Progressão 

E 

Autoexpressão 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10/10 

Autoestima 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10/10 

Otimização 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10/10 

Maestria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10/10 

Adaptação 0.5 0.5 1 1 0.5 1 1 1 1 1 8.5/10 

Autoaceitação 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.5/10 

Evolução dos resultados  Progressão Progressão Manutenção Regressão Progressão Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção Progressão 

F 

Autoexpressão 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10/10 

Autoestima 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10/10 

Otimização 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10/10 

Maestria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10/10 

Adaptação 0.5 0.5 1 1 1 1 0.5 1 1 1 8.5/10 

Autoaceitação 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10/10 

Evolução dos resultados  Manutenção Progressão Manutenção Manutenção Manutenção Regressão Progressão Manutenção Manutenção Progressão 
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A análise do processo de reminiscência indica que as participantes com idade mais 

avançada (participante B e F) e as participantes com demência moderada (participante 

B, E e F) apresentaram melhores resultados no programa de reminiscência do que as 

participantes mais novas (participante C e D) e as participantes com demência ligeira 

(participante A, C, D). Outro dado que apresenta influência na intervenção foi 

percecionar o estado de saúde como sendo boa (participante B).  

Os resultados preconizam ainda que as participantes com demência moderada 

(participante B, E e F) têm melhores resultados nos indicadores da autoestima, da 

otimização e dos sentimentos de maestria. Já as participantes com demência ligeira 

(participante A, C, D) demostraram melhores resultados nos indicadores da 

autoaceitação, da otimização e dos sentimentos de maestria quando submetidos à 

intervenção, porém com resultados ligeiramente mais baixos comparativamente às 

participantes com demência moderada. Quanto ao indicador da adaptação verificou-se 

que a maioria das participantes obteve resultados mais baixos.  
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Capítulo VII - Discussão 

 

A presente investigação visou avaliar o efeito de um programa de reminiscência na 

promoção do bem-estar subjetivo em pessoas idosas com demência em contexto 

institucional.  

O bem-estar subjetivo é composto por uma dimensão cognitiva e por uma dimensão 

afetiva emocional, representadas respetivamente pela satisfação com a vida e pelo afeto 

positivo e negativo (Galinha, 2008; Galinha & Ribeiro, 2005). A satisfação com a vida 

trata-se de uma avaliação cognitiva positiva da vida pessoal como um todo (Galinha, 

2008), enquanto o afeto positivo e negativo representa a frequência de emoções 

positivas e negativas na pessoa (Galinha, 2008). A análise do processo de reminiscência 

inclui a evolução das participantes nos indicadores do bem-estar subjetivo ao longo das 

sessões desenvolvidas através dos relatos das suas trajetórias de vida, o que permitiu 

compreender e complementar os resultados obtidos no bem-estar subjetivo.  

Os resultados deste estudo apontam para um efeito significativo da terapia da 

reminiscência na satisfação com a vida entre o pré-teste e o pós-teste, o que em 

concordância com as investigações revistas sugerem que a terapia da reminiscência tem 

um impacto globalmente positivo nos participantes com demência (Woods et al., 2018, 

2005) e institucionalizados (Jones, 2003) ao nível do bem-estar subjetivo e satisfação 

com a vida (Hanaoka, 2004). Estas evidências demostram que a recordação de eventos 

mais específicos da memória autobiográfica, através da terapia da reminiscência, em 

pessoas idosas com demência, em estado ligeiro a moderado, (Cotelli et al., 2012) 

parece ser o recurso mais sensato para aceder à reserva cognitiva da pessoa para a 

perceção de identidade, conexão entre o passado e o presente (Woods et al., 2018, 2005) 

e um sentido de continuidade intrapsíquica (Peix, 2009). 

Na dimensão afetiva do bem-estar subjetivo – afetos positivos e negativos, cujo quadro 

temporal é momentâneo e por isso mede o estado afetivo imediato - os dados não 

corroboram com os estudos analisados (Diener & Emmons, 1984; Costa & McCrae, 

1980), verificando-se que não existe significância estatística do pré-teste para o pós-

teste.  

Em relação à escala global do bem-estar subjetivo também não se verificaram 

diferenças estatisticamente significativas, contudo, a média do bem-estar subjetivo antes 
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e após a intervenção, aumentou. Embora a literatura defenda que as pessoas com um 

bem-estar subjetivo positivo vivenciam uma supremacia de emoções positivas em 

relação às emoções negativas (Galinha, 2008; Galinha & Ribeiro, 2005), o estudo 

desenvolvido comprova que é possível atingir um bem-estar subjetivo positivo apesar 

de existir uma maior frequência de emoções negativas em relação às emoções positivas. 

Estes dados podem ser justificados pela consciencialização da proximidade da morte, 

das perdas sucessivas (como a viuvez, a institucionalização) e da presença de doença 

que condicionam a interpretação que as pessoas fazem da sua situação atual (e.g. 

Bohlmeijer et al., 2005; Erikson, 1963). Todavia, Wang, Hsu, e Cheng (2005) concluem 

que a terapia da reminiscência é uma intervenção útil em momentos de transição de 

vida, que pode constituir uma ferramenta fundamental para o ato de cuidar (Peix, 2009). 

