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Resumo 

O envelhecimento tem um grande impacto na vida das pessoas pelos inconvenientes 

sociais, psicológicos, físicos e funcionais que acarreta e que, consequentemente, perturbam 

o bem – estar. Os cuidados aos mais velhos começam a constituir-se como uma área espe-

cializada da enfermagem, com especial relevância na promoção do autocuidado, de forma a 

contribuir para a manutenção da vida, saúde e bem-estar das pessoas idosas.  

Com o objectivo de analisar o perfil de autocuidado da pessoa idosa a residir no domicí-

lio, na perspectiva do Idoso e do enfermeiro, realizámos um estudo de caso com abordagem 

qualitativa e recurso à investigação fenomenográfica. Recorremos à entrevista e ao grupo 

focal para colheita da informação. Esta investigação integra dois estudos: o Estudo I com 49 

idosos utentes do Centro de Dia e o Estudo II que envolve 26 Enfermeiros de dois Centros de 

Saúde. A informação foi submetida a análise qualitativa, com a utilização do programa 

NUDIST- Nvivo8.  

Entre as principais conclusões destacamos: 

− para os idosos: envelhecer associa-se a uma série de mudanças físicas, familiares e 

sociais a que se vão, progressivamente, adaptando; o medo da dependência sobre-

põe-se nesta fase da vida e acentua os seus comportamentos de desapego e de re-

signação; autocuidado significa realizar todas as actividades quotidianas para viver de 

forma independente e incorpora as categorias cuidar do corpo, cuidar doméstico e 

cuidar especial; 

− para os enfermeiros: a velhice é uma fase do envelhecimento humano, caracterizada 

positivamente pela experiência e sabedoria e, também, por aspectos negativos, como 

o declínio das capacidades físicas e intelectuais; autocuidado expressa as actividades 

de vida categorizadas em básicas, instrumentais e avançadas. 

A prestação de cuidados de saúde aos idosos coloca os enfermeiros perante situações 

complexas e exige a mobilização de um conjunto de saberes próprios que lhes permita res-

ponder, de modo adequado, à diversidade e singularidade dos problemas com que se depa-

ram a nível do autocuidado. Junto dos idosos, o desenvolvimento da competência para o 

autocuidado torna-se particularmente importante, uma vez que as necessidades de saúde 

sofrem contínuas modificações, especialmente ao longo do processo de envelhecimento, 

requerendo práticas sempre renovadas de cuidados à saúde.  

Palavras-chave: envelhecer, autocuidado; promoção da saúde; educação para o au-

tocuidado. 



 

 

  



 

 

Abstract 

Ageing has a major impact on people’s lives because of the social, psychological, physi-

cal and functional restraints it brings with it, which, as a result, influence people’s well-being.  

Elderly health care is becoming a specialized area of nursing, with special focus on the pro-

motion of self-care, in order to contribute to the preservation of life, health and well-being of 

the elderly.  

Therefore, in order to analyze the self-care profile of the community-dwelling elderly from 

both the perspective of elderly people and nurses, a qualitative case study was carried out, 

using a phenomenographic approach. Both interviews and focus groups were used as data 

collection methods. This research includes two studies: Study I with 49 elderly people who 

used Day Care Centers, and Study II with 26 nurses from two Health Care Centers. A quanti-

tative analysis of data was conducted using the NUDIST program. - Nvivo8. 

Some of the major conclusions were: 

- for the elderly: Ageing is associated with a broad range of physical, family and social 

changes to which they gradually adapt; The fear of becoming dependent is a major aspect in 

this stage of life, accentuating their attitudes of detachment and resignation; Self-care means 

to perform activities of daily living in an independent way and it includes the categories of 

caring for one’s body, domestic care and special care; 

- for nurses: Old age is a phase of human ageing, positively characterized by experience, 

wisdom and also by some negative aspects such as the decline of physical and intellectual 

abilities; Self-care refers to the activities of daily living divided into basic, instrumental and 

advanced activities.  

In elderly care provision, nurses face complex situations, which require, the use of specif-

ic knowledge that allows them to adequately respond to the different and unique problems 

encountered in self-care. Among the elderly, the development of self-care abilities becomes 

especially important as health needs are continually changing, particularly throughout the 

ageing process, demanding constantly new health care practices. 

Keywords: aging, self-care, health promotion, education for self-care. 

 

  



 

 

 

  



 

 

Résumé 

Le vieillissement a un grand impact dans la vie des personnes du aux inconvénients so-

ciaux, psychologiques, physiques et fonctionnels qu’il entraîne et, par conséquent, perturbent 

leur bienêtre. Les soins des plus âgés commencent à constituer un domaine de spécialisation 

en soins infirmiers, doté d’une relevance particulière dans la promotion des soins auto-

administrés de façon à contribuer au maintien de la vie, de la santé et du bienêtre des per-

sonnes âgées. 

Ayant pour objectif analyser le profil des soins auto-administrés de la personne âgée ré-

sidant à domicile, depuis la perspective de la personne âgée et de l’infirmier, nous réalisâmes 

une étude de cas en utilisant un abordage qualitatif et nous nous servîmes d’une recherche 

phénoménographique. Nous utilisâmes l’entretient et le groupe focal pour la collecte 

d’informations. Cette recherche intégra deux études : l’Étude I de 49 personnes âgées usa-

gères du Centre de Jour et l’Étude II qui réunit 26  Infirmiers de deux Centre de Santé. 

L’information subit une analyse qualitative, ayant eu recours au programme NUDIST - Nvivo8. 

Parmi les principales conclusions nous distinguons: - pour les personnes âgées : vieillir 

est associé à une série de changements, physiques, familiaux et sociaux auxquels ils 

s’adaptent progressivement ; la peur de la dépendance s’accentue dans cette phase de la 

vie, et emphatise leurs comportements d’indifférence et de résignation ; « Soins auto-

administrés » signifie réaliser toutes les activités quotidiennes nécessaires pour vivre de façon 

indépendante et incorpore les catégories prendre soin du corps, soins à domicile et soins 

spéciaux. ; pour les infirmiers : la vieillesse est une phase de maturation humaine, caractérisé 

para l’expérience, la sagesse et aussi par les aspects négatifs comme le déclin des capacités 

physiques et intellectuelles ; « Soins auto-administrés » exprime des activités de vie catégori-

sées en basiques, instrumentales et avancées. 

L’approvisionnement de soins de santé aux personnes âgées place les infirmiers face à 

des situations complexes et exige la mobilisation d’un ensemble de savoirs propres qui leur 

permette de répondre de façon adéquate à la diversité et singularité des problèmes avec 

lesquels  ils se confrontent au niveau de soins auto-administrés. Auprès de personnes âgées, 

le développement de la compétence pour les soins auto-administrés acquiert une importance 

particulièrement vu que les besoins de santé souffrent des changements continus, spéciale-

ment tout au long du processus de vieillissement, ce qui demande des pratiques incessam-

ment  renouvelées de soins en santé.  

Mots-clés: la vieillesse, soins auto-administrés, promotion de la santé, éducation pour les 

soins auto-administrés. 
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento tem vindo a assumir uma importância crescente face aos diferentes 

indicadores demográficos que acentuam o envelhecimento da população mundial, particu-

larmente na Europa. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (2010), a estrutura da popu-

lação residente em Portugal em 2009 (por sexo e grupo etário) aumentou relativamente a 

anos, situando-se em 8,4% nos indivíduos com 75 e mais anos (homens em 6,6%; mulheres 

em 10,0%) e 1,8%, nos indivíduos com 85 e mais anos (homens em 1,3; mulheres em 2,4 

%), mantendo-se a manutenção da tendência de envelhecimento demográfico. 

O aumento sem precedentes do número de idosos com setenta e cinco e mais anos, 

as transformações que ocorreram nas sociedades industrializadas e o gradual envelheci-

mento das suas populações proporcionaram, na opinião de Fernandes (1997), condições 

para que socialmente se começasse a considerar a velhice como situação problemática a 

necessitar de apoio social, associada à escassez de meios materiais, solidão, doença e, 

também, de alguma forma, à segregação social. Por conseguinte, na estrutura e nos com-

portamentos sociais e familiares da sociedade portuguesa, o envelhecimento demográfico e 

as alterações no padrão epidemiológico têm vindo a determinar novas necessidades em 

saúde. 

Especificamente para Portugal, a esperança média de vida à nascença e aos 65 anos 

aumentou, conforme revelam as Tábuas de Mortalidade do triénio 2008/2010. Os valores 

definitivos da esperança média de vida à nascença para aquele período foram de 79,20 

anos para ambos os sexos, 76,14 anos para os homens e 82,05 anos para as mulheres. O 

período de 2008 a 2010 apresentou, ainda, uma esperança média de vida dos portugueses 

aos 65 anos de 18,47 anos para os dois sexos, 16,64 anos entre os homens e 19,89 entre 

as mulheres (INE, 2011). 

Tradicionalmente, os profissionais de saúde preocuparam-se com a compreensão dos 

processos patológicos e fisiológicos, cuja correcção por meios químicos ou físicos levaria a 

que o indivíduo passasse a sentir-se bem. Os factores psicológicos e sociais que envolviam 

o indivíduo estariam, pois, fora do âmbito do binómio saúde/doença e seriam tratados à 

parte. Nesta visão mecanicista só interessavam os aspectos físicos, deixando, portanto, para 

segundo plano os aspectos psicológicos e sociais. Actualmente, fruto dos contributos de nu-

merosos estudos pluridisciplinares, chegou-se a uma visão holística do Homem e à neces-

sidade de avaliar o impacto de determinados acontecimentos na vida dos indivíduos, como o 

envelhecimento, quer no âmbito físico quer no psicológico e social. 
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Envelhecer com saúde, autonomia e independência constitui um desafio à responsabili-

dade individual e colectiva, com tradução significativa no desenvolvimento económico dos 

países. Coloca-se, pois, a questão de pensar o envelhecimento ao longo da vida, numa 

atitude mais preventiva e promotora da saúde e da autonomia. O envelhecimento, parte 

natural do ciclo de vida, deve constituir uma oportunidade para viver de forma saudável e 

autónoma, o mais tempo possível. Implica uma acção integrada ao nível da mudança de 

comportamentos e atitudes da população em geral, da formação dos profissionais de saúde 

e de outros campos de intervenção social e, também, a adequação dos serviços de saúde e 

de apoio social às novas realidades sociais e familiares que acompanham o envelhecimento 

individual e demográfico. 

O grupo etário dos idosos é, provavelmente, o mais heterogéneo de todos os grupos 

populacionais, quer pelo grande leque de idades que dele fazem parte quer pela diversidade 

de situações de saúde e doença que o caracteriza. Os problemas são influenciados por 

vários factores: o processo de envelhecimento físico, a doença, as alterações sociais e a dis-

ponibilidade dos sistemas de apoio e ajuda. Conforme aumenta o número de idosos aumen-

ta também a prevalência de doenças crónicas e a necessidade de serviços de cuidados de 

saúde, a fim de manter as capacidades funcionais e a independência do idoso. 

O processo de envelhecimento implica uma sequência de deficiências graduais que 

ocorrem ao longo da vida e que estão na base da redução da competência funcional, resul-

tando normalmente numa maior dificuldade em realizar tarefas do dia-a-dia, na incapacidade 

de manter a auto-suficiência, e, finalmente, em perda de independência. Envelhecer é, 

assim, muitas vezes visto como o declínio do vigor físico para realizar determinadas activi-

dades de vida diária, isto é, a diminuição da autonomia funcional sendo esta autonomia 

condição indispensável ao envelhecimento bem-sucedido (Subramanyam, 2011). Uma das 

formas de manter a autonomia e a independência é através da capacitação para um au-

tocuidado efectivo, uma vez que viver não é apenas um problema de simples subsistência.  

Autocuidado é, então, um conceito central relevante para várias disciplinas da saúde, 

tais como enfermagem, reabilitação, medicina, psicologia, sociologia e serviço social, e 

também um elemento-chave na perspectiva política e na da indústria. Tem sido utilizado na 

área da saúde como cuidado de si próprio, auto-ajuda, capacidade de realizar as actividades 

de vida diárias e ainda como o desenvolvimento de habilidades pessoais relativas ao bem-

estar. É uma estratégia fundamental para a promoção da saúde. Contrapõe-se a um modo 

de ver o idoso como alguém que vai obrigatoriamente necessitar da ajuda de outros (paren-

tes, profissionais da saúde) e da assistência nas instituições para poder sobreviver. Especi-

almente para os idosos, a manutenção de competências para o próprio cuidado é a mais 
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importante forma de contornar as incapacidades funcionais que podem levar à dependência 

(McCormack, 2003).  

Reconhecendo a necessidade de serem criadas condições que concretizem o objectivo 

fundamental de obter ganhos em saúde, nomeadamente em anos de vida com independên-

cia e que melhorem as práticas profissionais no âmbito das especificidades do envelheci-

mento, o Ministério da Saúde aprovou o Programa Nacional para a Saúde das Pessoas 

Idosas, o qual faz parte integrante do Plano Nacional de Saúde 2004 – 2010. Este programa 

visa a manutenção da autonomia, a independência, a qualidade de vida e recuperação 

global das pessoas idosas, prioritariamente no seu domicílio e meio habitual de vida, e exige 

ainda uma acção multidisciplinar dos serviços de saúde, em estreita articulação com a Rede 

de Cuidados Continuados de Saúde criada pela Lei nº. 281/2003 de 8 de Novembro (DGS, 

2004). 

Igualmente o conceito de envelhecimento activo, criado pela OMS e defendido na II As-

sembleia Mundial sobre o Envelhecimento, e que tem como base a ideia de optimizar as 

capacidades cognitivas e mentais das pessoas mais velhas, integrando-as, de forma activa, 

na vida social das comunidades em que estão inseridas, parece ser uma solução, tornando-

se pois fundamental difundir e implementar novas medidas para os desafios do envelheci-

mento da população no século XXI e promover o conceito de “sociedade para todas as 

idades”. 

Embora a maioria das pessoas idosas se encontre funcional e não apresente limitações 

na satisfação das actividades da vida diária, com o passar dos anos ocorre um declínio 

progressivo das funções com distintos graus de limitação funcional. Segundo Joël (2001), 

entre as pessoas idosas com mais de 65 anos, 3 a 5% são muito dependentes, 10% com 

mais de 75 anos são muito dependentes e 25% são-no parcialmente. Envelhecer com 

saúde e com independência é um desejo de todos e esse pode ser o motivo por que, actu-

almente, a população idosa é cada vez mais foco de estudo. 

No decorrer da actividade docente numa Escola Superior de Enfermagem, nomeada-

mente no acompanhamento de estudantes em ensino clínico de Enfermagem de Saúde do 

Idoso e Geriatria, uma das nossas preocupações centrais enquadra-se nas questões da 

promoção do autocuidado. Nas instituições de apoio ao idoso assistimos a práticas, por 

parte da equipa multidisciplinar, vinculadas ao modelo biomédico e às rotinas de cuidados 

em que invariavelmente o profissional substitui o idoso na prestação de cuidados ao próprio, 

tornando-o dependente fisicamente. Se na instituição os idosos se tornam dependentes dos 

profissionais nos cuidados básicos, surgiu a curiosidade em desvendar como se processa o 

autocuidado dos idosos a residir no domicílio, o significado que atribuem ao autocuidado 
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neste período das suas vidas, bem como as dificuldades em realizar actividades e a forma 

como as superam. 

Outro factor que motivou esta pesquisa foi o número reduzido de estudos existentes na 

área da saúde sobre o autocuidado da pessoa que vai constatando as alterações próprias 

do envelhecimento. A maior parte dos estudos orienta-se para o autocuidado no âmbito dos 

cuidados que a pessoa deve assumir perante a doença, estando esses cuidados direcciona-

dos para o cumprimento da terapêutica, hábitos de vida e prevenção das complicações. 

Existe, portanto, uma lacuna no sentido do contributo dos enfermeiros na capacitação para a 

promoção da independência do idoso na realização de actividades do dia-a-dia numa fase 

tão marcante das suas vidas e que pode ser o elemento chave para retardar o mais possível 

a ajuda de terceiros e, consequentemente, a institucionalização. A promoção da saúde 

representa também, no presente, uma prioridade na dinâmica de estudos que contextuali-

zem a importância do autocuidado nesta fase do ciclo vital.  

A actividade de autocuidado é tradicionalmente descrita como uma actividade com vista 

a atingir um fim, com a intenção de manter, restabelecer ou melhorar a saúde e o bem-estar. 

Face ao actual estado dos conhecimentos relacionados com o envelhecimento, considera-

mos que a enfermagem deve criar condições que possibilitem aos Idosos manter e imple-

mentar o autocuidado, tendo em conta a individualidade de cada um, para que garantam a 

independência e convivam, da melhor maneira possível, com as limitações impostas pela 

idade facilitando, desta forma, a vida familiar e social.  

No contexto das projectadas tendências demográficas e das dificuldades com que se 

deparam os idosos, este estudo reveste-se de particular importância na identificação do 

perfil de autocuidado dos idosos com 75 e mais anos, a residir no domicílio, do modo como 

lidam com a situação e ainda do contributo dos enfermeiros para os ajudar a permanecer no 

seu domicílio, na tentativa de manterem a autonomia como pessoas, junto dos seus familia-

res e da comunidade. 

Este conhecimento pode melhorar o modo como o apoio pode ser adaptado a um indi-

víduo ou a uma necessidade da família. Além disso, é essencial que os enfermeiros com-

preendam a relevância do seu papel na promoção de comportamentos de autocuidado, pois 

a dúvida e a descrença na capacidade dos indivíduos para exercerem o autocuidado diminui 

a sua confiança e o seu desejo para executarem as actividades.  

Esta investigação integra dois estudos que se complementam. O estudo I envolve os 

Idosos utentes do Centro de Dia (CD), usufrutuários de um conjunto de serviços (refeições, 

convívio/ocupação, cuidados de higiene, tratamento de roupas) que contribui para a manu-

tenção no seu meio sociofamiliar. O estudo II inclui os Enfermeiros que exercem a sua acti-
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vidade profissional nos Centros de Saúde (CS) situados na área geográfica de residência da 

maioria dos idosos do estudo I e da implantação dos centros de dia. 

Constitui finalidade deste estudo construir conhecimento no domínio do autocuidado da 

pessoa idosa a residir no domicílio. Iniciámos o processo de investigação com duas ques-

tões de partida: Como se caracteriza o autocuidado que é experimentado pela pessoa idosa 

que reside no domicílio? Quais as estratégias que o enfermeiro estabelece com vista à 

promoção do autocuidado do idoso? Definimos como objectivo geral analisar o perfil de 

autocuidado da pessoa idosa a residir no domicílio, na perspectiva do Idoso e do enfermeiro. 

Do ponto de vista metodológico, optámos por um estudo de casos múltiplos (Yin, 2005) 

com abordagem qualitativa, associando a fenomenografia (Sjöström & Dahlgren, 2002) nos 

processos de recolha e análise da informação.  

O trabalho está dividido em duas partes. Na primeira parte, no sentido de focar e en-

quadrar teórica e socialmente a pertinência do estudo, exploramos questões ligadas ao 

envelhecimento, ao autocuidado e à promoção da saúde. Ainda nesta primeira parte do 

percurso teórico, para perceber e aprofundar concepções centradas no autocuidado, abor-

damos paradigmas e teorias de enfermagem. 

A segunda parte do trabalho é dedicada à investigação empírica. No primeiro capítulo 

apresentamos o percurso metodológico de construção da investigação, expomos o modo de 

investigação e o tipo de estudo, o contexto no qual se desenrolou a pesquisa, o trabalho de 

campo desenvolvido, bem como os processos de recolha de informação, considerando as 

dimensões éticas ponderadas no desenvolvimento daqueles processos. Terminamos este 

capítulo a explicitar os modos de triangulação usados neste estudo.  

No segundo capítulo mostramos os resultados, analisados em função de matrizes reali-

zadas entre os sujeitos participantes e o contexto no qual foram produzidos os testemunhos 

para termos uma visão mais detalhada dessas descobertas. Abordamos ainda os significa-

dos que idosos e enfermeiros atribuem ao envelhecer; o autocuidado na dupla perspectiva: 

idosos e enfermeiros; o papel do enfermeiro na perspectiva dos idosos e as práticas que os 

enfermeiros assumem na promoção do autocuidado do idoso. Finalizamos com os contribu-

tos para a adopção de práticas de autocuidado de modo a capacitar a população idosa e 

seus familiares, algumas sugestões para melhoria de cuidados a este grupo etário com 

proposta de medidas a adoptar a nível organizacional e na prática de enfermagem, bem 

como implicações formativas de âmbito curricular e abertura de pistas para investigação 

futura.  
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Por último, tecemos algumas considerações finais, nas quais apresentamos as princi-

pais conclusões deste estudo, incluindo as limitações presentes neste percurso. 

A pertinência e utilidade desta investigação justificam-se pela mudança de paradigma 

nos processos de prestação de cuidados que melhorem as práticas profissionais no âmbito 

das especificidades do envelhecimento, partindo dos pressupostos de que o autocuidado é 

importante para a saúde das pessoas idosas e que uma responsabilidade crescente pelo 

autocuidado permite uma menor dependência dos outros, melhor qualidade de vida e menor 

risco de incapacidade provocada por acontecimentos negativos ao longo da vida.  

Assim, este estudo constitui uma participação pessoal, baseada numa investigação 

empírica para construir conhecimento no domínio do autocuidado da pessoa idosa, enquan-

to contributo para uma metodologia de intervenção da enfermagem para a promoção da 

saúde do idoso a residir no domicílio, e pode ser fundamental para dinamizar medidas ade-

quadas a esta população, pois na perspectiva de Colliére (2003:352) “o futuro dos cuidados 

de enfermagem que permitam a permanência no domicílio é objecto de um desafio social, 

económico e político.“ 

A expressão vivencial do autocuidado referenciada pelos idosos através das suas per-

cepções, vivências e seus significados dão subsídios para a compreensão do perfil do au-

tocuidado. Por isso, o estudo privilegia uma perspectiva subjectiva de análise – centrada na 

visão e nas experiências de quem vive o processo – não descurando, porém, a tradicional 

análise de indicadores objectivos a colher. 
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PARTE I - ENQUADRAMENTO CONTEXTUAL DO ESTUDO 

 

 

 

 

 

 

  



8 

 

 

 

 

  



9 

 

 

 

 

CAPITULO I – O ENVELHECIMENTO 

Na tentativa de explicar o processo de envelhecimento, encontramos na literatura mui-

tas teorias, mas nenhuma é completamente satisfatória. Por um lado, as teorias estocásticas 

defendem que os eventos do envelhecimento surgem, com o decorrer dos anos, de modo 

aleatório e cumulativo, causados por factores que actuam fora do organismo. Por outro, as 

teorias não estocásticas afirmam que os eventos do envelhecimento estão determinados 

geneticamente, ou seja, os acontecimentos estão, de alguma forma, programados dentro 

das células dos órgãos do corpo. 

Não obstante, o envelhecimento como perda progressiva e irremissível da capacidade 

de adaptação do organismo às condições do ambiente é, no entanto, um processo comple-

xo e universal, ou um conjunto de processos, inerente a todos os seres vivos, que com a 

passagem do tempo se expressa na perda da capacidade de adaptação às variações ambi-

entais e diminuição da funcionalidade máxima (Spirduso, 1995). Determinado geneticamente 

e modulado ambientalmente (Berger, 1995a), depende de factores individuais ou de grupo, 

como a idade cronológica, o género, os factores genéticos, as diferenças culturais, o estatuto 

socioeconómico, o nível de actividade e a saúde (Cristiensen, Johnsos, & Vaupel, 2006; 

Timothy, 2008).  
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1 - PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 

Num sentido global, o envelhecimento define a diminuição da eficácia do funcionamento 

de um organismo (Reis, 1995) com uma série de modificações morfológicas, psicológicas, 

bioquímicas e funcionais que surgem como consequência da acção do tempo sobre os 

seres vivos; ou, ainda, a fase da vida durante a qual há uma redução na facilidade do orga-

nismo para responder a estímulos internos e externos (Alba, 1986). É um processo objectivo 

e subjectivo, (Staab & Hodges, 1997), pode ser definido não só pelos aspectos demográficos 

e biológicos mas também pela interacção de factores de vária ordem, entre eles os sociais, 

que se traduz numa sucessão de mudanças irreversíveis, tais como a perda ou diminuição 

do papel social, familiar e profissional e a limitação das relações sociais (Berger, 1995b). Do 

ponto de vista objectivo, começa com o nascimento mas associa-se mais com o idoso e o 

adulto de idade avançada; do ponto de vista subjectivo, está mais relacionado com senti-

mentos pessoais, idade pessoal, idade cognitiva, idade social, idade comparativa e, também, 

idade percebida e auto percebida (Staab & Hodges, 1997). 

Ao referir os múltiplos processos de envelhecimento, Busse (1992) separa-os em enve-

lhecimento primário e secundário. O envelhecimento primário é considerado intrínseco ao 

organismo e os factores de declínio são determinados por características próprias ou heredi-

tárias. Este o envelhecimento com declínio funcional varia entre indivíduos podendo ocorrer 

modificações importantes a nível dos órgãos e células. Já o envelhecimento secundário 

engloba o aparecimento de deficiências e de incapacidades resultantes de factores pesso-

ais, sociais e ambientais, muitos dos quais dependentes da própria pessoa, e, como tal, 

susceptíveis de serem atrasados.  

Esta separação operacional dos processos de envelhecimento em primário e secundá-

rio apresenta limitações, na opinião de Berger (1995b), uma vez que as alterações do enve-

lhecimento são, frequentemente, de causa múltipla. Umas são exteriores ao indivíduo: clima, 

stress, traumatismos, doenças adquiridas, trabalho pesado ou insalubre, cultura; outras 

imputáveis ao indivíduo: alcoolismo, tabagismo, má alimentação, uso de drogas e imprudên-

cias diversas.  

Em suma, o envelhecimento é influenciado por factores externos (ambientais, socioe-

conómicos, profissionais) e factores internos (idade, género, genética), e uma vez iniciado 

não evolui a um ritmo uniforme para todas as funções. No interior do organismo, o envelhe-

cimento é sempre diferencial, visto que nem todos os órgãos envelhecem em simultâneo, 

dependendo, pois, dos estilos de vida e do uso dos mesmos e de doenças intercorrentes 

que aceleram o envelhecimento (ibid). 
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Por outro lado, Llera (1986) apresenta o envelhecimento em três perspectivas: i) pro-

cesso biológico multifactorial, evolui de forma contínua segundo um curso determinado pelas 

próprias características intrínsecas do indivíduo; ii) processo de desadaptação do indivíduo 

ao meio que o rodeia, termina com a morte; iii) processo bio fisiológico em que todas as 

modificações morfológicas, bioquímicas e psicológicas aparecem como consequência da 

acção do tempo sobre os seres humanos. Nesta óptica, o envelhecimento pode definir-se 

como a soma de todas as alterações que se produzem no ser humano com o passar do 

tempo e que conduzem a uma deterioração funcional e à morte. 

Por sua vez, Durham (1989) classifica o envelhecimento em cinco tipos: envelhecimen-

to biológico, o qual admite mudanças na estrutura e fisiologia do corpo ao longo da vida; 

envelhecimento psicológico, pois considera as alterações do comportamento e da auto 

percepção e a sua relação face às alterações biológicas; envelhecimento funcional, que 

mede as capacidades dos indivíduos para funcionar em sociedade, em comparação com 

outros da mesma idade; envelhecimento sociológico, que corresponde aos papéis e costu-

mes na sociedade; envelhecimento espiritual, porque supõe as mudanças na percepção de 

si mesmo, na relação com os outros, o lugar que ocupa no mundo e a própria visão do 

mundo. Para o autor, cada tipo de envelhecimento, presumivelmente experimentado por 

qualquer pessoa, está sujeito a alterações e ameaças nas diversas ocasiões ao longo da 

vida.  

Como acabámos de observar, de acordo com as perspectivas de todos os autores, 

existem diferentes e variados conceitos de envelhecimento que, ainda assim, não satisfazem 

completamente. A maior parte dos trabalhos sobre envelhecimento põe ênfase nas perdas 

funcionais relacionadas com a idade, sugerindo um declínio progressivo da função a nível do 

organismo. Torna-se evidente que o envelhecimento não é uma doença mas um processo 

complexo, universal e dinâmico, com componentes fisiológicos, psicológicos e sociológicos 

inseparáveis, e com um crescimento, desenvolvimento e adaptação contínuos até à morte, 

em que a doença pode ser um factor adjuvante e ou de aceleração do mesmo (Carvalho 

Filho, 2002). Já Garcia (1986) aponta o género, a classe social, a história familiar, o tipo de 

trabalho e a preparação técnica como factores responsáveis por uma diferenciação do 

envelhecimento. 

Para Netto (2006), o envelhecimento é um conjunto de componentes que estão intima-

mente relacionados: o envelhecimento (processo), a velhice (fase da vida) e o velho ou 

idoso (resultado final). Considerado como um processo, o envelhecimento é dinâmico e 

progressivo, com modificações morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas que 

determinam a perda da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, ocasio-
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nando maior vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos que acabam por 

levá-lo à morte. Por outras palavras, a velhice, última fase do ciclo da vida, é caracterizada 

por no indivíduo haver uma redução da capacidade funcional, uma redução da capacidade 

de trabalho e da resistência, entre outras, a que se associam a perda dos papéis sociais, da 

solidão e de perdas psicológicas, motoras e afectivas.  
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2 - A VELHICE 

Ao longo da história ocidental, a velhice foi delimitada e entendida de diversos modos, 

de acordo com distintas concepções da existência, de formas de organização social e de 

sistemas de valores das diferentes épocas históricas. Na época em que predominava o 

modelo de família tradicional extensa e em que o envelhecimento populacional não era tão 

acentuado, a velhice surgia associada à sabedoria, à experiência e a um elevado reconhe-

cimento social (Fernandez-Ballesteros, 2004). Já no contexto sociocultural actual existe uma 

grande indefinição em relação a esta etapa da vida.  

Com efeito, cada vez mais se reconhece que as pessoas idosas são um grupo distinto 

apesar da tendência para o agrupamento, não tanto orientado pelas qualidades e caracterís-

ticas dos indivíduos isoladamente mas pelo desejo de fazer parte de um grupo social sobre o 

qual recaiam elementos de definição implícitos ou explícitos. Esta tendência para o agrupa-

mento é explicada, por ibid, pelo reforço social que tende a organizar um estilo de vida em 

função de valores e características socialmente adequados, que definem os estádios do 

ciclo de vida.  

Assim, a definição social de velhice inclui elementos fundamentalmente descritivos co-

mo a etapa, o grupo ou categoria social, e leva consigo elementos de juízo e valoração da 

experiência de ser idoso. Rodríguez (2004) apresenta duas definições contraditórias de 

velhice. A primeira considera a pessoa idosa como sábia, carregada de experiências, de 

estatuto social elevado, merecedora de grande respeito e com uma clara posição de influên-

cia sobre os outros. Esta visão, associada à forma institucional de família extensa e família 

extensa modificada, reforça os aspectos positivos da experiência do envelhecimento. A 

segunda definição, oposta à anterior, destaca a velhice como um estado deficitário, que traz 

consigo perdas significativas e irreversíveis: a pessoa fisicamente diminuída, mentalmente 

deficitária, economicamente dependente, socialmente isolada e com uma diminuição do 

status social. 

Por outro lado, a definição de velhice de Litré e Disraelli, citados por Robert (1994), atri-

bui à velhice a última idade da vida, cujo início se fixa no sexagésimo ano, que pode ser 

mais ou menos avançada ou retardada, segundo a constituição individual, o género de vida 

e uma série de outras circunstâncias. Essa etapa é constituída por três períodos sequenci-

ais: o idoso toma consciência da diminuição das suas faculdades; o idoso e as pessoas que 

o rodeiam têm consciência desta diminuição; as pessoas que rodeiam o idoso têm consci-

ência da diminuição das suas capacidades. Nesta perspectiva, a velhice é um processo 

através do qual um indivíduo saudável se deteriora gradualmente até se tornar num ser 
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frágil, cujas capacidades e reservas do corpo estão constantemente a diminuir a um ritmo 

sempre crescente (Nuland, 2008), e, por isso, se torna cada vez mais vulnerável à doença e 

à morte. 

A velhice é definida, portanto, como uma etapa da vida, ligada à cronologia, funcionali-

dade física, psíquica e à saúde das pessoas (Martin & Aldeguer, 1990; Alfageme, 1999), 

uma categoria social, não uniforme, como grupo social relevante em função de variáveis do 

ciclo de vida, uma das quais a idade (Fernandez-Ballesteros, 2004), e, também, como uma 

construção cultural fundamentada numa classificação etária, que lentamente se modifica 

com o tempo (Mercante & Berzins, 2010). 