Estes dados podem ainda estar relacionados com as caraterísticas particulares dos 

indivíduos, especificamente na presença de humor depressivo, fator que promove de 

forma expressa a frequência de emoções negativas (Brinker, 2013). A própria avaliação 

do bem-estar subjetivo, instrumento utilizado como pré-teste e pós-teste, incentiva a 

evocação de memórias positivas e negativas, através da apresentação de palavras 

estímulo. Constatou-se ainda que os estudos examinados apresentam um programa de 

intervenção mais alargado, com um número de sessões superior a dez (Chao et al., 

2006; Arkoff, Meredith, & Dubanoski, 2004; Wang, 2004; Westerhof, Bohlmeijer, & 

Valenkamp, 2004). Portanto, acredita-se que o prolongamento do programa de 

intervenção da terapia da reminiscência poderá contribuir para melhorar a dimensão 

afetiva das participantes e, consequentemente potenciar os resultados globais do bem-

estar subjetivo através da mobilização de esforços para a promoção do bem-estar 

subjetivo positivo. 

A partir da abordagem qualitativa constatou-se que a idade e a perceção de saúde dos 

indivíduos pode influenciar a satisfação com a vida, sendo que pessoas com idade mais 

avançada e com uma perceção de saúde mais positiva parecem estar mais satisfeitas 

com a sua vida. Alguns autores fundamentam que o facto das pessoas com idade mais 

avançada estarem mais satisfeitas com a sua vida deve-se a uma diminuição da 

discrepância entre os objetivos e as condições de vida atingidos (e.g. Argyle & Lu, 

1999). Nas questões de saúde, verificou-se que a perceção de saúde de uma pessoa 

parece ser mais importante para a variabilidade do bem-estar subjetivo do que o estado 

clínico concreto (Silva, 2018; Breetveld & Van Dam, 1991). No que toca aos estádios 
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de demência, não se observou que a terapia da reminiscência promove um melhor bem-

estar subjetivo em pessoas com demência moderada do que em pessoas com demência 

ligeira. Porém, é referido na literatura que pessoas com demência em estádio moderado 

não têm consciência dos seus défices (Sequeira, 2010), sendo que a própria demência 

nesta fase funciona como fator protetor.  

De acordo com a literatura, a terapia da reminiscência contribui para resultados 

positivos no desempenho das participantes nos indicadores do bem-estar subjetivo, 

principalmente nos indicadores da otimização e da maestria (Woyciekoski et al., 2012; 

Bohlmeijer, Valenkamp, Westerhof, Smit, & Cuijpers, 2005). Tais resultados poderão 

explicar o efeito positivo da terapia da reminiscência no bem-estar subjetivo em geral e 

na satisfação com a vida em particular, na amostra deste estudo. Isto é, a estimulação de 

sentimentos de maestria poderá ter possibilitado uma maior valorização pessoal através 

dos resultados favoráveis da vida (Bohlmeijer et al., 2005; Hanaoka, 2004; Watt & 

Cappeliez, 2000; Butler, 1963). Por sua vez, o indicador da adaptação é aquele que 

apresenta resultados mais baixos. Este resultado poderá estar relacionado com os 

resultados obtidos na dimensão afetiva do bem-estar subjetivo, com maior frequência de 

emoções negativas em relação às emoções positivas imediatas, ou ainda a outros fatores, 

como a perceção de saúde. Neste caso as pessoas passam de uma situação de 

consciência para uma realidade diferente, a qual terá de ser encarada e aceite – 

adaptação a transições de vida (Fonseca, 2012). Por estes motivos, a continuidade deste 

programa de intervenção poderia contribuir para uma melhor adaptação na transição de 

uma nova fase de vida, melhorando a dimensão afetiva das participantes e, por 

conseguinte, potenciar os resultados globais do bem-estar subjetivo. Este pressuposto 

baseia-se na ideia que as pessoas não só evitam acontecimentos negativos como se 

preocupam e se predispõem a procurar a felicidade (Galinha, 2008). 

Da análise dos relatos das trajetórias de vida das participantes ao longo das dez sessões 

de reminiscência, constatou-se que existem quatro tópicos que marcam as suas 

trajetórias de vida: a família, o casamento, a profissão e a identidade. A família constitui 

um elemento central na vida das participantes, sobretudo para a sua identidade, valores 

e princípios e a base de sustentação nas diversas circunstâncias de vida (Mackinlay & 

Trevitt, 2010). O casamento foi demarcado pelas transições de vida, construção da 

família e o seu desenvolvimento pessoal (Mackinlay & Trevitt, 2010). A profissão surge 

como um outro elemento essencial para a identidade, com referências importantes para 
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a realização pessoal e maestria (Satuf et al., 2018). E finalmente a identidade enquanto 

afirmação do ego, autoaceitação e propósito de vida no ato de reminiscência (Pinquart 

& Forstmeier, 2012; Mackinlay & Trevitt, 2010; Ryff, 1995). Atendendo ao estudo de 

Novo (2005), o uso do modelo de bem-estar subjetivo contribui para a promoção da 

identidade e desenvolvimento pessoal.      