Em relação ao início da velhice, que tem sido, arbitrariamente, associado a um marco 

de carácter social relativamente recente, ocorre com algumas variações, sob o ponto de 

vista social, por volta dos 65 anos de idade, por ser a idade legal que coincide com a reforma 

e que marca um período de vida caracterizado, entre outros aspectos, por um aumento 

significativo de tempo livre (Esteves, 1995; Arca, 2007). É um pressuposto de ordem admi-

nistrativa, sobre o qual se constrói a maior parte das estatísticas e se elaboram as políticas 

da terceira idade. 

A nível político, aparece como importante o trabalho por parte do estado para explicitar 

e inculcar a ideia de que ser velho é um acontecimento preciso de natureza etária e biológi-

ca, com um alcance universal para os trabalhadores dependentes (Esteves, 1995). Enquan-

to categoria social, a velhice surge com a institucionalização das reformas e passa a ser 

velhice pensionada, primeiro passo para a autonomia económica dos mais velhos, e traz 

consigo “alterações e inovações nos modos de vida das gerações mais velhas” (Fernandes 

1997: 2). Também as manifestações somáticas da velhice, caracterizadas por redução da 

capacidade funcional, redução da capacidade de trabalho e da resistência, entre outras, 

associam-se às perdas afectivas, psicológicas, motoras, dos papéis sociais e da solidão. 

Parafraseando Carvalho (1989), a velhice é uma desarmonia do organismo humano, que se 

inicia no momento em que a homeostasia e o equilíbrio metabólico começa a não ser perfei-

to. Também Cabrillo e Cachafeiro (1992) descrevem a velhice como um processo desfavo-

rável e progressivo da mudança, de um modo geral associado à passagem do tempo, que 

se torna perceptível depois da maturidade e conclui com a morte.  

Como podemos constatar, não existe uma definição de velhice independente da série 

de factores relacionados com ela e que actuam a partir dela. A dificuldade está, pois, em 

encontrar um critério que descrimine a velhice como etapa da vida e que seja útil, não só 

para comparar culturas mas também para responder às exigências teóricas e de objecto das 

diferentes disciplinas.  



15 

 

3 - AS IDADES DO HOMEM 

A idade como característica é relevante porque determina a inserção do indivíduo em 

novos papéis. Nas sociedades urbanas contemporâneas os limites cronológicos das fases 

da vida da meia-idade e terceira idade são continuamente revistos em sentido ascendente, à 

medida que os progressos médicos e sociais aumentam a vitalidade e a produtividade dos 

adultos idosos. Por exemplo, a prática comum de designar como velhas as pessoas a partir 

dos 65 anos começou na Alemanha nos anos 80 do século XIX, quando Otto von Bismarck 

escolheu os 65 anos como a idade inicial para certos benefícios da segurança social (Spar & 

La Rue, 2005). Logo, a idade é um critério métrico fundamental na perspectiva de inclusão 

do indivíduo em determinado grupo social (Rodríguez, 2004) e só por si, apenas, tem uma 

função referencial, ou seja, não é causa de alterações que tipicamente ocorrem nas pessoas 

que pertencem a um grupo cronológico determinado.  

Actualmente, na nossa sociedade, não é fácil estabelecer os limites temporais da velhi-

ce (Grazina & Oliveira, 2001) pois se a idade da reforma (65 anos) era um marco seguro, 

ainda que artificial, do início da velhice, hoje as pessoas reformam-se cada vez mais cedo 

por razões que não se prendem com a idade (desemprego, incapacidade e/ou reforma 

antecipada), tornando-se difícil definir idoso com base no factor idade. Por outro lado, o 

período da velhice é cada vez mais prolongado, o que põe em causa a classificação dos 

idosos numa única etapa. 

Assim, para evitar uma ênfase indevida na idade cronológica, pode ser útil pensar em 

cada pessoa como tendo várias idades diferentes (biológica, social e psíquica) e reconhecer 

que os indivíduos podem ser velhos num contínuo e novos noutro. Nessa perspectiva, para 

Birrem e Cuningham (1985), cada indivíduo não tem uma, mas sim três idades diferentes: a 

sua idade biológica, a sua idade social e a sua idade psicológica. A idade biológica está 

ligada ao envelhecimento orgânico, cada órgão sofre modificações que diminuem o seu 

funcionamento ao longo da vida e a capacidade de auto-regulação é, também, menos efi-

caz. Por seu turno, a idade social refere-se ao papel, ao estatuto, aos hábitos da pessoa 

relativamente a outros membros da sociedade e é fortemente determinada pela cultura e 

pela história de um país. A idade psicológica, relativa às competências comportamentais que 

a pessoa pode mobilizar em resposta às mudanças do ambiente, inclui as capacidades 

mnésicas (a memória), as capacidades intelectuais (a inteligência) e as motivações para o 

empreendimento. Em suma, não há uma idade única em que as pessoas, em geral, possam 

ser chamadas de velhas. A idade como variável não é causa das alterações que ocorrem no 
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envelhecimento, mas é um indicador do que pode ocorrer num grupo de pessoas que per-

tencem a determinado grupo etário.  

Nessa linha, Levet-Gautrat (1995) desenvolve o conceito de idade em cinco vertentes: 

i) a idade cronológica reporta-se ao tempo que decorre entre o nascimento e o momento 

presente e dá indicações sobre o período histórico que a pessoa viveu, mas diz muito pouco 

sobre cada indivíduo; ii) a idade jurídica corresponde à necessidade social de estabelecer 

normas de conduta e de determinar qual a idade em que o sujeito assume certos direitos e 

deveres perante a sociedade; iii) a idade psicoafectiva reflecte a personalidade e as emo-

ções de uma pessoa, e não tem, à partida, limites em função da idade cronológica; está 

ainda relacionada com os acontecimentos importantes ocorridos a partir de uma determina-

da idade (a reforma, a morte do cônjuge) e que afectam cognitiva e emocionalmente os 

indivíduos (Arca, 2007); iv) a idade social diz respeito à sucessão de papéis que a sociedade 

atribui ao sujeito, com condições socioeconómicas similares, isto é, designa o ”que se pode, 

se deveria, se pretende, se deseja ou se tem de desempenhar em sociedade e que, de certo 

modo, determinam o modelo de comportamento que se espera dos idosos” (ibid: 271); v) a 

idade física e biológica tem em conta o ritmo a que cada indivíduo envelhece, assim como 

as mudanças físicas ligadas à velhice, na maioria dos casos, associadas às perdas ou dete-

rioração das faculdades.  

O ser humano experimenta, então, uma série de alterações ao longo da vida que vão 

desde o desenvolvimento físico coincidente com a infância e a adolescência para, pouco a 

pouco, ir declinando as suas capacidades físicas. A maioria das pessoas testemunha a pele 

a enrugar-se, os cabelos a embranquecerem, a força física a diminuir e, consequentemente, 

um menor domínio sobre o corpo e a saúde. Ou seja, o organismo humano depois de um 

período de crescimento rápido e de estabilidade relativa vai perdendo eficiência biológica à 

medida que o tempo passa. No que se refere à idade física, nem todas as pessoas envelhe-

cem ao mesmo ritmo; o cuidado com o corpo e a mente associados à genética pode levar a 

que pessoas de mais idade possam estar física e psiquicamente melhor do que as mais 

jovens, existindo, portanto, ainda grande variabilidade entre as pessoas idosas (Fernández-

Ballesteros, 2004). 

De acordo com os pontos de vista dos vários autores, anteriormente apresentados, a 

idade cronológica é, apenas, um dos factores que influenciam o processo de envelhecimen-

to, constituindo, por isso, um indicador relativamente pobre para prever a intensidade das 

modificações que ocorrem, daí ser mais correcto ter em conta padrões de envelhecimento 

em vez de parâmetros estatísticos etários. Nesse sentido, Netto (2006) analisa os termos 

básicos relativos à idade biológica/cronológica, cronológica/psicológica e cronológica/social. 
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Considera que o critério cronológico é adoptado nos trabalhos científicos devido à dificulda-

de de definir o critério biológico, dado que ainda hoje se discute quando é que se inicia o 

envelhecimento humano, se logo após a concepção, e/ou nascimento, no final da terceira 

década de vida ou próximo do final da existência do individuo. Este aspecto está ainda 

associado à inexistência de marcadores bio psicológicos eficazes e confiáveis do processo 

de envelhecimento que delimitam a idade biológica. 

Paralelamente, a idade psicológica tem sido relacionada com o senso subjectivo da 

idade, isto é, como cada pessoa avalia a presença de marcadores biológicos, sociais e 

psicológicos do envelhecimento, comparando-os com outros indivíduos da mesma idade. A 

idade psicológica refere-se, pois, à relação que existe entre a idade cronológica e as capaci-

dades, tais como percepção, aprendizagem e memória, as quais prenunciam o potencial de 

funcionamento futuro da pessoa. Já a idade social tem relação com a avaliação da capaci-

dade de adequação da pessoa ao desempenho de papéis esperados para o grupo etário, 

num dado momento da história de cada sociedade, dependendo também das circunstâncias 

socioeconómicas.  

Na procura da conceptualização da velhice caracterizada por uma idade social e psico-

lógica, Fernández-Ballesteros (2004) apresenta o conceito de idade funcional. Parte do 

princípio de que o envelhecimento psicológico resulta de um equilíbrio, quer entre a estabili-

dade e mudança quer entre crescimento e declínio, havendo algumas funções que diminu-

em a sua eficácia, sobretudo as de natureza física, percepção e memória, outras que estabi-

lizam (variáveis ligadas à personalidade) e ainda outras ligadas à experiência e a conheci-

mentos prévios que na ausência da doença experimentam um crescimento. Assim, a idade 

funcional constitui-se como um conjunto de indicadores, dos quais ibid destaca a capacidade 

funcional, o tempo de reacção, a satisfação com a vida e a amplitude das redes sociais, que 

permite compreender como se podem criar condições para um envelhecimento satisfatório. 

Por outro lado, com base nos aspectos físicos, Arca (2007) define idade funcional como 

o grau de conservação do nível de capacidade adaptativa da pessoa, em comparação com 

a sua idade cronológica. Para ibid, a idade física e biológica caracteriza-se, então, por mu-

danças físicas, na maioria dos casos, associadas à deterioração das faculdades. Desta 

forma, podemos observar diferentes idades biológicas e subjectivas, em indivíduos com a 

mesma idade cronológica, ou seja, em cada indivíduo o envelhecimento pode apresentar 

involuções a diferentes níveis e em diversos graus, visto que certas capacidades declinam 

mais rapidamente que outras.  

Numa óptica social e cronológica, Ferrey e Govès (1995) classificam as pessoas idosas 

em três grupos: i) os jovens reformados (60-74 anos), idade de uma velhice activa pois com 
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frequência participam ainda em clubes, em associações (específicas ou não da 3ª idade), 

em instituições de beneficência humanitária e essencialmente ajudam os filhos e netos; ii) a 

3ª idade (75 aos 84 anos), período em que a actividade anterior já diminuiu; iii) a 4ª idade (a 

partir dos 85 anos) em que pode existir bastante dependência.  

Em suma, não existe, portanto, exactamente um ponto determinado, único, em que a 

pessoa fica velha, mas a sociedade, em geral, tende a adoptar uma classificação arbitrária 

para classificar este grupo etário. Outra forma corrente que divide as pessoas acima dos 65 

anos é a terceira idade e quarta idade. Stuart-Hamilton (2002) apresenta a justificação desta 

classificação com base na ajuda que a pessoa necessita, ou seja, a terceira idade pressu-

põe um estilo de vida activo e independente, enquanto a quarta idade é um período (final) de 

dependência em relação aos outros. 

3.1 - O IDOSO 

Numa tentativa de uniformizar conceitos, as organizações anunciam a idade cronológi-

ca como uma forma precisa e fácil de identificar o grupo. A ONU (1989:57) define como 

população idosa “ a população com 60 e mais anos”. Contudo, para efeitos de índice de 

dependência, é considerada idosa a população com 65 e mais anos de idade”. Para o Con-

selho da Europa (1993), assim como para a Organização de Cooperação e Desenvolvimen-

to Económico (OCDE), o conceito de população idosa reporta-se às pessoas com 65 e mais 

anos sendo esta a designação subjacente ao cálculo dos indicadores referentes ao envelhe-

cimento demográfico. Também o INE (1999) adoptou uma repartição da população basea-

da, fundamentalmente, no critério de saída da vida activa, os 65 e mais anos.  

Igualmente numa perspectiva cronológica, Rendas (2001) apresenta a proposta do Ga-

binete de Recenseamento dos Estados Unidos da América, que considera as seguintes 

faixas etárias: i) Idosos jovens – com idade igual ou superior aos 65 anos e até aos 74; ii) 

Idosos – com idade igual ou superior aos 75 anos e até aos 84; iii) Muito idosos – com idade 

igual ou superior aos 85 anos. Todavia, o idoso não poderá ser definido apenas no plano 

cronológico; outras condições, físicas, funcionais, mentais e de saúde, podem influenciar 

directamente na explicitação de quem é idoso. Devido à diversidade entre os diferentes 

grupos etários das pessoas com 65 e mais anos, Eliopoulos (2005) classifica-os em 4 cate-

gorias: Idoso jovem (65 a 75 anos); Idoso (75 a 85 anos); idoso-Idoso (85 a 100 anos) e 

idoso de elite (acima dos 100 anos) (p.31). 
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Apesar de ser menos preciso, o critério cronológico é um dos mais utilizados para esta-

belecer o ser idoso, delimitar a população de um determinado estudo, ou para análise epi-

demiológica ou com propósitos administrativos e legais voltados para o desenho de políticas 

públicas e para o planeamento ou oferta de serviços. Costuma dizer-se que a idade determi-

nante da velhice é 65 anos, quando se finaliza a fase economicamente activa da pessoa e 

tem inicio a aposentadoria. 

No contexto terminológico, o termo que tem vindo a adquirir um maior predomínio é o 

de «pessoa idosa» (Osório, 2007), mas sob esta designação encontra-se um colectivo 

homogéneo que se refere exclusivamente a reformados. Neste grupo, em termos socioeco-

nómicos, ibid distingue duas categorias: i) pessoas reformadas com plena capacidade física 

e mental e que estão na economia como consumidores; ii) pessoas biologicamente «ve-

lhas», com autonomia funcional reduzida e dependentes de recursos externos que lhes 

possibilitem manter boas condições de vida.  
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CAPITULO II - AUTOCUIDADO E PROMOÇÃO DA SAÚDE  

Ao longo da história, a popularidade das práticas de autocuidado foi caracterizada por 

períodos de altos e baixos. Os povos primitivos usavam a auto-avaliação, o autodiagnóstico 

e o autotratamento para impedir e resolver os problemas de cuidados de saúde. Para eles, a 

doença estava directamente relacionada com causas sobrenaturais, sendo a maioria dos 

cuidados de saúde da responsabilidade dos indivíduos ou das suas famílias.  

 

Cuidar é algo inerente à própria vida, tal com afirma Collière (1989:235), “cuidar é um 

acto individual que prestamos a nós próprios, desde que adquirimos autonomia, mas é 

igualmente um acto de reciprocidade que somos levados a prestar a toda a pessoa que 

temporariamente ou definitivamente tem necessidade de ajuda, para assumir as suas ne-

cessidades vitais”. Segundo a autora, a única finalidade dos cuidados de enfermagem “con-

siste em permitir aos utilizadores, desenvolver a sua capacidade de viver ou de tentar com-

pensar o prejuízo das suas funções limitadas pela doença, procurando suprir a disfunção 

física, afectiva ou social que acarreta” (p. 241). Neste contexto, o campo de competência da 

enfermagem posiciona-se como “um prolongamento, uma substituição daquilo que os utili-

zadores dos cuidados não podem, temporariamente, assegurar por si próprios, ou lhes é 

assegurado pelos que os cercam” (p. 287). 

Para conceptualizar o autocuidado é pertinente retomar o conceito de cuidado de Col-

lière (1999): acto de manter e sustentar a vida assegurando a satisfação de um conjunto de 

necessidades indispensáveis para tal. É, portanto, um acto que o indivíduo presta a si pró-

prio, desde a aquisição de autonomia, sendo, igualmente, um acto de reciprocidade que se 

presta, temporária ou definitivamente, a quem tem necessidade de ajuda para assumir as 

suas necessidades vitais.  