Os resultados desta investigação acentuam a importância de estimular a recuperação de 

memórias positivas e específicas, que incentivam as funções adaptativas da 

reminiscência e o desencorajar das utilizações negativas e menos adaptativas dos 

conteúdos da memória autobiográfica (Pinquart & Forstmeier, 2012; Cappeliez et al., 

2008). A personalização da intervenção, enquanto atividade significativa para as 

pessoas idosas, que tem em conta as singularidades, limitações e potencialidades 

contribui para a perceção positiva da terapia da reminiscência (Gonçalves et al., 2008; 

Gonçalves, Daniela & Martin, 2007) por se focar num aspeto central e de grande 

relevância para as pessoas, sobre o qual elas possuem conhecimento exímio – a sua 

história de vida (Gonçalves et al., 2008). Haight, Michel, & Hendrix (2000), defendem 

ainda que o trabalho do terapeuta é fundamental para a obtenção de resultados. 

Identificam como elementos cruciais para o desenvolvimento desse trabalho: a duração 

do processo de intervenção de reminiscência; a evolução dos participantes ao longo do 

programa de reminiscência; a relação estabelecida com a pessoa idosa; e a capacidade 

do terapeuta para sumariar as vivências de vida relatadas. A eficácia da terapia da 

reminiscência depende também de fatores interdependentes: as especificidades de cada 

participante (e.g. Bohlmeijer et al., 2005); a definição de objetivos realistas e 

específicos, de curto e de longo prazo (e.g. Lin et al., 2003); a adequação dos materiais 

adotados ao contexto de atuação (e.g. Head, Portnoy, & Woods, 1990); e a escolha de 

estratégias de desenvolvimento e avaliação dos resultados (e.g. Hanaoka & Okamura, 

2004).  

Posto isto, a evidência científica e o presente estudo são unânimes quando concluem 

que a terapia da reminiscência tem influência no bem-estar subjetivo das pessoas, 

particularmente na satisfação com a vida (Hanaoka, 2004). Verificou-se, porém, que 

existe pouca investigação sobre a reminiscência enquanto estratégia de intervenção na 

melhoria da saúde mental e bem-estar subjetivo em pessoas idosas com demência nos 

diversos contextos.   
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Capítulo VIII – Potencialidades, Limitações do Estudo e Perspetivas de 

Futuro  

 

A concretização deste estudo enfatizou as potencialidades que a terapia da 

reminiscência, estruturada com um formato individualizado, poderá ter em pessoas 

idosas com demência na promoção do bem-estar subjetivo. As participantes do estudo 

apresentaram resultados estatisticamente significativos na satisfação com a vida após a 

intervenção da terapia da reminiscência, embora no bem-estar subjetivo global não se 

tenha verificado resultados estatisticamente significativos, constatou-se que existe um 

efeito benéfico desta modalidade não farmacológica no cuidado centrado em pessoas 

idosas, com demência em estádio ligeiro e moderado da doença e institucionalizadas.  

Outra grande potencialidade neste estudo foi o acompanhamento minucioso e 

personalizado das sessões de reminiscência através dos indicadores que constituem o 

bem-estar subjetivo (autoexpressão, autoestima, otimização, maestria, adaptação e 

autoaceitação) e dos relatos das trajetórias de vidas das participantes. Este 

acompanhamento, orientado por uma tabela de registo (Anexo 6), permitiu 

complementar e aprofundar os resultados obtidos na análise quantitativa. Ou seja, 

forneceu uma compreensão mais consistente dos resultados estatísticos do bem-estar 

subjetivo e das suas subescalas, satisfação com a vida e afetos positivos e negativos. Na 

realidade, o facto de a amostra ter sido reduzida possibilitou este tipo de 

acompanhamento. Todavia, o número insuficiente de participantes impossibilitou a 

utilização de um grupo de controlo.  

A razão pela qual a amostra foi reduzida relaciona-se com o tipo de institucionalização 

onde o estudo foi realizado. Nas unidades de cuidados continuados, o tempo de 

internamento é limitado e varia consoante a necessidade de cada pessoa. Nestas 

unidades, verificou-se existir alguns casos que poderiam cumprir os critérios de 

inclusão do estudo, contudo, a data prevista para a obtenção da alta médica, por parte da 

pessoa, iria comprometer o programa de intervenção, dada a interrupção e consequente 

não conclusão do referido estudo. Já na estrutura residencial para pessoas idosas 

constatou-se que a maioria das pessoas diagnosticadas com demência encontravam-se 

num estado mais avançado da doença, e outras sem qualquer comprometimento 

cognitivo. Como tal, estas situações não correspondiam aos critérios de inclusão 
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previamente estabelecidos. Por outro lado, alguns potenciais participantes ao estudo 

sofreram problemas de saúde que os impediram de participar no programa de 

reminiscência. Por estes motivos, e pela proporção de mulheres ser superior ao dos 

homens, a amostra ficou reduzida apenas a participantes do sexo feminino. 