Ao abordarem os cuidados, Correa e Ospina (2004) referem três tipos: cuidados ou as-

sistência a outros (cuidar), autocuidado colectivo e autocuidado individual. Cuidados ou 

assistência a outros é uma forma de cuidado científico, sistemático e aprendido, que se 

presta à pessoa doente, numa instituição de saúde mediante a utilização de práticas curati-

vas, realizadas por um profissional ou uma equipa de saúde ao utente com algum grau de 
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discapacidade (temporal ou permanente) física, psíquica ou emocional, com o fim de ajudar 

a alcançar maiores níveis de bem-estar. Quem cuida encarrega-se do bem-estar, da protec-

ção e da manutenção de alguém que, pela sua condição de saúde, necessita de cuidados. 

Por essa razão, também fazem parte deste tipo de cuidado as acções realizadas por pesso-

as da família (cuidadores). O autocuidado colectivo refere-se às acções planeadas e desen-

volvidas entre os membros de uma comunidade ou grupo, que procuram um meio físico, 

social e afectivo para o bem-estar comum. Já o autocuidado individual corresponde ao 

cuidar de si (cuidar-me) configurado por todas as medidas adoptadas pela pessoa, gestora 

do seu autocuidado, dito de outra maneira, consiste em cada um zelar de nós pela sua 

saúde e dar a si mesmo uma boa vida. 
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1 - O AUTOCUIDADO: PERSPECTIVA DISCIPLINAR  

O desenvolvimento da enfermagem está intimamente ligado à história da humanidade, 

porque o cuidado com a vida e a saúde são actividades fundamentais no processo de satis-

fazer as necessidades. Em consequência, o conhecimento dos factos ou acontecimentos 

em diferentes contextos estabeleceram padrões para o desenvolvimento da profissão. Nes-

se sentido, abordamos os contributos das teóricas de enfermagem para o desenvolvimento 

da área do autocuidado, constructo central para a disciplina de enfermagem (Faucett, 2000) 

e para os conceitos básicos que estão na origem da enfermagem moderna, fortemente 

relacionados com o autocuidado, quer através do seu legado filosófico quer dos modelos 

conceptuais e teorias que foram evoluindo em vários contextos e que se devem, na maioria 

das vezes, a mudanças socioculturais, filosóficas, económicas, políticas e tecnológicas.  

De acordo com Nightingale (2005), o cuidar como algo de humano e de profundo con-

siste no serviço à humanidade baseado na experiência e na observação, para ajudar a 

pessoa saudável ou doente a obter as melhores condições possíveis. Atendendo às compo-

nentes essenciais da saúde ambiental, ibid dá indicações claras sobre o papel do enfermeiro 

nas áreas de autocuidado do indivíduo. Cabe ao enfermeiro manter uma vigilância constante 

sobre o indivíduo, supervisionando-o, o que exige uma observação cuidadosa, de forma a 

optimizar os recursos disponíveis, a ajudar a pessoa a manter as condições óptimas no meio 

em que vive, e que passa pela verificação das condições habitacionais, para, assim, contri-

buir para o seu bem-estar. 

No contexto da pessoa idosa, a realização de acções e/ou actividades de manutenção 

das condições habitacionais assume grande significado, pelo que, em situação de diminui-

ção da capacidade para efectuar essas actividades, poderão ocorrer alterações no bem-

estar do indivíduo, que influenciam a satisfação do seu autocuidado. Por essa razão, 

Nightingale (2005) encara a manipulação do ambiente físico como imprescindível nos cuida-

dos de enfermagem. Deste modo, com a existência de aspectos ambientais alterados, é 

incutida no indivíduo uma reacção de adaptação que desencadeia o dispêndio de energia, 

essencial na recuperação e manutenção do seu bem-estar. Este acontecimento ganha mais 

importância na situação da pessoa idosa, pois o envelhecimento natural leva à perda gradu-

al das capacidades, sendo dificultado o desempenho das acções necessárias ao bem-estar 

e à realização do seu autocuidado. Neste sentido, o papel do enfermeiro reveste-se de 

extrema importância, devendo proporcionar as condições ambientais óptimas para o de-

sempenho do autocuidado. 
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Numa perspectiva mais abrangente, o cuidar segundo Henderson (1971;1991) centra-

se na independência da pessoa para a satisfação das suas necessidades fundamentais, e 

preconiza essa independência pela promoção e educação para a saúde através do contribu-

to dado pelos cuidados de enfermagem. A Pessoa é a figura central dos cuidados e o en-

fermeiro pode actuar como substituto, auxiliar ou parceiro. Na sua actuação o enfermeiro 

propõe-se desempenhar as actividades que a pessoa realizaria se tivesse força, vontade 

e/ou conhecimentos necessários para tal, visando sempre a independência na satisfação 

das necessidades fundamentais.  

Ao actuarem como parceiros, enfermeiro e pessoa cuidada devem planear em conjunto 

o seu plano de cuidados. Este trabalho conjunto visa sempre um objectivo comum, a promo-

ção da saúde, a independência ou a morte pacífica (Tomey, 2004). O enfermeiro ajuda o 

indivíduo a encontrar, o mais rapidamente possível, a sua independência, através das suas 

intervenções, passando elas por substituir, completar, acrescentar, reforçar e/ou aumentar 

essa mesma independência. No papel de substituto, o enfermeiro apenas substitui a pessoa 

naquilo que ela não consegue fazer por si, de forma a ajudar a que se torne independente e 

a manter essa independência, para poder responder às suas necessidades. No entanto, é 

necessário ter em atenção que existem diversos factores que influenciam a resposta de 

cada indivíduo para o seu autocuidado – cada pessoa tem uma personalidade diferente, 

uma forma particular de interagir socialmente, valores e normas culturais, além do contexto 

ambiental.  

De acordo com Henderson (1971;1991), todos os indivíduos devem, justamente, basear 

os seus comportamentos num quadro de referência pessoal, no qual os seus valores e 

crenças lhes permitem conservar a sua identidade e facilitam a interacção com os seus 

semelhantes. De facto, ao agir de acordo com as suas crenças e valores, todo o ser humano 

possui gestos e acções que são próprios da sua noção do bem, do mal e de justiça. No 

entanto, detém, igualmente, um sistema de valores/ideologia que lhe possibilita seguir um 

conjunto de ideias, crenças e ideologias próprias da sociedade em que se insere (Berger, 

1995d).  

O cuidar é, então, um campo de conhecimento e de serviço humano que tende a cobrir 

as limitações da pessoa no exercício do autocuidado relacionado com a sua saúde e refor-

çar as capacidades de autocuidado (Orem, Taylor, & Renpenning, 2001). O autocuidado é 

um comportamento que implica um papel activo do indivíduo em prática de actividades que 

a pessoa desempenha em seu próprio benefício, a fim de manter a vida, a saúde e bem-

estar, e diz respeito a condutas de carácter social, afectivo, psicológico e outras que promo-

vem a satisfação das necessidades fundamentais do ser humano (ibidem). Pode ser condi-
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cionado por factores como a idade, o sexo, o estado de desenvolvimento e a saúde, a expe-

riência, os recursos intelectuais, os interesses e motivações, assim como pelo sistema de 

atendimento de saúde, a composição e a relação do sistema familiar, os padrões de vida 

(por exemplo, actividades em que se ocupa regularmente), os factores ambientais e a ade-

quação e a disponibilidade dos recursos.  

Centrado na capacidade que os indivíduos têm de cuidar de si, no desempenhar activi-

dades em seu benefício com vista à manutenção da vida, saúde e bem-estar, o autocuidado 

tem de responder a seis requisitos básicos, comuns a todas as pessoas: manutenção de 

ingestão suficiente de água, ar e alimentos; eliminação; equilíbrio entre actividade/descanso 

e solidão/interacção social; prevenção de riscos para a vida/promoção do bem-estar; por 

último, promoção do funcionamento e desenvolvimento humano nos grupos sociais (Orem, 

Taylor & Renpenning, 2001). O autocuidado é visto, portanto, como um sistema de acção 

em que as necessidades e as actividades constituem a base para compreender as condi-

ções e as limitações da acção das pessoas que podem beneficiar da enfermagem, pois, 

para ibidem, o que justifica a existência da enfermagem é precisamente a incapacidade do 

indivíduo em manter o seu autocuidado. Este é o pressuposto básico da Teoria do Défice de 

Autocuidado de Enfermagem de Dorotheia Orem, composta por três teorias relacionadas: 

Teoria do Autocuidado, do Défice de Autocuidado e dos Sistemas de Enfermagem.  

A Teoria de Autocuidado defende que existem áreas da necessidade humana, desig-

nadas de requisitos universais, que devem ser satisfeitas no sentido de manter a vida, a 

saúde e o bem-estar. Assim como as capacidades de autocuidado, as necessidades de 

cuidado são modificadas pelos factores condicionantes básicos, que incluem características 

individuais tais como o nível de desenvolvimento, a cultura, os recursos sociais, a educação, 

as condições relacionadas com a doença e o tratamento. Basicamente, a necessidade de 

enfermagem surge quando as capacidades de autocuidado são realmente ou potencialmen-

te insuficientes para cumprir as exigências de cuidado. Por isso, a identificação de proble-

mas reside na avaliação das exigências de cuidado (necessidade terapêutica) do indivíduo e 

da capacidade do próprio para cumprir a exigência de forma independente (acção de au-

tocuidado) (Faucett et al., 1990; Bub, 2005). 

A dicotomia entre a capacidade que a pessoa tem em realizar o autocuidado e os re-

quisitos do mesmo constitui a base da Teoria do Défice de Autocuidado. Na pessoa não 

sujeita a limitações de saúde a capacidade para realizar o autocuidado é proporcional à 

necessidade do mesmo. Contudo, perante limitações de acção relacionadas com a saúde, a 

pessoa torna-se incapaz de cuidar de si, diminuindo a sua capacidade para o autocuidado 

(Orem, Taylor, & Renpenning, 2001; Taylor, 2004; Allison, 2007). No entanto, o autocuidado 
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não está apenas comprometido pela diminuição da capacidade física da pessoa, é também 

condicionado por factores psicológicos, como, por exemplo, medo, ansiedade, motivação 

(Rueda, 1999). Esta teoria determina, pois, a necessidade de intervenção de enfermagem, 

ajudando os indivíduos a responderem aos requisitos de autocuidado, satisfazendo-os 

completa e eficazmente, ou seja, a enfermagem tem um papel activo para a pessoa com 

limitações no seu autocuidado, compensando as mesmas. 

Na verdade, os Sistemas de Enfermagem são um conjunto de acções de planeamento 

e execução, visam o cuidado ao indivíduo com diferentes graus de dependência e a promo-

ção do seu autocuidado (Orem, Taylor & Renpenning, 2001). Perante a pessoa com défice 

de autocuidado, os profissionais de enfermagem actuam com base em três sistemas: i) 

sistema totalmente compensatório (quando o enfermeiro tem de compensar o utente com 

total incapacidade de executar as acções de autocuidado); ii) sistema parcialmente compen-

satório (o indivíduo é capaz de realizar algumas actividades de forma autónoma e o papel da 

enfermagem é de ajudar naquilo que ele não é capaz de realizar por si próprio); iii) sistema 

de apoio-educação, isto é, o indivíduo é capaz de realizar o autocuidado, embora necessite 

de ajuda da enfermagem no sentido de o ensinar e supervisionar na realização de acções 

(ibidem).  

Habitualmente, as pessoas adultas conseguem cuidar de si de forma voluntária. Toda-

via, existem pessoas, como idosos, que necessitam de ajuda para a manutenção do au-

tocuidado, encontrando-se num estado de dependência. A exigência terapêutica do autocui-

dado constitui todo um conjunto de acções que, durante algum tempo, têm de ser realizadas 

por outros, para que todas as exigências do mesmo sejam satisfeitas. Se as exigências de 

autocuidado excederem a capacidade do indivíduo, instala-se o défice e então é necessária 

a actuação da enfermagem. Este défice está relacionado não só com as limitações dos 

indivíduos em desempenhar medidas de cuidado mas também com a efectividade do au-

tocuidado.  

Nesse âmbito, a actuação da enfermagem passa por agir ou fazer para o outro, guiá-lo, 

apoiá-lo física ou psicologicamente, ensinar e proporcionar um ambiente que promova o 

desenvolvimento pessoal. A finalidade da intervenção de enfermagem é, então, assegurar o 

cuidado ao indivíduo e promover o autocuidado naquilo que ele não é capaz de realizar por 

si só. A família deve ser, também, alvo da intervenção, de forma a estar capacitada para 

cuidar do indivíduo. Tanto ao enfermeiro como ao utente são atribuídos determinados pa-

péis, sendo deles esperados determinados comportamentos que podem ser influenciados 

pelo género, idade, cultura, ambiente, situação económica e saúde. Seja como for, os papéis 

complementam-se e concorrem ambos para atingir o mesmo objectivo (o autocuidado). 
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Assim, as intervenções de enfermagem direccionam-se para executar ou agir, orientar e 

encaminhar, dar apoio físico e psicológico, ensinar e favorecer um ambiente que promova o 

desenvolvimento da pessoa.  

A necessidade de cuidados é determinada pelo processo de enfermagem. Para condu-

zir este processo, importa precisar os requisitos e competências da pessoa para o autocui-

dado, as exigências terapêuticas, a mobilização das competências do enfermeiro e o plane-

amento da assistência. O processo surge justamente para determinar défices de autocuida-

do e para definir os papéis do utente e do enfermeiro, no sentido da satisfação das exigên-

cias de autocuidado. É descrito em três passos: o primeiro engloba o diagnóstico e a pres-

crição (definida a razão das necessidades de cuidados de enfermagem); no segundo passo, 

é elaborado o sistema de enfermagem e o plano para a execução, e, por último, são com-

pensadas as necessidades de autocuidado, as limitações ultrapassadas e o enfermeiro 

encoraja e protege as habilidades de autocuidado do utente. 

Por outro lado, o autocuidado interpretado como um requisito universal para sustentar a 

vida e manter a saúde, apresentado por Pender (1987) no seu Modelo de Promoção da 

Saúde, constitui uma determinante para a qualidade de vida e longevidade dos indivíduos. 

Para o estudo dos factores que podem influenciar os comportamentos em saúde, este mo-

delo preconiza a integração entre a enfermagem e as perspectivas da ciência comportamen-

tal e sugere um guia para a exploração de complexos processos biopsicossociais que moti-

vam os indivíduos a desenvolver comportamentos com o objectivo de melhorar a sua saúde. 

É um modelo individual que identifica os factores cognitivos e perceptivos como princi-

pais determinantes do comportamento de promoção da saúde, descreve os factores cogniti-

vos e perceptivos (o controlo de saúde percebido, a auto-eficácia percebida, a definição de 

saúde, o estado de saúde percebido, os benefícios percebidos de comportamentos de pro-

moção de saúde e as barreiras percebidas aos comportamentos de promoção de saúde) e 

os factores modificadores (características demográficas, características biológicas, influên-

cias interpessoais, factores situacionais e factores comportamentais). 

Para Skraida (2004), as características e experiências individuais afectam as acções de 

saúde e incluem: o comportamento anterior, comportamentos iguais ou semelhantes no 

passado e podem condicionar o comportamento actual; factores pessoais, classificados de 

biológicos (idade, género); factores psicológicos (auto-estima, automotivação, competência 

pessoal, estado de saúde percebido e a definição pessoal de saúde); factores socioculturais 

(raça, etnia, aculturação, educação e estatuto socioeconómico). 

Os pressupostos do modelo reflectem, então, a perspectiva da ciência comportamental 

e realçam o papel activo da pessoa na gestão do seu comportamento: i) as pessoas procu-
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ram criar condições de vida que lhes permita exprimir o seu potencial de saúde humano; ii) 

as pessoas têm consciência reflexiva e de apreciação das próprias competências; iii) as 

pessoas valorizam o crescimento que entendem positivo e procuram um equilíbrio pessoal-

mente aceitável entre a mudança e a estabilidade; iv) as pessoas procuram auto-regular o 

seu comportamento; v) as pessoas interagem com o ambiente, transformando-o e sendo 

transformadas por ele; vi) os profissionais de saúde integram o ambiente interpessoal com 

influência sobre as pessoas ao longo do seu ciclo vital; vii) a reconfiguração dos padrões de 

interacção pessoa ambiente deve ser auto-iniciada e é essencial à mudança de comporta-

mento de saúde (Pender, 1987). 