Como perspetivas futuras para o desenvolvimento de estudos neste âmbito, sugere-se 

que o programa de intervenção de reminiscência inclua uma análise de conteúdo dos 

dados qualitativos, com um maior número de sessões e com uma amostra representativa 

composta por participantes do sexo feminino e do sexo masculino. Além disso, a 

inclusão de um grupo de controlo permitiria realizar uma avaliação da eficácia do 

programa de reminiscência.  
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Capítulo IX - Conclusão 
 

O aumento da longevidade constitui uma antítese entre a conquista da ciência e da 

sociedade em geral, e a grande prevalência de doenças crónicas limitadoras da vida. A 

demência, enquanto doença crónica grave assume-se como um crescente problema de 

saúde pública requerendo cuidados específicos (WHO, 2011, 2012). Foi a perceção da 

importância desta problemática que motivou o desenvolvimento da presente 

investigação, que conta com a interseção de duas grandes áreas: gerontologia e cuidados 

paliativos.  

A ideia de criar uma ação paliativa capaz de ser aplicada a qualquer contexto geriátrico 

acabou por dar ênfase às terapias não farmacológicas, cuja perspetiva é a abordagem 

centrada na pessoa. Esta abordagem, em que a ação de cuidar é vista de uma forma 

holística, é fundamental no trabalho com pessoas idosas, com demência e 

institucionalizadas. Considerando que, de entre as intervenções não farmacológicas, a 

terapia da reminiscência distingue-se por focar a sua atenção na promoção do bem-estar 

subjetivo, o presente estudo demonstra que esta terapia apresenta uma abordagem 

terapêutica adequada para pessoas com demência em estados ligeiros a moderados da 

doença (Sequeira, 2010; Douglas et al., 2004) permitindo valorizar as experiências 

passadas e as capacidades cognitivas presentes nestes estádios da doença (Woods et al., 

2018, 2005). São vários os estudos que validam a importância e os benefícios desta 

técnica, em contexto geriátrico, recorrendo à história individual de cada pessoa como 

fonte de recurso para a sua reabilitação (Woods et al., 2018, 2005), na medida em que 

permite responder à necessidade básica de comunicar e, simultaneamente facilitar o 

sentido de identidade e de existência (Peix, 2009). A atribuição de um sentido, à história 

individual de cada pessoa, permite assumir que a reminiscência tem uma função 

integradora (Woods et al., 2018, 2005). Esta intervenção multidimensional é também 

cada vez mais reconhecida como um complemento a outras abordagens terapêuticas 

(Coelho et al., 2017), contribuindo para o aumento do conforto dos indivíduos (Coelho 

et al., 2017; Van Der Steen et al., 2014).  

Os resultados do presente estudo confirmam que a terapia da reminiscência tem 

influência no bem-estar subjetivo de pessoas idosas com demência, institucionalizadas 

em estrutura residencial para pessoas idosas e em unidade de cuidados continuados de 

média duração e reabilitação. Estes dados evidenciam resultados estatisticamente 
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significativos na dimensão da satisfação com a vida, o que permite concluir que esta 

técnica, enquanto abordagem centrada na pessoa, deve ser adotada em contextos 

geriátricos com pessoas com necessidades paliativas. O efeito positivo da terapia da 

reminiscência em pessoas com demência nos estádios ligeiros e moderados (Sequeira, 

2010; Douglas et al., 2004) atestam que a adoção destas estratégias pode determinar 

toda a trajetória de doença (Vilela et al., 2017; Lopes et al., 2014; Feldman, 2011; 

Sequeira, 2010; Douglas et al., 2004). 

Os efeitos positivos da terapia da reminiscência podem ser justificados pela ausência de 

aprendizagem de estratégias, sendo que os participantes falam sobre um tópico que 

conhecem bem - a sua história de vida (Bohlmeijer et al., 2005). Além disso, um 

acompanhamento mais personalizado da reminiscência, neste tipo de populações, parece 

ser o mais indicado. Isto significa que existe mais espaço para abordar questões 

passadas com grande significado e impacto pessoal, que permitem a integridade do ego, 

sentimentos de maestria e competência através do desenvolvimento de estratégias de 

coping.  

De enaltecer que a terapia da reminiscência pode ser utilizada com objetivos 

preventivos ou de promoção do bem-estar (Woods et al., 2018; Vilela et al., 2017; 

Hanaoka & Okamura, 2004) em populações fragilizadas, quer por doenças crónicas ou 

terminais (Woods et al., 2018; Vilela et al., 2017; Jonsdottir et al., 2001) quer pela 

institucionalização (Woods et al., 2018; Vilela et al., 2017; Jones, 2003), ou pela 

psicopatologia (Woods et al., 2018; Vilela et al., 2017; Baillon et al., 2004), solicitando 

ao terapeuta competências específicas para a eficácia da intervenção (Woods et al., 

2018; Haber, 2006). Desta forma, a promoção do bem-estar subjetivo, através da 

evocação de acontecimentos de vida ocorridos no passado, em pessoas idosas com 

demência e institucionalizadas, é uma técnica com grande potencial para uma 

abordagem centrada na pessoa com efeitos positivos na manutenção ou melhoraria da 

saúde mental, como descrito em investigações anteriores (Pinquart & Forstmeier, 2012; 

Woods et al., 2005). 