Contudo, a pessoa só atingirá o seu autocuidado quando as suas acções forem ao en-

contro da sua cultura, de forma a sentir-se realizada, uma vez que a sua visão do mundo é 

condicionada por ela (Welch, 2004). O cuidar cultural tem em conta a totalidade e a perspec-

tiva holística da vida e da experiência humana ao longo do tempo, incluindo os factores de 

enquadramento social, a visão do mundo, a história e os valores culturais, o contexto ambi-

ental, a expressão da linguagem e os padrões populares e profissionais. Quando a pessoa 

não consegue satisfazer o seu autocuidado, o enfermeiro tem a função de suprir as necessi-

dades não satisfeitas. Para tal, precisa de ter conhecimento das perspectivas culturais da 

pessoa sobre o cuidar e depois usar o conhecimento para orientar as práticas do cuidar 

ético-profissional. Deve fornecer um cuidar culturalmente coerente e responsável, razoavel-

mente adequado à cultura, valores, crenças e modo de vida do utente (ibid). Em todo este 

processo, o enfermeiro deve ainda ter em conta a capacidade do idoso, uma vez que o 

autocuidado é uma contribuição constante à sua própria existência, à sua saúde e ao seu 

bem-estar. 

O modo de viver, os comportamentos e os hábitos são parte integrante da cultura e in-

fluenciam as práticas de saúde e de enfermagem. Logo, na aplicação do cuidado, o enfer-

meiro deve considerar os indivíduos, famílias ou grupos activamente envolvidos no processo 

de cuidar e evitar as práticas de saúde culturalmente impositivas (que não favorecem a 

autonomia e a tomada de decisão da pessoa), de modo a que as mudanças de hábitos e 

comportamentos para procurar a melhor qualidade de vida sejam realizadas (Michel et al, 

2010). Assim, para atingir o autocuidado, o cuidar deve ser culturalmente congruente, no 

qual o sujeito do cuidado é um ser participativo, possui conceitos próprios de saúde e doen-

ça e de necessidades de cuidados, tendo em conta que o cuidado praticado ou percebido é 

estabelecido pela visão que se tem em relação a determinado evento de vida, cultura e 

forma de ver o mundo. 
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Os cuidados prestados à pessoa são, portanto, essenciais para o seu bem-estar, para a 

saúde, cura, crescimento e sobrevivência. Lenninger (1991) considera o cuidar cultural uma 

forma holística de interpretar, explicar e prever os fenómenos e de orientar as práticas do 

cuidar em enfermagem. Este cuidado em enfermagem é benéfico, saudável e satisfatório, 

culturalmente baseado, contribuindo para o bem-estar da pessoa, família, grupos e comuni-

dades dentro do seu contexto (Welch, 2004). Se o enfermeiro tiver este conhecimento cultu-

ral e a sensibilidade para a diversidade dos cuidados, pode influenciar e/ou aumentar o 

autocuidado da pessoa, pois respeita as suas crenças e valores e adapta os cuidados de 

enfermagem à própria pessoa, beneficiando a sua saúde e a sua independência.  

A teoria de Lenninger valoriza a importância que os factores culturais exercem no ser 

humano, por conseguinte, a sua ausência no planeamento do cuidado de enfermagem 

resulta num cuidado desvinculado da realidade cultural da pessoa. Ao ser cuidado de forma 

incongruente em relação aos seus padrões e crenças, o idoso poderá apresentar sinais de 

conflitos culturais, frustração e preocupações de ordem moral e ética.  

Segundo Parse (1987), o comportamento de autocuidado baseia-se nas reacções indi-

viduais imediatas e continuadas à doença e nas estratégias adoptadas para preservar e 

manter a saúde pessoal. Considera ainda a utilização dos serviços de saúde preventivos, a 

interacção com redes de apoio social e a postura comportamental diária de manutenção de 

saúde, iniciativas do indivíduo na procura de benefício para a sua própria saúde. Todavia, a 

utilização dos serviços e os seus comportamentos por si só não determinam a acção do 

autocuidado, sendo necessário que o indivíduo desempenhe um papel assertivo na tomada 

de decisão, no auto-tratamento, na obediência e na educação para a saúde (ibid). 

Por outro lado, o ciclo de vida individual acontece dentro do ciclo de vida familiar que é 

o contexto primário do desenvolvimento humano (Zagonel, 1999). Esta perspectiva aponta 

para a ênfase na compreensão dos problemas que as pessoas desenvolvem à medida que 

se movimentam através da vida. Esse movimento representa mudança, processo, resultado 

e direcção dos padrões fundamentais do ser humano. A mudança que ocorre a nível indivi-

dual e familiar chama-se transição, ou seja, a passagem de uma fase da vida, condição ou 

estado, para outra, e refere-se tanto ao processo como aos resultados das interacções 

complexas entre a pessoa e o ambiente (Meleis & Trangenstein, 1994). Completar a transi-

ção implica que a pessoa tenha atingido um período de menor perturbação ou maior estabi-

lidade, pelo crescimento relativamente ao que aconteceu antes (ibidem). 

A transição tem uma característica essencialmente positiva, uma vez que, ao passar 

pelo evento, a pessoa alcança uma maior maturidade e estabilidade. O cuidado de enferma-

gem torna-se de extrema importância a partir do conhecimento da transição e das suas 
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consequências para o indivíduo em todas as circunstâncias biopsicossociais e culturais 

(Chick & Meleis, 1986). A nível individual e familiar, as mudanças ocorridas nas identidades, 

papéis, relacionamentos, habilidades e padrões de comportamento constituem as transi-

ções. As condições que podem influenciar a qualidade da experiência de transição são: 

expectativas, nível de conhecimento e habilidade, o ambiente, o nível de planeamento, o 

aspecto emocional e o bem-estar físico (Schumacher & Meleis, 1994). 

Os significados atribuídos às transições variam de pessoa para pessoa e influenciam o 

resultado das mesmas. A transição ocorre ao longo do tempo e implica mudanças e adapta-

ções, sociais ou ambientais, no desenvolvimento pessoal e relacional, mas nem toda a 

mudança envolve transição. As mudanças na saúde e doença dos indivíduos criam um 

processo de transição e as pessoas em transição tendem a ser mais vulneráveis aos riscos, 

que podem, por sua vez, afectar a sua saúde (Chick & Meleis, 1986; Schumacher & Meleis, 

1994; Meleis et al., 2000). 

Os resultados das experiências de transição influenciados por factores ambientais em 

interacção com a percepção do indivíduo, recursos e estado de bem-estar (Davies, 2005) 

são acompanhados por uma gama de emoções, muitas das quais surgem pelas dificuldades 

encontradas durante o processo. As pessoas sofrem a transição quando precisam de se 

adaptar a novas situações ou circunstâncias, de modo a incorporarem o evento de mudança 

nas suas vidas (Kralik et al., 2006). Além do aspecto emocional, o bem-estar físico é também 

importante, uma vez que o desconforto físico acompanha uma transição e poderá interferir 

numa passagem bem-sucedida. Surge então o cuidado de enfermagem direccionado para 

uma maior sensibilização, consciencialização e humanização, identificando no utente facto-

res que indiquem a transição, com a finalidade de facilitar estes eventos em direcção a uma 

transição saudável, emergindo o cuidado transicional (Zagonel, 1999). 

Nessa perspectiva, os enfermeiros cuidam de pessoas que experienciam transições, 

que as antecipam ou que completam o acto de transição. As transições envolvem um pro-

cesso de movimento e mudança nos padrões de vida fundamentais, que se manifestam em 

todos os indivíduos; exigem, portanto, muitas vezes, que a pessoa incorpore novos conhe-

cimentos para alteração do comportamento e, em consequência, para alteração da definição 

de si mesmo no novo contexto social. Causam mudanças nas identidades, papéis, relacio-

namentos, habilidades e padrões de comportamento e têm conotação com o tempo e com o 

movimento (Meleis, 2007). A transição será mais bem-sucedida ao conhecer-se o que de-

sencadeia a mudança, conseguir antecipar-se o evento, preparar-se para se mover dentro 

da mudança, e conjecturar a possibilidade de ocorrências de múltiplas de transições simul-

tâneas. 
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1.1 - ACÇÕES DE AUTOCUIDADO 

Enquanto acção adquirida e aprendida por uma pessoa no seu contexto sócio cultural, 

o autocuidado representa muito mais do que a capacidade do indivíduo de “fazer coisas” por 

si e para si mesmo. Enquanto conceito, é específico de cada situação e cultura; envolve a 

capacidade de agir e de fazer escolha; é influenciado pelo conhecimento, competências, 

valores, motivação, locus de controlo e eficácia; centra-se em aspectos dos cuidados de 

saúde controlados pelos indivíduos. O autocuidado começa então com a responsabilidade 

individual de cada pessoa na tomada de decisões diárias em relação ao seu estilo de vida e 

aos riscos que toma (Chamber, 2006a), e refere-se às competências e práticas quotidianas 

que uma pessoa, família ou grupo, realiza para cuidar da sua saúde.  

A noção de actividade de autocuidado foi abordada por Dorotheia Orem que, no seu 

trabalho, introduziu o conceito de acção de autocuidado, necessária para o auto manutenção 

e auto regulação. Para Söderhamn (2000), a actividade de autocuidado com vista a atingir 

um fim (intenção de manter, restabelecer ou melhorar a saúde e o bem-estar) é de carácter 

intencional, determinada pela discriminação de uma situação em que as normas e a neces-

sidade são razões que justificam este tipo de acções. A acção de autocuidado é pois consi-

derada um meio produtivo quando os seus componentes produzem saúde e bem-estar; um 

meio necessário quando a manutenção ou recuperação da saúde e bem-estar exige o de-

sempenho dos componentes de acção de autocuidado, sendo esta uma potencialidade, 

muitas vezes, determinada pelo seu significado. O autocuidado traduz-se, portanto, num 

somatório de acções que a pessoa realiza para si própria, no sentido de recuperar, manter 

ou melhorar a saúde e o bem-estar; acontece, ainda, de uma forma faseada por via de 

operações estimativas, transitórias e produtivas.  

Desse modo, o autocuidado é apresentado por Söderhamn (2000) em duas perspecti-

vas: a do paradigma tradicional e a do paradigma fenomenológico. No paradigma tradicional 

é considerado o cuidado desempenhado pelo próprio e para o próprio, através de uma 

acção consistente, controlada, intencional e efectiva. Visa a auto manutenção e a auto-

regulação do indivíduo. No entanto, a capacidade de autocuidado não é, em si mesma, um 

meio necessário para manter, restabelecer ou melhorar a saúde e o bem-estar, mas antes 

uma potencialidade para a actividade como parte integrante do corpo vivo.  

Ao analisar a actividade de autocuidado do ponto de vista fenomenológico de estrutura 

de comportamento, Ponty, citado por Söderhamn (2000), considera que o comportamento 

deveria ser preferencialmente resultado da percepção. Assim, a actividade de autocuidado, 

aprendida e centrada no objectivo e não da exclusividade de uma causa externa, é uma 
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associação de factores em que o repertório cognitivo e de decisão, o ambiente e o fim a 

atingir fazem, em maior ou menor grau, parte do conhecimento do indivíduo. O conhecimen-

to adquirido através da aprendizagem, permitirá responder adequadamente a determinada 

situação. Não resulta da causalidade, não se traduz numa reacção de estímulo resposta. 

A capacidade de adquirir, ter, ou recuperar o autocuidado, pelo indivíduo ou por tercei-

ros, acontece por etapas, de acordo com os três tipos: o autocuidado estimativo, o autocui-

dado transitivo e o autocuidado produtivo. No autocuidado estimativo o indivíduo tem de 

adquirir a capacidade de identificar o que necessita para recuperar a sua autonomia (fazer 

uma estimativa). Nas operações estimativas o modo de actuar é a investigação para deter-

minar o que deve ser feito relativamente ao autocuidado. Para tal, a pessoa deve possuir a 

compreensão do significado e do valor do autocuidado para poder tomar decisões racionais 

e razoáveis. 

Na fase de autocuidado transitivo a pessoa tem de identificar as várias opções para a 

aquisição ou recuperação do autocuidado e escolher uma delas. Mas a identificação das 

necessidades e a escolha do caminho a seguir ainda não é suficiente para uma capacidade 

de autocuidado plena.  

O indivíduo demonstra então a capacidade de se cuidar na etapa de autocuidado pro-

dutivo, em que o modo de actuar é a regulação e as operações produtivas são desempe-

nhadas com o objectivo de satisfazer os requisitos de autocuidado existentes e conhecidos. 

Segundo o paradigma tradicional, as actividades de autocuidado desenvolvem-se num 

tempo e num espaço objectivos, como uma sucessão de acontecimentos físicos, isto é, o 

autocuidado estimativo, o de transição e o produtivo são entendidos como três partes exter-

nas que se sucedem numa sequência de tempo (Söderhamn, 2000).  

Ainda sob o ponto de vista do paradigma tradicional, verifica-se a externalidade dos fac-

tores, isto é, existe uma relação externa entre meios e fins; a própria actividade é, de certa 

forma, considerada uma sequência de acontecimentos externos uns aos outros (ibid). Nesta 

perspectiva, o indivíduo é um mero agente que desenvolve a actividade de autocuidado, 

apenas quando existe um estímulo externo que lhe exige resposta. No entanto, é possível 

afirmar que a actividade de autocuidado não pertence à ordem das coisas como uma suces-

são de acontecimentos físicos, nem ao nível da consciência como uma sucessão de ideias. 

A capacidade de autocuidado é, pois, entendida como uma aptidão do indivíduo para 

cuidar de si, e as acções que desenvolve visam sempre uma melhoria e/ou uma situação 

aceitável (Söderhamn, 1996). Essa aptidão pode ser caracterizada como intenção do indiví-

duo e a capacidade de cuidado tridimensional de fim, ambiente e reportório. O fim observa-

se nas intenções do agente (“o que eu quero”); o ambiente diz respeito à natureza da inten-
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ção e, tendo em conta as circunstâncias, o agente fará o que lhe é possível fazer, engloba o 

ambiente físico, psicológico e cultural; o reportório relaciona-se com as suas capacidades 

para cuidar ( “o que eu posso” ), podendo estas ser classificadas em acto de reportório, 

reportório cognitivo e reportório de decisão (Porn, 1977, citado por Söderhamn, 1996). Sem-

pre que a capacidade de autocuidado é exercitada, as acções de autocuidado baseadas na 

adaptabilidade são obtidas. 

A aprendizagem efectiva resultará numa aptidão para o autocuidado que, também do 

ponto de vista fenomenológico, contempla as operações estimativas, transitivas e produtivas 

(ibid). Nas operações estimativas, o indivíduo deve possuir recursos internos suficientes e 

criar as melhores oportunidades; a aprendizagem é resultado da alteração comportamental 

manifestada em acções para as quais as necessidades reais do indivíduo são determinan-

tes. Por sua vez, nas operações transitivas, o indivíduo determina uma linha de autocuidado 

e empenha-se, ele próprio, a segui-la. Para isso, o sujeito reflecte sobre a situação e utiliza 

os conhecimentos adquiridos pela aprendizagem para estabelecer a linha de autocuidado a 

adoptar. Também aqui, as necessidades sentidas podem ser determinantes para a acção. 

Quando o indivíduo tem conhecimentos necessários para executar determinada acção, 

então estamos perante operações produtivas e as pessoas estão aptas para improvisar e 

desempenhar operações de autocuidado de acordo com as necessidades reais 

(Söderhamn, 2000).  

Além disso, o autocuidado como a prática de actividades que os indivíduos iniciam e fa-

zem para benefício próprio contribui para a integridade estrutural humana, o funcionamento 

e o desenvolvimento humano (Rueda, 1999; Taylor, 2004). Correa e Ospina (2004) enume-

ram os princípios do autocuidado: i) é um acto de vida que permite às pessoas converterem-

se em sujeitos das suas próprias acções, sendo, portanto, um processo voluntário da pessoa 

para consigo mesma; ii) implica uma responsabilidade individual e uma filosofia de vida 

ligada às experiências da vida quotidiana; iii) apoia-se num sistema formal, como o da saú-

de, e informal, como o apoio social; iv) tem um carácter social, implica um certo grau de 

conhecimentos, a elaboração de um saber e dá lugar a interacções; v) realiza as práticas de 

autocuidado, seja com fins protectores ou com preventivos, melhora o nível de saúde das 

pessoas; vi) necessita de desenvolvimento pessoal, mediado por um permanente fortaleci-

mento do auto conceito, auto controlo, auto estima, auto aceitação e resiliência. 

A prática do autocuidado envolve também um desenvolvimento integral relacionado 

com a dimensão emocional, física, estética, intelectual e transcendental do ser, através do 

desenvolvimento de competências emocionais, cognitivas e sociais (Uribe, 1999). Este é 

concebido por Neves e Wink (2007) como um processo cognitivo, afectivo e comportamen-
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tal, desenvolvido ao longo da vida e consolidado quando a pessoa se compromete a assumir 

responsabilidades da sua própria vida em direcção à conquista da integralidade, nas rela-

ções consigo e com o mundo. Ibidem apresentam três planos de autocuidado: i) mental: 

atender ao próprio desenvolvimento intelectual, mantendo-se actualizado em questões 

profissionais, sociais e políticas; ii) emocional: estar atento e ser reflexivo quanto à forma de 

actuar e de reagir, de se relacionar com as demais pessoas e consigo próprio; iii) espiritual e 

energético: procurar estar bem nos aspectos físico, emocional e mental para que se alcance 

a concretização do Eu Sou e se possa vivenciar, em plenitude, a dimensão espiritual.  

Assim, cada indivíduo adopta um elenco selectivo de acções, configurando o seu pa-

drão de autocuidado, e a eleição dessas acções depende, em grande parte, de decisões 

pessoais, associadas à escala de valores e às metas projectadas pela pessoa (Eliopoulos, 

2011). No entanto, tanto físico quanto psicossocial, o ambiente condiciona, de diferentes 

modos, a adopção do estilo de vida no qual se encontra incluído o autocuidado. Por conse-

guinte, o autocuidado está relacionado directamente com as crenças, os hábitos, as práticas 

e os costumes culturais, assim como pelos aspectos educacionais relativos a habilidades e 

limitações pessoais, experiências de vida, estado de saúde e recursos disponíveis do grupo 

no qual o indivíduo está inserido.  

Por outro lado, podemos afirmar que os factores determinantes do autocuidado são in-

ternos ou pessoais, quando dependem directamente da pessoa, incluem os conhecimentos, 

a vontade, as atitudes e os hábitos; externos ou ambientais, quando não dependem da 

pessoa, como os aspectos culturais, políticos, contextuais, económicos, familiares e sociais, 

devendo os profissionais de saúde averiguarem quais os que interferem nas várias dimen-

sões do cuidar de forma a estimular o indivíduo a participar activamente no seu processo de 

bem-estar. Qualquer coisa que uma pessoa possa aprender pode conduzir a mudanças num 

dos três campos seguintes do comportamento: cognitivo, afectivo e psicomotor, ou seja, toda 

a aprendizagem equivale a obter o desenvolvimento de uma forma de comportamento.  

O autocuidado é, assim, indispensável à conservação da vida e resulta do crescimento 

da pessoa no viver diário, em cada experiência como cuidador de si mesmo e de quem faz 

parte do seu ambiente. Devido ao seu grande potencial para influenciar de maneira positiva 

a forma de viver de cada pessoa, constitui-se uma estratégia para a protecção da saúde e a 

prevenção da doença. No quadro da promoção, Simmons (1990) considera que o autocui-

dado realça o compromisso e a responsabilidade pessoal para a aquisição de conhecimen-

tos, atitudes e técnicas necessárias para melhorar e manter a saúde. 

Para cuidar em saúde é necessário o desenvolvimento de habilidades pessoais, com o 

fim de optar por decisões saudáveis que estabelecem o estilo de vida das pessoas e a 
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maneira como se cuidam. As habilidades pessoais constituem uma das cinco estratégias ou 

componentes de promoção da saúde, conjuntamente com a criação de ambientes favorá-

veis à elaboração de uma política pública sã e o fortalecimento da acção comunitária e a 

reorientação dos serviços de saúde. Desta forma, a promoção favorece o desenvolvimento 

pessoal e social na medida em que dá informações sobre o cuidado, educação sanitária 

para tomar decisões informadas e se aperfeiçoam as atitudes indispensáveis para a vida. 

Cuidar da vida e da saúde requer pois o desenvolvimento de competências pessoais, um 

dos componentes para a promoção da saúde estabelecidos na Carta de Ottawa em 1986, e 

pressupõe o desenvolvimento pessoal e social, através da educação e do reforço das com-

petências que habilitem para uma vida saudável e que possam fazer opções conducentes à 

sua saúde. As estratégias e mecanismos para desenvolver essas competências relacionam-

se com a autogestão, a participação social e comunitária, a educação, a informação e o 

autocuidado, mediados pela comunicação. 

Em suma, a enfermagem é “a profissão que, na área da saúde, tem como objectivo 

prestar cuidados de enfermagem ao ser humano, são ou doente, ao longo do ciclo vital, e ao 

grupo social em que ele está integrado, para que mantenham, melhorem e recuperem a 

saúde, ajudando-os a atingir a sua máxima capacidade funcional tão rapidamente quanto 

possível” (Decreto-Lei n.º 161/96, 1996). Por diversos motivos, existem momentos na vida 

do indivíduo em que este não é capaz de, por si, realizar actividades com vista à promoção 

do seu bem-estar, nomeadamente as que dizem respeito à satisfação das suas necessida-

des humanas fundamentais. Nestas situações, é função do enfermeiro substitui-lo e capaci-

tá-lo para se tornar, novamente, independente. Da vasta panóplia de focos de intervenção 

de enfermagem, as actividades relacionadas com o autocuidado revestem-se de especial 

importância, uma vez que estão directamente relacionadas com a sobrevivência do indiví-

duo. 
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2 - PROMOÇÃO DA SAÚDE 

O conceito de promoção da saúde aparece na década de 40, de forma latente, como 

uma das tarefas essenciais da medicina, e vem novamente à tona na década de 60, com o 

conceito positivo de doença, no sentido de incentivar a prevenção das doenças, através do 

estímulo de hábitos e comportamentos saudáveis e com a preocupação de actuar nos facto-

res de risco. Na década de 70, com a crise nos sistemas de saúde, continua a perceber-se 

que não basta actuar apenas na cura, é preciso intervir nos determinantes da doença. Ainda 

no final da década de 70, a OMS realiza a I Conferência Mundial de Saúde, em Alma-Ata. 

Nessa conferência, é colocada a meta "Saúde para todos no ano 2000" e reforçada a pro-

posta da atenção primária em saúde. A conferência culmina com recomendações de adop-

ção de oito elementos essenciais para a saúde: educação dirigida aos problemas de saúde 

prevalentes e métodos para sua prevenção e controle; promoção do suprimento de alimen-

tos e nutrição adequada; abastecimento de água e saneamento básico apropriados; vigilân-

cia materno-infantil, incluindo o planeamento familiar; imunização contra as principais doen-

ças infecciosas; prevenção e controle de doenças endémicas; tratamento apropriado de 

doenças comuns e acidentes; e distribuição de medicamentos básicos. 

A concepção de promoção da saúde evoluiu, de forma mais acentuada, nas últimas 

duas décadas. Quatro importantes Conferências Internacionais sobre Promoção da Saúde, 

Ottawa 1986, Adelaide 1988, Sundsvall 1991 e Jacarta 1997, desenvolveram as bases 

conceituais e políticas da promoção da saúde. Estes documentos abordam o tema do refor-

ço comunitário e do empowerment. Tanto a Declaração de Adelaide como a Carta de Otta-

wa fazem notar que a acção comunitária é o ponto central da promoção das políticas públi-

cas para a saúde, pelas quais a comunidade procura a posse e o controle dos seus próprios 

esforços e destinos.  

Nessa mesma direcção, a Declaração de Sundsvall propõe reforçar a criação de ambi-

entes saudáveis "através de acções comunitárias (...) de maior controle sobre a saúde e o 

ambiente (...) e maior participação nos processos de tomada de decisões". Finalmente, a 

Declaração de Bogotá em 1992 sugere que a acção comunitária pode "fortalecer a capaci-

dade da população para participar das decisões que afectam a sua vida e para optar por 

modos de vida saudáveis (...) através do diálogo de diferentes saberes" (Buss, et al., 

2000:48). 

Na Carta de Ottawa, promoção da saúde é definida como o processo de capacitação 

da comunidade para actuar na melhoria da qualidade de vida e saúde, implicando uma 

maior participação no controle deste processo. A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
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identifica então cinco áreas principais de intervenção em promoção de saúde. Assim, consi-

dera o acesso livre à saúde, excluindo qualquer fonte de desigualdade; o melhoramento do 

ambiente em que se insere a pessoa, quer familiar quer laboral; o fortalecimento das redes 

sociais e do apoio; a promoção de estilos de vida saudáveis, através da aprendizagem de 

novos comportamentos e do desenvolvimento de estratégias de coping; o aumento do co-

nhecimento e informação sobre a saúde (OMS, 1984). 

Outro ponto crucial é a necessidade da diferenciação entre os conceitos de promoção, 

prevenção e educação em saúde que muitas vezes são utilizados simultaneamente como se 

fossem sinónimos, ocasionando confusões até mesmo entre os profissionais de saúde. A 

principal diferença encontrada entre prevenção da doença e promoção da saúde está no 

olhar sobre o conceito de saúde. A prevenção tem-se debruçado sobre o conceito de 

doença e a sua prevenção, através de três níveis de actuação: prevenção primária, 

prevenção secundária e prevenção terciária. Ao nível da prevenção primária, procura-se 

prevenir a morbilidade, através da diminuição dos factores de risco ou do aumento dos 

factores de protecção. Quando se actua ao nível da prevenção secundária, pretende-se 

detectar a doença tão precocemente quanto possível, de modo a maximizar as probabili-

dades de um tratamento eficaz ou de cura da doença. Por último, em prevenção terciária 

actua-se ao nível do controlo ou da cura de uma doença através da aplicação do trata-

mento oportuno logo após o seu diagnóstico. 

Hoje em dia, considera-se a saúde um conceito positivo que implica a potenciação das 

capacidades do indivíduo para se desenvolver e influenciar positivamente o meio em que se 

insere. Já a promoção da saúde é encarada como um conceito positivo e multidimensional 

resultando desta maneira num modelo participativo de saúde (Freitas, 2003).  

Nessa linha, podemos não só prevenir a doença como também promover a saúde, pois 

enquanto a prevenção é um conceito relacionado com a doença, a promoção é um conceito 

relacionado com a saúde e mais amplo que o da prevenção, na medida em que, implica não 

só a protecção e a manutenção da saúde mas também a promoção do óptimo estado vital, 

físico, mental e social da pessoa e da comunidade. Além disso, a compreensão adequada 

do que diferencia promoção de prevenção é justamente a consciência de que a incerteza do 

conhecimento científico não é simples limitação técnica passível de sucessivas superações 

e que procurar a saúde é questão não só de sobrevivência mas também de qualificação da 

existência (Czeresnia, 2003). 

Com a Promoção da Saúde, a saúde é percebida, não como um objectivo em si mas 

como recurso da vida quotidiana, que enfatiza os meios sociais e pessoais, bem como as 

capacidades físicas. É, então, o maior auxílio para o desenvolvimento social, económico e 
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pessoal, assim como uma importante dimensão da qualidade de vida (Buss, 2000). Além da 

instauração e manutenção de comportamentos saudáveis, pressupõe também outros com-

portamentos potenciadores das capacidades funcionais, físicas, psicológicas e sociais das 

pessoas (Marin, 1995). Como tal, é dirigida tanto às pessoas doentes no âmbito da presta-

ção dos cuidados de saúde como a todos os indivíduos, de todos os estratos da população, 

quer na ausência quer na presença de doença (Paúl & Fonseca, 2001).  

Buss (2000) apresenta o conceito de promoção da saúde em dois grandes grupos. No 

primeiro grupo, a promoção da saúde consiste nas actividades dirigidas à transformação dos 

comportamentos dos indivíduos; focalizado nos estilos de vida, localiza-os no seio das famí-

lias e no ambiente sócio cultural em que se inserem. Neste caso, os programas ou activida-

des de promoção da saúde tendem a concentrar-se em componentes educativos, primaria-

mente relacionados com riscos comportamentais passíveis de mudanças, em parte, sob o 

controle dos próprios indivíduos. Já o segundo grupo de conceitos baseia-se no entendimen-

to que a saúde é produto de um amplo espectro de factores relacionados com a qualidade 

de vida, incluindo um padrão adequado de alimentação e nutrição, de habitação e sanea-

mento; boas condições de trabalho; oportunidades de educação ao longo de toda a vida; 

ambiente físico limpo; apoio social para famílias e indivíduos; estilo de vida responsável; e 

um espectro adequado de cuidados de saúde. 

A ênfase nas habilidades pessoais apresentada na Carta de Ottawa é resultado da per-

cepção, pelas autoridades sanitárias, do quadro caracterizado pelo envelhecimento popula-

cional e o aumento da morbilidade, por doenças crónico-degenerativas, assim como pelo 

entendimento de que as causas ou os factores de risco mais importantes estão relacionados 

com comportamentos individuais, modos de vida ou riscos existentes no local de trabalho e 

no meio ambiente. É, pois, essencial capacitar as pessoas para que aprendam durante toda 

a vida, preparando-se para as diversas fases da existência que incluem o enfrentar das 

doenças crónicas e das causas externas que afectam a saúde (Buss et al., 2000:45).  

Nesta concepção, a educação em saúde objectiva a melhoria da auto-estima e incre-

menta os conhecimentos, e abre o campo de possibilidades de escolhas do indivíduo, dei-

xando-o livre para decidir sobre seus comportamentos. Desse modo, procura aprimorar as 

opções disponíveis, para que a população exerça um maior controlo sobre sua própria 

saúde e o meio ambiente, e optar por aquilo que proporcione saúde (Carta de Ottawa, 1986 

citada por Buss et. al., 2000: 45), tornando-se assim um componente básico, uma estratégia 

na promoção da saúde. A educação para a saúde constitui-se, assim, um instrumento para 

alcançar os objectivos da promoção da saúde e assume uma função vanguardista na estra-

tégia global da promoção da saúde (Tones, 1988; Tones, Tilford & Robinson ,1990). 
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2.1 – EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE  

As necessidades da população que envelhece são dinâmicas, diferentes de pessoa pa-

ra pessoa e flutuam à medida que as capacidades e exigências da vida se modificam. O 

avanço da medicina preventiva e a convicção generalizada de que a promoção da saúde é 

um dos factores mais importantes para a melhoria da qualidade de vida das pessoas deixa 

antever que as intervenções neste domínio venham a ganhar maior importância na enfer-

magem.  

Por essa razão, a OMS define educação para a saúde como “uma acção exercida so-

bre os indivíduos no sentido de modificar os seus comportamentos, a fim de adquirirem e 

conservarem hábitos de saúde saudáveis, aprenderem a usar judiciosamente os serviços de 

saúde que têm à sua disposição e estarem capacitados para tomar, individual ou colectiva-

mente, as decisões que implicam a melhoria do seu estado de saúde e o saneamento do 

meio em que vivem” (WHO, 1969). 

Também o crescimento acelerado da população idosa lança um novo repto para o de-

senvolvimento de novos métodos de educação para a saúde. Historicamente, a educação 

para a saúde desenvolveu-se nas áreas da prevenção da doença e da promoção da saúde, 

necessitando o presente de novas abordagens que satisfaçam as expectativas das pessoas 

e as mantenham activas no seu meio habitual de vida o mais saudáveis possível. 

Em suma, a educação para a saúde procura fomentar mudanças de comportamento 

individual, enquanto a promoção da saúde, que inclui sempre a educação em saúde, visa 

provocar mudanças do comportamento organizacional, capazes de beneficiar a saúde de 

camadas mais amplas da população (Candeias, 1997) de forma a desenvolver ao máximo o 

seu potencial de saúde. Por outras palavras, educação em saúde refere umas quaisquer 

combinações de experiências de aprendizagem delineadas com vista a facilitar acções 

voluntárias conducentes à saúde, enquanto a promoção da saúde é uma combinação de 

apoios educacionais e ambientais que visam a atingir acções e condições de vida conducen-

tes à saúde. 