Todavia, a investigação carece ainda de avaliações afetivas da sua eficácia na dimensão 

do bem-estar subjetivo. Entender a relação entre as perdas cognitivas e a identidade, 

com as suas implicações no bem-estar subjetivo, é relevante neste tipo de população 

devido à sua presumível influência na perda de sentido de continuidade do ego 
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(Beavins, 2008). Outro aspeto a investigar é a influência da reminiscência enquanto 

complemento ao tratamento farmacológico e os seus eventuais benefícios no 

desenvolvimento de estratégias de coping para lidar com as perdas e incapacidades 

progressivas associadas à demência.  
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Anexo 1 

Autorização da Diretora Técnica da Instituição para a Recolha de Dados 
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Anexo 2 

Informação ao Participante & Consentimento Informado, Livre e Esclarecido para 

participação em estudos de investigação de acordo com a Declaração de Helsínquia 

e a Convenção de Oviedo 
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Informação ao Participante 

 

Investigadora responsável: Bianca Góis 

Email: bianca_pgois@hotmail.com 

Orientadoras: Francisca Rêgo e Filipa Marques   

 

“Promoção do bem-estar subjetivo em pessoas idosas com demência: Terapia da reminiscência” 

 

Este estudo insere-se no âmbito do Mestrado em Cuidados Paliativos da Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto. O presente documento pretende informar que objetivo principal do estudo 

assenta em avaliar o efeito de um programa de reminiscência na promoção do bem-estar subjetivo 

em pessoas idosas com demência em contexto institucional. Os dados obtidos têm como finalidade 

verificar se existem alterações no bem-estar subjetivo de pessoas idosas institucionalizadas com 

demência em estádio ligeiro a moderado da doença, após a implementação de um programa de 

reminiscência e analisar a progressão dos mesmos nos indicadores da autoexpressão, autoestima, 

otimização, maestria, adaptação e autoaceitação, através dos relatos das trajetórias de vida durante a 

implementação do programa.  

A sua participação consiste no preenchimento de um conjunto de testes de avaliação (Questionário 

de Avaliação Clínica da Demência (CDR), Questionário Sociodemográfico e as subescalas que 

compõem a Avaliação do Bem-Estar Subjetivo: subescala de Satisfação com a Vida (SWLS) e 

subescala de Afetos Positivos e Negativos (PANAS-VRP)), aplicados em momentos diferentes e 

com uma duração aproximada de 35 minutos cada. As sessões de reminiscência serão também 

realizadas a partir de múltiplos contactos com os participantes.   

Todas as dúvidas e questões que possa ter em relação à sua participação neste projeto podem e 

devem ser colocadas diretamente à investigadora. A sua participação é absolutamente voluntária, 

anónima e confidencial, e pode ser interrompida a qualquer momento. 

Os dados obtidos poderão ser utilizados para fins clínicos, apresentações e publicações científicas. 

De salientar que, os dados pessoais e o registo escrito das sessões de reminiscência serão 

mantidos em sigilo e que os resultados obtidos são estritamente confidenciais, sendo apenas 

utilizados para os fins desta investigação.  

Declara-se que não existe nenhum conflito de interesse por parte dos profissionais que promovem o 

estudo, nem por parte dos participantes. 

Obrigado pela sua participação 
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(Bianca Góis) 

CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM 

ESTUDOS DE INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS DA NORMA Nº 015/2013 Direção-Geral de 

Saúde (de acordo com a Declaração de Helsínquia e a Convenção de Oviedo) 

 

Título do estudo: Promoção do bem-estar subjetivo em pessoas idosas com demência: Terapia da 

reminiscência. 

 

 

Enquadramento: Estudo no âmbito do Mestrado em Cuidados Paliativos da Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto, orientado pelas docentes Maria F. Rêgo e Filipa D. Marques. 

 

Explicação do Estudo: Este trabalho de investigação tem como objetivo principal avaliar o efeito de um 

programa de reminiscência na promoção do bem-estar subjetivo em pessoas idosas com demência em 

contexto institucional. A recolha de dados será feita através de instrumentos de avaliação no domínio do 

estado cognitivo e estado afetivo (Questionário de Avaliação Clínica da Demência (CDR) e as subescalas 

que compõem a Avaliação do Bem-Estar Subjetivo: subescala de Satisfação com a Vida (SWLS) e 

subescala de Afetos Positivos e Negativos (PANAS-VRP)), Questionário Sociodemográfico e Registo das 

Sessões de Reminiscência desenvolvidas. 

 

Condições e financiamento: Caráter voluntário da participação, ausência de custos e/ou prejuízos para a 

instituição/participante, caso não queira participar; o estudo mereceu Parecer Favorável por parte da 

Direção da Residência Montepio – Quinta de Cravel. 

 

Confidencialidade e Anonimato: Este estudo é confidencial e de uso exclusivo dos dados recolhidos 

para o presente estudo; não serão registados dados de identificação.  