Por outro lado, segundo Knowles (1950), as experiências de vida constituem o eixo so-

bre o qual assenta o processo educativo e a relação entre o profissional e a pessoa, que 

deve ser de reciprocidade, igualdade e democracia. São muitos os caminhos a serem per-

corridos para atingir o objectivo de promoção da saúde, quanto à forma como ao conteúdo, 

surgindo a necessidade de acções interdisciplinares quando se pretende uma melhoria do 

estado de saúde do idoso.  
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Na perspectiva de Quintero (1994), o profissional para fazer educação para a saúde 

deve ter em conta: i) a necessidade da pessoa conhecer e adquirir uma compreensão madu-

ra de si mesmo e entender as suas necessidades, motivações, interesse, capacidades e 

objectivos; ii) o auto conceito daquele que aprende: os idosos percebem-se a si mesmo e 

desejam ser percebidos como pessoas capazes de tomar as suas próprias decisões e de se 

responsabilizarem por elas; iii) a experiência daquele que aprende, pois à medida que au-

menta a idade aumenta a experiência individual de vida, que deve ser referenciada para a 

aprendizagem; esta experiência de vida pode, ainda, funcionar como barreira à aquisição de 

conhecimentos; iv) a disposição para aprender: o indivíduo dispõe-se a aprender coisas que 

necessita saber e fazer e resulte em utilidade prática a fim de enfrentarem a sua situação 

real de vida; v) a motivação para aprender: as pessoas sentem-se motivadas a aprender 

aquilo que as ajudará a realizar tarefas ou a lidar melhor com os problemas; o material de 

aprendizagem deve, portanto, ser apresentado num contexto possível de ser aplicado à vida 

real. 

A Carta de Ottawa estabelece como estratégia, para se trabalhar no campo da promo-

ção, a capacitação, de modo a que indivíduos e as comunidades tenham a “oportunidade de 

conhecer e controlar os factores determinantes da sua saúde. Ambientes favoráveis, acesso 

à informação, bem como oportunidades para fazer escolhas mais saudáveis, estão entre os 

principais elementos capacitantes” (Buss et. al., 2000: 45), 2000:170). 

Também, em Sundsvall 1991, a 3ª Conferência Internacional de promoção da saúde e 

ambientes favoráveis à saúde, salienta a estratégia de habilitar as comunidades e os indiví-

duos para controlarem a sua saúde e o ambiente através da educação e capacitação (em-

powerment). Por sua vez, na II Assembleia Mundial sobre o envelhecimento em Madrid, 

2002, o plano de acção aponta para as três prioridades a serem implementadas a nível 

mundial: 1) os idosos e o processo de envelhecimento; 2) a promoção da saúde e do bem-

estar para todo o ciclo da vida 3) a criação de contextos propícios e favoráveis, que promo-

vam políticas orientadas para a família e a comunidade como base para um envelhecimento 

seguro.  

Viver num estado de capacitação (enquanto processo) significa tirar partido dos recur-

sos que o homem tem em cada fase da vida, adquirir capacidades e conhecimentos sobre si 

mesmo e sobre o ambiente que o rodeia, permitindo-lhe aumentar a autoconfiança e a 

capacidade de exercer controlo sobre o meio social, de modo a produzir as mudanças que 

ele próprio deseja. É, pois, um processo gradual e organizado de tomada de consciência de 

si próprio cada vez mais alargada, quer como indivíduo quer como cidadão. A pessoa com 

determinadas limitações tem de aprender a tirar partido daquilo que possui, visível e invisí-
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vel. Neste sentido, a capacitação pressupõe o cultivo da autonomia. Muitas vezes a capaci-

tação passa por uma reestruturação das capacidades que possui para que a vida possa ter 

significado, pela aceitação das limitações e reconhecimento das nossas capacidades, mais a 

consciência da necessidade de uma continuidade na aprendizagem com vista à melhoria da 

qualidade de vida de todos os intervenientes no processo.  

Partindo do conceito de aprendizagem ao longo da vida, com a finalidade de propiciar 

as melhores condições pessoais e sociais para o envelhecimento activo, Bermejo (2010) 

defende uma pedagogia para a vida, que favoreça uma atitude proactiva perante a vida, 

motive a participação, o exercício dos direitos de cidadão e assuma as responsabilidades; 

uma pedagogia activa, com base nos conhecimentos e experiências das pessoas, que 

valorize a pluralidade e procure melhorar a capacidade de diálogo; uma pedagogia “empo-

deradora”, de forma a potenciar a autonomia das pessoas e a ajudar a melhorar a sua capa-

cidade de decisão e de acção. 

Assim, para o desenvolvimento das habilidades pessoais é essencial capacitar as pes-

soas para aprender durante toda a vida (preparando-se para as diversas fases da existên-

cia), para defrontar as doenças crónicas e as causas externas que afectam a saúde. Para 

tal, é imperativo o desempenho de um papel mais activo e participativo, bem como a pessoa 

reflectir sobre si mesma, conhecer as suas próprias capacidades ou descobri-las. Isto pode 

ser feito através da participação e troca de experiências, ou seja, colocar a experiência de 

cada um ao serviço do outro de modo a favorecer o desabrochar das capacidades individu-

ais e a levar a pessoa a tomar consciência da sua importância no todo de que faz parte. 
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PARTE II - INVESTIGAÇÃO EMPÍRICA 
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CAPITULO I – OPÇÕES METODOLÓGICAS 

Em investigação, a natureza do problema em estudo e as questões formuladas orienta-

ram a selecção da abordagem, bem como dos métodos de recolha e análise dos dados. A 

opção por uma metodologia situada no paradigma da investigação qualitativa prendeu-se 

com aspectos que pretendemos privilegiar, uma vez que esta forma de abordagem parte da 

convicção segundo a qual, na opinião de Lessard-Hébert, Goyette e Boutin (1994: 46), “não 

existe melhor porta de entrada para as realidades humanas e as práticas sociais do que as 

interpretações que os indivíduos formulam (...). A melhor forma de basear ou de rebasear o 

conhecimento das realidades sociais seria a de partir dos saberes de senso comum que 

todos os indivíduos possuem relativamente à sua própria realidade, à sua própria história e 

ao seu próprio local de inserção no campo social”. Bogdan e Biklen (1994, p. 11) consideram 

a abordagem qualitativa "uma metodologia de investigação que enfatiza a descrição, a 

indução, a teoria fundamentada e o estudo das percepções pessoais", que tende a assumir 

um forte cunho descritivo e interpretativo. 
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1 - MATERIAL E MÉTODOS  

Os estudos de natureza qualitativa visam o estudo e a interacção com as pessoas no 

seu terreno, através da sua linguagem, sem que se verifique o tradicional distanciamento 

que as levaria ao emprego de formas simbólicas e estranhas ao seu meio. Derivam de uma 

filosofia dita da “dúvida” e da “tolerância” (Gauthier, 2003a); da dúvida, pois nenhuma verda-

de é dada como adquirida ou aceite incondicionalmente e com abertura de espírito; da tole-

rância, porque o empreendimento de investigação qualitativa é relativo à possibilidade de 

permitir múltiplas interpretações da mesma realidade, no sentido de encontrar os modos 

mais significativos de descrever e compreender a experiência humana, com o reconheci-

mento de que a realidade é dinâmica, e, por isso, complexa e incerta. Trata-se de ser objec-

tivo pelo reconhecimento da subjectividade e pelos efeitos dessa mesma subjectividade 

(Lessard-Hébert, Goyette & Boutin, 1994).  

A eleição do paradigma qualitativo advém, então, das características quer do investiga-

dor quer do próprio método (Turato, 2005; 2008), e que são: i) o interesse do pesquisador 

para a procura do significado dos fenómenos (manifestações, ocorrências, eventos, vivên-

cias), porque este tem um papel organizador e dá forma à vida das pessoas; ii) o ambiente 

natural do sujeito onde ocorrerá a colheita de informação, sem o controle de variáveis; iii) o 

investigador é o próprio instrumento de pesquisa, usando directamente os órgãos dos seus 

sentidos para apreender o objecto em estudo; iv) o método tem maior força no rigor da 

validade dos dados colhidos, já que a entrevista (por ser em profundidade) leva o pesquisa-

dor bem próximo da essência da questão em estudo; vi) a generalização não é a dos resul-

tados (matematicamente) obtidos, pois não se pauta por quantificações das ocorrências ou 

estabelecimento de relações causa efeito mas sim por pressupostos iniciais revistos, ou 

melhor, pelos conceitos construídos ou conhecimentos originais produzidos.  

Neste tipo de investigação, os métodos são difíceis de designar pelo facto de não se re-

ferirem com tanta precisão a etapas definidas, como na investigação quantitativa. Por vezes, 

o próprio investigador determina a maneira única de explorar o fenómeno em estudo, identi-

fica as fontes de informação, isto é, os sujeitos junto dos quais o fenómeno identificado será 

estudado. Trata-se, ainda, de recrutar participantes que aceitem livremente descrever as 

vivências relativas ao tema em estudo. A recolha de dados é geralmente baseada num 

grupo específico de pessoas e na sua relação com os fenómenos num determinado contex-

to e a análise realizada através de comparação dos dados obtidos a partir de um grupo de 

participantes numa tentativa de descrever a experiência do fenómeno em termos do signifi-

cado fundamental das variações qualitativas (Fortin et al., 1999). 



47 

 

1.1 - ESTUDO DE CASO 

O estudo de caso é uma abordagem metodológica de investigação adequada quando 

procuramos compreender, explorar ou descrever acontecimentos contemporâneos, dentro 

do seu contexto de vida real, seguindo um conjunto de procedimentos pré-especificados 

(Yin, 2010). Analisa em profundidade um programa, um facto, um processo uma ou mais 

pessoas (Crewell, 2007). Caracteriza-se ainda por reunir informações numerosas e porme-

norizadas com vista a abranger a totalidade da situação, usando uma variedade de proce-

dimentos de colheita de dados (Stake, 2009). 

Existe uma grande variedade de tipos de estudo de caso. Bogdan e Bilken (1994), Les-

sard-Hébert, Goyette e Boutin (1994) identificam o estudo de caso único e o estudo de caso 

múltiplo. Stake (2009) distingue três tipos de estudo de caso: intrínseco, instrumental e 

colectivo. No estudo de caso intrínseco, procura-se uma melhor compreensão de um caso 

pelo interesse despertado pelo mesmo. No estudo de caso instrumental, o interesse deve-se 

à crença de que ele poderá facilitar a compreensão de algo mais amplo, uma vez que pode 

servir para fornecer insights sobre um assunto ou para contestar uma generalização ampla-

mente aceite. No estudo de caso colectivo, o pesquisador estuda conjuntamente alguns 

casos para investigar um dado fenómeno, podendo ser visto como um estudo instrumental 

estendido a vários casos similares, ou não, escolhidos porque a sua compreensão levará a 

um melhor entendimento ou teorização, acerca de uma ainda maior colecção de casos.  

Por sua vez, Yin (2010) propõe quatro modalidades de estudo de caso único com uma 

ou várias unidades integradas de análise: tipo 1, projectos de caso único (holísticos), que 

podem configurar um caso crítico, peculiar, e inversamente um caso típico ou representativo, 

um caso revelador, ou ainda quando é um caso longitudinal; tipo 2 - projectos de caso único 

(integrados), em que o mesmo estudo de caso pode envolver mais que uma unidade de 

análise; tipo 3, projecto de casos múltiplos (holísticos); tipo 4, projectos de casos múltiplos 

(integrados). Ainda para ibid, o uso de mais do que um caso deve ser determinado pela 

conveniência e oportunidade e não para aumentar a possibilidade de inferências.  

Assim, esta pesquisa desenvolve-se metodologicamente com as características de es-

tudo de caso múltiplo integrado (Yin, 2005; 2010), num campo de investigação em contexto 

da vida real (Lessard-Hébert, Goyette & Boutin, 1994) associado a processos de investiga-

ção fenomenográfica que enfatiza a compreensão do que está a acontecer a partir da pers-

pectiva dos participantes do estudo (Sjöström & Dahlgren, 2002; Freire, 2002). Na selecção 

dos casos em estudo tivemos em consideração que cada um possa predizer resultados 

similares ou produzir resultados contrastantes, por razões previsíveis (Yin, 2010). No que diz 
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respeito à “generalização” das conclusões e resultados de um estudo de caso, é necessário 

salientar que esta metodologia de investigação não tem o propósito de generalizar os resul-

tados obtidos mas sim de conhecer profundamente casos concretos e particulares (ibid). 

O delineamento do estudo envolve três fases distintas. Na primeira fase da condução 

de estudos de caso, o investigador deve centrar-se no desenvolvimento do protocolo, docu-

mento formal que contém os procedimentos para a colheita de informação, os instrumentos 

e as regras gerais a serem adoptados no estudo. Na segunda fase, contempla a condução 

do estudo de caso, com a colheita e análise da informação. Por fim, a última fase do estudo 

consiste na categorização e na classificação dos achados, na sistematização e na reflexão 

sobre os dados, tendo em consideração as proposições iniciais do estudo (Gil, 2008; Yin, 

2010). Para esta etapa, Yin (2010) propõe duas estratégias gerais: basear a análise em 

proposições teóricas, organizando-se o conjunto de dados com base nas mesmas e procu-

rando evidência das relações causais propostas na teoria; e desenvolver uma estrutura 

descritiva que ajude a identificar a existência de padrões de relacionamento entre os dados. 

1.2 - FENOMENOGRAFIA  

O método na investigação qualitativa, denominado de fenomenografia, teve origem na 

investigação na área da educação na Suécia nos finais de 1960 e início de 1970 (Ashworth 

& Lucas, 1998), mas o termo fenomenografia foi utilizado, pela primeira vez, por Ference 

Marton em 1981 (Svensson, 1997). É um modelo de investigação factual, na medida em que 

procura descrever e classificar as concepções das pessoas acerca da realidade (Richard-

son, 1999b:); o objecto de investigação é a variação destas formas de experiência e o méto-

do a análise qualitativa de transcrições de entrevistas semiestruturadas (Duarte, 2002: 15). 

A fenomenografia é, então, o estudo empírico do número limitado de formas qualitati-

vamente diferentes através das quais os vários fenómenos e aspectos do mundo que nos 

rodeia são experienciados, conceptualizados, entendidos, percepcionados e apreendidos 

(Ashworth & Lucas, 1998). Tem como objectivo identificar e descrever as diferentes formas 

de experienciar esses fenómenos (Barnard; Mccosker & Gerber, 1999), o que é, sem dúvida, 

essencial para compreender a natureza das concepções individuais (Sjöström & Dahlgren, 

2002). Com este método é possível perceber claramente a diferença entre a realidade objec-

tiva e a realidade percebida, pois o que importa não é o mundo, propriamente dito, mas 

aquilo que as pessoas pensam sobre ele. A perspectiva é, assim, interior, o objectivo não é 
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tanto estudar o fenómeno como ele é mas antes como parece a quem o vive, tratando-se de 

uma estratégia de identificação e descrição da variação qualitativa nas experiências dos 

indivíduos da sua realidade (Sandbergh, 1997). 

Muitas semelhanças são partilhadas entre a fenomenografia e a fenomenologia. Em 

ambas, o objecto de estudo é a experiência humana e a compreensão, mas a sua finalidade 

é diferente. A fenomenologia procura a essência da experiência humana singular e o seu 

significado, ao passo que na fenomenografia o objectivo é encontrar a variedade de experi-

ência vivida pelo colectivo, com base na experiência e através das representações pessoais 

expressas pela linguagem ou pelo discurso. Ambas partem do pressuposto de que as nos-

sas concepções e o nosso conhecimento sobre o mundo não se baseiam apenas em dados 

interpretados pelos nossos sentidos mas também na nossa história pessoal, e que o único 

mundo sobre o qual nos podemos expressar é o mundo da nossa experiência. Assim, há, de 

certa forma, vários mundos a considerar. A expressão do modo como estes mundos diferen-

tes surgem e das semelhanças e diferenças entre eles é, portanto, o objecto da fenomeno-

grafia (Sjöström & Dahlgren, 2002).  

Por outro lado, um dos traços distintivos da fenomenografia consiste em ter como objec-

to de pesquisa a experiência dos indivíduos sobre o mundo, isto é, assumir que aquilo que 

os indivíduos dizem configura o seu modo de ver o mundo. A característica fundamental é 

ser sensível à individualidade das concepções do mundo baseada na experiência vivida 

pelos participantes na investigação (AshwortH & Lucas, 1998). A fenomenografia é defendi-

da por Barnard, Mccosker e Gerber (1999) enquanto ”estratégia de investigação qualitativa 

pouco conhecida com potencial para ser aplicada na investigação na área dos cuidados de 

saúde, especialmente quando o objectivo é o entendimento das pessoas sobre a sua expe-

riência” (p.212),  

Assim, com o recurso à fenomenografia, pretendemos construir uma tipologia dos dife-

rentes tipos de concepções dos idosos e enfermeiros, apesar de interpretadas pelo investi-

gador no sentido de fornecerem aquilo que pode ser um relato mais claro e mais articulado 

das concepções dos intervenientes no estudo. A tipologia resultante tem de depender de 

uma evocação inicial das descrições de experiências relevantes dos idosos e dos enfermei-

ros. Neste estudo, a fenomenografia, vista como o interesse em perceber “como realmente 

é” o autocuidado do idoso e “como é que são percebidas” as dificuldades dos idosos, é 

complementar ao estudo de caso. Pretendemos, pois, fundamentalmente, discernir e des-

crever os diferentes modos como os idosos experienciaram as situações significativas asso-

ciadas ao autocuidado e ao processo de envelhecer e, ainda, compreender a natureza das 

suas concepções individuais. No entanto, as diferentes formas de interpretar a realidade não 
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são individuais, embora existam modos distintos de experienciar e apreender o mundo 

(Marton, 1981), por isso, as categorias descritivas são finitas e limitadas, apesar de compo-

rem um sistema aberto, sensível à introdução de novas formas de experiências.  