 

Contacto da investigadora responsável: 

Bianca Góis – aluna de Mestrado em Cuidados Paliativos da Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto  

Email: bianca_pgois@hotmail.com; Contacto telefónico: 968377082 

Contacto das orientadoras: 

 Francisca Rêgo - Investigadora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto  

Email: mfrego@med.up.pt  

 Filipa Marques - Investigadora do CINTESIS, Grupo Ageing – C. e Professora Adjunta 

convidada na Escola Superior de Educação de Coimbra –IPC  

Email: fdmarques @esec.pt  

 

Contacto e assinatura do(a) Diretor(a) Técnico(a):____________________________________________ 

 

Por favor, leia com atenção a seguinte informação. Se achar que algo está incorreto ou que não está claro, 

não hesite em solicitar mais informações. Se concorda com a proposta que lhe foi feita, queira assinar este 

documento. 

Assinatura de quem pede consentimento:____________________________________________________ 
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Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que me foram 

fornecidas pelo investigador. Foi-me garantida a possibilidade de, em qualquer altura, recusar participar 

neste estudo sem qualquer tipo de consequências. Desta forma, aceito participar neste estudo e permito a 

utilização dos dados que de forma voluntária forneço, confiando em que apenas serão utilizados para esta 

investigação e nas garantias de confidencialidade e anonimato que me são dadas pela investigadora. 

 

 

Nome do(a) participante:________________________________________________________________ 

Assinatura:___________________________________________________________________________ 

Data:____/____/______ 

 

Nome do(a) Tutor(a) Legal:______________________________________________________________ 

Assinatura:___________________________________________________________________________ 

Data:____/____/______ 

 

 

Este documento é composto por 2 páginas e feito em duplicado: uma via para a investigadora, outra para 

a pessoa que consente. 
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Anexo 3 

Questionário de Avaliação Clínica da Demência – Clinical Dementia Rating 

Assessment Protocol (CDR) 
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Anexo 4 

Questionário Sociodemográfico 
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Questionário Sociodemográfico 

 

1. Género:  

Masculino ____  

Feminino ____  

  

2. Idade: _______anos  

 

3. Nacionalidade:_________________________  

 

4. Estado Civil:  

Solteiro(a)___   

Casado(a)/União de facto ____  

Divorciado(a)/Separado(a)___   

Viúvo(a) ___   

 

5. Familiares ou pessoas mais próximas: 

_____________________________________ 

 

6. Escolaridade:  

Sem habilitações ___  

1º ciclo do ensino básico ___  

2º ciclo do ensino básico ___   

3º ciclo do ensino básico ___  

Curso superior ___  

Curso profissional ___   

 

7. Profissão desempenhada:_________________ 

 

8. Crença:  

8.1. Religiosa: ____________________________ 

8.1.1. Praticante ___ Não Praticante___   

8.2. Espiritual: ___ 

8.2.1. Que tipo de apoio espiritual?_________ 

 

 

 

9. Qual é o motivo de institucionalização:  

Questões clínicas ____ 

Questões familiares e/ou pessoais ____    

Outro(s):______________________________ 

 

10. Tempo de institucionalização:  

_______ meses 

_______ anos  

 

11. Realiza algum tipo de atividade:  

Não________  

Física_______  

Cultural______  

Outra(s):______________________________ 

 

12. Regularidade com que é visitado: ____ vezes 

por mês  

  

13. Perceção do estado de saúde:  

Muito má___  

Má ___  

Nem boa nem má___  

Boa___  

Muito boa___   

 

14. Que tipos de assistência lhe está a ser prestado:  

Cuidados Continuados de Média Duração e 

Reabilitação___  

Cuidados Continuados de Longa Duração e 

Manutenção ___ 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas___ 

 

Obrigada pela sua colaboração!
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Anexo 5 

Avaliação do Bem-Estar Subjetivo 
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Avaliação do Bem-Estar Subjetivo 

 

a) Escala de Satisfação com a Vida, versão portuguesa de Simões, 1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Escala de Afetos Positivos e Negativos, Versão Reduzida Portuguesa (VRP) de 

Galinha, Pereira & Esteves, 2014 
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Anexo 6 

Registo das Sessões de Reminiscência 
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Participante:___________ 

 

Legenda: 

      Pontuação do desempenho nos indicadores                                                                                                                          Evolução dos resultados 

Muito Satisfatório                      1 ponto                                                                                                                                    Progressão   

         Satisfatório                                 0,5 pontos                                                                                                                               Manutenção 

         Pouco Satisfatório                      0 pontos                                                                                                                                   Regressão 

                                Não Participou (NP)                  0 pontos 

                                                                                                                                                      

 

Registo das Sessões de Reminiscência 

Sessão Colaboração 
Indicadores de Bem-Estar Subjetivo Evolução dos 

Resultados Autoexpressão Autoestima Otimização Maestria Adaptação Autoaceitação 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Total /10 /10 /10 /10 /10 /10 /10  
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Anexo 7 

Exemplar de um Livro Biográfico 

 

Nota: Para respeitar a confidencialidade e o anonimato da participante B, optou-se por utilizar 

nomes fictícios e retirar as fotografias pessoais utilizadas.  
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Aida Amaral Viana  

 

 

Cada vida uma história, 

Cada história uma lição… 

 

Esta é a minha História 
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1. Caraterização do eu… 

1.1. Quem sou eu? 

 

Chamo-me Aida Viana, mais conhecida por Aidinha. Nasci 

a 5 de Novembro de 1928 em Viana do Castelo. Cresci 

com os meus quatro irmãos, uma irmã e três irmãos. Eu 

sou das mais novas. Apesar de ser uma família 

numerosa, foram-nos transmitidos bons princípios.  

O meu pai como era primeiro-cabo da guarda-fiscal, 

percorreu várias cidades portuguesas… e íamos todos 

com ele. Lembro-me que estivemos em Braga.  

Na verdade, onde vivemos mais tempo foi em Vila Nova 

de Cerveira. Foi lá que fiz a 4ª classe e exerci a 

profissão de Costureira de Alfaiate.  

Casei, tive um casamento feliz e tive um filho. Tenho 

muito orgulho no meu menino… herdou os bons princípios 

dos pais.  

Agora estou velhota… passei a ser a Dona Aidinha. 

Restam-me apenas as recordações… algumas até já me 

esqueci porque estou sempre a comer queijo!  

 

 

“Ai ai ai ai eu gosto muito de si 

Quero tê-la ao pé de mim  

Conversar quando quiser” 
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2. O meu nascimento e o meu processo de 

crescimento… 

 

“Oh… como a Aidinha está porreira nesta fotografia!” - 

era uma morenaça elegante, de cabelo escuro e curto.  

Cresci rodeada de muita gente… e boa gente! “Menina, o 

meu nome diz de onde sou natural e de onde vem boa 

gente” – sou de Viana do Castelo!  

Não fui namoradeira… daquelas que “pegam este e 

aquele”… sempre fui uma rapariga séria! 

Conheci o meu marido, Rogério dos Santos, quando ainda 

éramos “miúdos”… ele era airoso e bom rapaz! O meu 

Rogério foi o principal.  

Ainda nesta fase, aprendi a costurar. Aos poucos tornei-

me Costureira de Alfaiate! Era agulha e tesoura e toca 

a trabalhar.  

Estou a reparar em si e vejo que anda sem um botão na 

bata… traga-me as ferramentas, e eu arranjo-lhe isso! 

Como se costuma dizer: “costureira sem dedal cose pouco 

e fica mal”.  
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3. A minha entrada na vida adulta… 

 

Eu e a minha irmã Luísa somos costureiras. Nascemos com 

este dom! Ela era Modista e eu Costureira de Alfaiate. Lá 

em casa todos tinham obrigação de andar bem arranjados.  

É uma arte que se aprende com a prática, depois toma-se 

gosto!  

Na casa onde trabalhava, tínhamos patrões que 

mandavam e vários trabalhadores. Eram pessoas boas! 

O freguês escolhia o tecido… nós tirávamos as medidas… e 

cada trabalhador fazia a sua função. Quando o fato 

estivesse pronto, o freguês tinha de o experimentar. Por 

norma ficavam sempre muito satisfeitos.  

Fazíamos algumas coisas à mão, mas tínhamos as 

máquinas para ajudar a fazer os trabalhos mais “pesados”. 

Já se sabe que isto implica pagar mais caro… e sendo bem 

feito, vale o dinheiro e o cliente aparenta bem!   

Gostava do que fazia e ficava orgulhosa do produto final.  

Era uma artista… agora sou uma artista sem dentes… 

mas come de tudo sem colher.  

 

 

“Costureira come tudo tudo tudo 

Costureira come tudo sem colher 

E a costureira anda toda barriguda…” 
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4. A construção da minha família… 

 

Cresci com os meus irmãos – José Manuel, Mário, 

Orlando e Luísa Maria. Todos tinham no nome Amaral 

Viana.    

Casei com vinte e tal anos com o Rogério dos Santos na 

igreja de Vila Nova de Gaia. “Conheceram-se e 

juntaram-se os dois à esquina a tocar à concertina e a 

dançar o sol e o dó”. 

Tive apenas um filho, João Pedro Viana dos Santos 

(Viana da mãe e Santos do pai). Um filho é uma alegria, 

tenho muito orgulho nele! É muito bem-educado e já tem 

a sua vida organizada. 

Lembro-me que fazíamos muitos convívios em casa… a 

nossa família gostava sempre de se reunir… pois claro, 

tínhamos educação para isso!  

“A família Viana é bonita, representa-se bem e parece 

que são todos bem-dispostos”.  
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5. A minha vida relacional… 

 

Tive sempre bons amigos… uma pessoa bem-disposta 

como a Aidinha tem sempre amigos. Por norma com 

quem falo faço amizade! 

Antigamente, sair de casa tinha que ser com muita 

cautela porque os pais não deixavam… e eu por respeito 

não abusava, senão era tareia certa! Era trabalho-

casa.  

No trabalho fiz boas amizades… amizades que guardo 

no coração. Recordo-me da Lina, da Fátima e da sua 

irmã Adelaide. Partilhávamos o trabalho, porque cada 

qual tinha as suas tarefas de costura… tinha que ter 

um princípio, um meio e um fim.  

Tenho também um casal muito amigo, a Lindinha e o 

Fernando.  

Gosto muito de jogar às cartas e ao dominó… ganho 

quase sempre! Qualquer dia deixo de ter amigos!!! 
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6. Os meus sonhos foram realizados com 

sucesso… 

 

Lembro-me quando era catraia que o meu maior sonho 

era crescer rápido para ser uma senhora. 

Lembro-me também que eu e a minha irmã 

partilhávamos o mesmo sonho… ser costureiras! A ela 

calhou ser Modista, a mim calhou de ser Costureira de 

Alfaiate! 

Outro sonho que tinha era um dia construir família… E 

assim foi… casei com o homem que queria, tive um filho 

e permaneci em Vila Nova de Cerveira… terra que me 

viu nascer, crescer e a construir a minha família.  

Orgulho-me de ter tido uma boa educação por parte dos 

meus pais… eu e o meus irmãos tínhamos medo de 

“levar com o cinturão do meu pai”. Graças à boa 

educação que me foi transmitida tornei-me numa pessoa 

de uma seriedade admirável. Ao meu filho também dei 

boa educação… e acredito que ele conquistou tudo o que 

tem hoje por ser um homem muito bem-educado, com 

estudos e trabalhador… ele nunca precisou de “levar com 

o cinturão”… eu apenas chamava a atenção!  

A verdade é que nunca tive grandes sonhos… vivia um 

dia de cada vez… eram conquistas diárias.  
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7. Orgulho-me de…. 

 

O meu maior orgulho… e sem gorgulho… é sem dúvida a 

minha família! 

Tenho orgulho na pessoa em que me tornei… boa esposa 

e uma mãe dedicada. Dei o meu melhor para cuidar do 

meu filho… ele sabe disso… “e a gente não faz melhor 

por não saber. Dei o que pude, como soube e como Deus 

quis!”.  

Tenho muito orgulho no meu menino, João Viana… ele 

agora tem a vida dele bem encaminhada…. Gosto muito 

quando ele vem cá para me ver! 

“A vida é como a costura … a gente pega do nada na 

agulha… lá se vai ajeitando… e de ponto em ponto se 

faz uma linha”.  

Penso que a boa educação é um bom ponto de partida 

para crescermos como deve de ser e ter orgulho um dia 

mais tarde.    
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8. O amor para mim é sinónimo de… 

 

O meu pai, Paulo Amaral de Matos, conhecia todas as 

“gajas” devido à profissão que tinha. Um dia passou por 

Viana do Castelo e encantou-se com a minha mãe – 

Maria do Carmo Viana Castro. Fizeram cinco obras de 

arte: eu e os meus irmãos.  

Recebi muito amor da parte dos meus pais, irmãos, 

marido e amigos. Mas não sou invejosa e partilho esse 

amor com o meu filho, netos e o resto da família.  

Outro grande amor que tenho, e é de família, é a Viana 

do Castelo.  

Na minha vida nunca faltou amor, nem eu deixava que 

isso acontecesse!  
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9. Atualmente vejo-me… 

 

A Aidinha ainda que velhota… de cabelos brancos, de pele 

morena enrugada e com mais uns quilos… aparenta bem! 

Levei a vida à minha maneira e pode crer que estas 

rugas são de felicidade! Já a gordura é formosura.  

Todos me respeitam… e é bom que assim seja senão vão 

experimentar a bengala!  

O tempo não volta para trás, mas voltam as boas 

recordações! Alegra-me saber que fui feliz.  

Dizem que as pessoas mais velhas são mais 

experientes, e é verdade! Mas não é de fiar. Por exemplo, 

falar inglês é que nem sequer escorrega!  
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10. A mensagem que quero deixar…. 

 

Não tenho jeito para mensagens mas, tenho uma 

certeza, quero deixar esta mensagem ao meu filho: 

 

"Filho, nunca te esqueças de mim! Tu sabes a mãe que 

tens e sabes também que te amo muito. Peço que cuides 

da tua vida, da tua saúde e das tuas amizades." 

Gostei desta tua surpresa das fotografias.  

 

 

"Eu sei o filho que tenho e isso basta-me". 
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Lembre-se todos os dias que você é especial! 
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Trabalho realizado por Bianca Góis no âmbito do Mestrado em 

Cuidados Paliativos da Faculdade de Medicina da Universidade 

do Porto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte da Imagem: http://redefelicidade.com.br/auto-conhecimento/sustentabilidade/nas-arvores-tambem-bate-um-coracao/  

Acedido a 20 de janeiro de 2019) 

 

Agradeço a colaboração da Dona Aida Viana neste projeto e a 

sua família por ter aceitado este desafio. Considero ter sido 

uma mais-valia para todos! 

Agradeço também a toda a equipa da Residência Montepio - 

Quinta de Cravel pelo caloroso acolhimento, em especial à Dra. 

Célia Vasconcelos. 

Obrigada por todo o enriquecimento profissional e pessoal que 

me concederam.  

 

http://redefelicidade.com.br/auto-conhecimento/sustentabilidade/nas-arvores-tambem-bate-um-coracao/
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