Tendo em conta que, enquanto investigadores, não conseguimos afastar as nossas in-

terpretações no processo de investigação, um critério possível de fiabilidade na pesquisa de 

concepções seria a consciência interpretativa do investigador. Manter uma consciência 

interpretativa significa reconhecer e lidar de forma explícita com a sua subjectividade ao 

longo do processo de investigação em vez de a ignorar (Sandbergh, 1997). A fiabilidade 

enquanto consciência interpretativa, defendida através da redução fenomenológica, é suge-

rida como uma forma de estabelecer a fiabilidade dos resultados fenomenográficos. 

Ibid aconselha, portanto, uma abordagem da redução fenomenológica, baseada em 

Ihde (1977), constituída por cinco passos sequenciais: i) o investigador deve ser orientado 

para o fenómeno tal qual aparece ao longo do processo de investigação; ii) a orientação 

deve ser no sentido da descrição daquilo que constitui a experiência a ser analisada, e não 

tentar explicar por que razão é como é; iii) envolve uma horizontalização inicial, isto é, todos 

os indivíduos e aspectos da experiência a ser analisada são igualmente importantes, desde 

a recolha de dados sobre as concepções das pessoas acerca de um aspecto da realidade à 

análise de dados recolhidos. Por exemplo, se considerarmos algumas afirmações dos indiví-

duos sobre a sua realidade mais significativas do que outras, podemos ter interpretações 

inválidas daquilo que são os aspectos essenciais das concepções dos indivíduos sobre a 

realidade; iv) implica uma procura de características estruturais, ou a estrutura básica de 

significado, da experiência a ser analisada; v) usa a intencionalidade como regra correlacio-

nal que implica a identificação daquilo que os indivíduos entendem como sendo a sua reali-

dade, a forma como a percebem e, por fim, criam-se as concepções relacionando os modos 

de entendimento dos indivíduos. 

Particularizando, a redução consiste em determinados passos que funcionam como di-

rectrizes interpretativas sobre a forma como os investigadores conseguem controlar-se e 

usar-se a si próprios como intérpretes no processo de investigação. 

Em suma, na fenomenografia, a variação imaginativa livre significa que quando se al-

cança uma primeira interpretação experimental da possível variação nas concepções dos 

indivíduos sobre a sua realidade, a estabilidade dessa interpretação tem de ser verificada. 

Trata-se de adoptar interpretações diferentes quando se analisam os dados. Esta variação 

de interpretações dos dados continua até a estrutura básica de significado das concepções 

dos indivíduos sobre a sua realidade ter sido definida.  
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1.3 - O CONTEXTO DA PESQUISA 

As questões de partida com que iniciamos o processo de investigação – Como se ca-

racteriza o autocuidado que é experimentado pela pessoa idosa que reside no domicilio? 

Quais as estratégias que o enfermeiro estabelece com vista à promoção do autocuidado do 

idoso? permitem formular as questões orientadoras e enquadrar as opções metodológicas 

tidas em conta. Tendo por base o problema e o tipo de estudo, a investigação orienta-se 

assim no sentido de responder às questões que se seguem:  

− Qual a concepção das pessoas idosas e enfermeiros sobre o envelhecimento e enve-

lhecer? 

− Que significados os idosos e os enfermeiros atribuem ao autocuidado? 

− Qual o perfil de autocuidado do idoso no domicílio? 

− Que dificuldades expressam os idosos na realização das actividades de autocuidado?  

− Que factores condicionam os idosos no desempenho das actividades de autocuida-

do? 

− Como se articulam as estratégias utilizadas pelos enfermeiros na promoção do au-

tocuidado? 

− Que áreas de aquisição e desenvolvimento de competências são expressas pelos en-

fermeiros para a promoção do autocuidado do idoso?  

Constitui finalidade deste estudo construir conhecimento substantivo e convergente no 

domínio do autocuidado da pessoa idosa, isto é, contributos para uma metodologia de inter-

venção de enfermagem para a promoção da saúde do idoso a residir no domicílio. 

Assim, o estudo tem como objectivo geral analisar o perfil de autocuidado da pessoa 

idosa a residir no domicílio, na perspectiva do idoso e do enfermeiro. Deste modo, são objec-

tivos da investigação:  

− Identificar as concepções da pessoa idosa sobre ser velho, ser idoso, a velhice; 

− Identificar os significados pessoais que os idosos atribuem ao autocuidado; 

−  Identificar as características, capacidades, habilidades e os saberes do idoso para o 

autocuidado; 

− Descrever os factores condicionantes (facilitadores/dificultadores) do autocuidado do 

idoso;  

− Analisar factores de variabilidade pessoal, contextual e de continuidade nas activida-

des de autocuidado do idoso; 

− Descrever as actividades de autocuidado e a sua expressão na vida diária do idoso;  
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− Identificar as concepções dos enfermeiros sobre o envelhecimento e envelhecer; 

− Identificar concepções dos enfermeiros sobre o autocuidado e promoção da saúde; 

− Descrever os factores que interferem no autocuidado do idoso residente no domicílio; 

− Analisar o autocuidado como um marco de referência para um modelo de assistência 

de enfermagem com vista à promoção da saúde. 

Com estes objectivos, de natureza operacional, pretendemos identificar categorias des-

critivas dos vários modos de experienciar, sentir, pensar, agir e de construir significados pela 

expressão narrativa de situações de autocuidado vividas pelos idosos no seu dia-a-dia e em 

situações de cuidados experienciadas pelos enfermeiros no centro de saúde. 

Tivemos, portanto, em consideração para a justificação do tipo de desenho de investi-

gação o pressuposto de que a compreensão das experiências humanas (na sua complexi-

dade) é promovida na abordagem profunda da realidade das pessoas-sujeitos, através de 

um trabalho empenhado do pesquisador, que se centra no indivíduo total (Polit & Hungler, 

1995). O desenho é também um conjunto de directivas associadas ao tipo de estudo esco-

lhido. 

Foram participantes no estudo o investigador, como observador participante, idosos e 

enfermeiros. De acordo com os estudos delineados, apresentamos em seguida as especifi-

cidades de cada um dos contextos em que se desenvolveu a investigação. 

ESTUDO I 

Para a realização do estudo I, seleccionámos instituições de apoio ao idoso (com um to-

tal de 95 utentes) com a valência de Centro de Dia (CD), implantadas na área geográfica 

das freguesias de Santo António dos Olivais e Sé Nova, da cidade de Coimbra. Realizámos 

a investigação em três centros de dia que denominamos de SJ, NSL e CRS.  

Em primeiro lugar, o Centro de Dia é uma resposta social, que consiste na prestação de 

um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção dos idosos no seu meio sócio 

familiar. Tem como objectivos: prestar serviços que satisfaçam necessidades básicas; pres-

tar apoio psicossocial; fomentar as relações interpessoais ao nível dos idosos, e destes com 

outros grupos etários, a fim de evitar o isolamento; e, ainda, assegurar refeições, conví-

vio/ocupação, cuidados de higiene, tratamento de roupas, férias organizadas, entre outros 

serviços. 

Definimos assim como critérios de inclusão das pessoas idosas na amostra: frequenta-

rem o CD há pelo menos 6 meses; idade superior a 75 anos; apresentarem Mini Mental 

State Examination (MMSE) sem défice cognitivo ou com défice cognitivo ligeiro (Anexo I); 
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Índice de Barthel com incapacidade ligeira ou moderada (Anexo II); e, por fim, serem colabo-

rantes e manifestarem consentimento para a participação no estudo. 

O MMSE foi utilizado para permitir a identificação e exclusão do estudo de sujeitos com 

défice cognitivo. A prova desenvolvida por Folstein, Folstein e McHugh foi adaptada para a 

população por Guerreiro, Silva e Botelho (1994) e é utilizada para detectar alterações cogni-

tivas, sobretudo em idosos, já que é de fácil e curta aplicação. Esta versão é constituída por 

30 perguntas divididas por seis áreas de avaliação específica: orientação, retenção, atenção 

e cálculo, evocação, linguagem e, por último, habilidade construtiva. Cada questão vale um 

ponto, perfazendo o total 30, mas a interpretação do score obtido é feita de acordo com o 

nível de escolaridade do idoso. Considera-se ainda o idoso com défice cognitivo: analfabetos 

≤ 15; 1 a 11 anos de escolaridade ≤ 22; com escolaridade superior ≤ 27.  

O Indice de Barthel, utilizado para avaliar o nível de independência do idoso para a rea-

lização de dez actividades básicas (Mahoney & Barthel, 1965), varia de 0-100 (com interva-

los de 5 pontos), num total de 10 itens, traduzido em 5 níveis com um total de 100 pontos 

distribuídos da seguinte forma: incapacidade ligeira: 80-100 pontos; incapacidade moderada: 

60-79 pontos; incapacidade grave: 45-59 pontos; incapacidade severa: <45. Para inclusão 

na amostra apenas considerámos os indivíduos com pontuações iguais ou superiores a 61 

pontos, com base nos scores utilizados por Azeredo & Matos (2004): 0-20 dependência total; 

21-60, grave dependência; 61-90 moderada dependência; 91-99 muito leve dependência e 

100 independência. A pontuação mínima de zero corresponde à máxima dependência para 

todas as actividades de vida diária (AVD) avaliadas, e a máxima de 100 equivale a indepen-

dência total para as mesmas AVD. 

ESTUDO II 

Os Cuidados de Saúde Primários (CSP) são o primeiro contacto dos indivíduos com os 

serviços de saúde, asseguram os cuidados essenciais, o aconselhamento na resolução dos 

seus problemas, com disponibilidade e de forma personalizada. Abrangem, pois, a preven-

ção primária, secundária e terciária, ou seja, a educação para a saúde e a prevenção da 

doença, o diagnóstico e tratamento e ainda a reabilitação.  

Assim, o centro de saúde (CS) é a unidade básica do Serviço Nacional de Saúde 

(SNS), para atendimento e prestação de cuidados de saúde à população, com diferentes 

tipologias de organização de prestação de cuidados – Equipas de Saúde e Unidades de 

Saúde Familiar (USF). Cada equipa é constituída por médico, enfermeiro e administrativo, os 

quais prestam assistência à família nas diversas áreas de intervenção. As USFs, pequenas 

unidades operativas dos CSP com autonomia funcional e técnica, que contratualizam objec-
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tivos de acessibilidade, adequação, efectividade, eficiência e qualidade, garantem aos cida-

dãos inscritos uma carteira básica de serviços. Desse modo, a missão da USF é “manter e 

melhorar o estado de saúde das pessoas inscritas, através da prestação de cuidados de 

saúde gerais, de primeira linha, de forma personalizada, com boa acessibilidade e continui-

dade, abrangendo os contextos sócio familiares dos utentes, incluindo os cuidadores infor-

mais (DGS, 2002, p.15).  

Dos CS da Cidade de Coimbra, organizados por módulos e unidades de saúde familiar, 

seleccionámos dois, inseridos nas freguesias de residência da maioria dos idosos que parti-

cipam no estudo. 

1.4 - RECOLHA DE INFORMAÇÃO  

O processo de colheita de informações no estudo de caso exige uma versatilidade me-

todológica e o seguimento de determinados procedimentos para assegurar o controlo de 

qualidade durante o processo.  

Para tornar o processo mais explícito, e para que os resultados finais expressem a pre-

ocupação com a validade e a fiabilidade, seguimos os três princípios para a recolha de 

dados propostos por Yin (2010): i) usar múltiplas fontes de evidências permite o desenvolvi-

mento da investigação em várias frentes, ou seja, o investigador aborda vários aspectos em 

relação ao mesmo fenómeno. Tem como principal vantagem o desenvolvimento de linhas 

convergentes de investigação e o processo de triangulação. Assim, qualquer achado ou 

conclusão do estudo de caso é mais convincente e apurado, já que advém de um conjunto 

de confirmações. Além disso, os potenciais problemas de validade do estudo são atendidos, 

pois as conclusões, nestas condições, são validadas através de várias fontes de evidência; 

ii) criar, ao longo do estudo, uma base de dados de forma a organizar, documentar e guardar 

as informações colhidas para o estudo de caso, e criar, ainda, a separação entre a base de 

dados e o relato para garantir a legitimidade do estudo e possibilitar o acesso de outros 

investigadores; iii) construir e manter uma cadeia de evidências, para, dessa forma, aumen-

tar a fiabilidade da informação para levar o leitor a perceber a apresentação das evidências 

que legitimam o estudo, desde as questões de investigação iniciais até às conclusões finais.  

Cientes do impacto das entrevistas nos locais seleccionados, de maneira a minimizar a 

perturbação no ambiente físico, social e nas actividades dos participantes, todas foram 

marcadas previamente. Ao longo das entrevistas, a reciprocidade entre investigador e parti-
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cipantes, preconizada por Creswell (2007), foi conseguida através do envolvimento colabora-

tivo no projecto antes da colheita de informação e do apoio dos participantes durante todas 

as fases do estudo. A recolha de informação deve ser vista então como um processo de 

descoberta, concentrando-se no primeiro momento em cada indivíduo como um caso sepa-

rado, um mundo possivelmente único. De facto, não podemos mesmo assumir que o signifi-

cado da “mesma” situação é semelhante para pessoas diferentes, mas a análise subsequen-

te de casos sucessivos pode revelar características gerais da situação (Ashworth & Lucas, 

1998).  

A recolha de informação desenvolveu-se, ainda, em duas fases distintas: fase prepara-

tória e fase de execução. A fase preparatória inclui duas etapas: a preparação do investiga-

dor para lidar com os métodos e técnicas a utilizar; e a sensibilização das instituições para 

obtenção da colaboração no estudo. Na fase de execução, realizámos as entrevistas indivi-

duais e as sessões de grupo focal.  

1.4.1 - Fase Preparatória 

Nesta fase, o investigador adquiriu formação de técnicas de entrevista (individual e de 

grupo) por meio de leituras e visionamento de documentos audiovisuais sobre o tema. Para 

o tratamento dos dados resultantes das entrevistas, frequentou, também, um curso de análi-

se de dados qualitativos, com recurso ao NVivo8, versão do software conhecido por NUDIST 

(Non-numerical Unstructured Data Indexing Searching and Theorizing). 

Além disso, a entrevista no estudo de caso permite ao investigador perceber a forma 

como os participantes interpretam as suas vivências, já que é usada para recolher dados 

descritivos na linguagem do próprio sujeito, desenvolver intuitivamente u 

ma ideia sobre a maneira como interpretam aspectos do mundo (Bogdan & Biklen, 

1999). Numa perspectiva fenomenográfica, a única via de acesso às experiências do indiví-

duo é a sua experiência expressa por auto-relato (Marton & Booth, 1997).  

Pela mesma razão, a partilha desta perspectiva levou-nos a procurar aceder às con-

cepções dos idosos e enfermeiros através da sua expressão verbal, colocando-lhes várias 

questões sobre o autocuidado, com o objectivo de elaborarmos o mapeamento dos diferen-

tes significados associados ao autocuidado. A entrevista em profundidade possui um papel 

relevante em pesquisa qualitativa pois, segundo Denzin e Lincoln (2000), trata de um dos 

seus principais materiais empíricos, práticas capazes de tornar o mundo visível ao permitir 
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acesso às suas representações, descrição das rotinas, experiências e significados, presen-

tes nas vidas dos indivíduos. 

Optámos também por entrevista aberta, face a face, com os repetidos encontros entre o 

investigador e os sujeitos, com vista à compreensão das perspectivas dos participantes 

sobre as suas próprias vidas, experiências ou situações, expressas nas suas próprias pala-

vras (Sjöström & Dahlgren, 2002). O informante é convidado a falar livremente sobre um 

tema, e as perguntas do investigador procuram dar mais profundidade às reflexões, porque, 

para além da recolha de informação, possibilitam a compreensão de problemas, preocupa-

ções e saberes do entrevistado, tal qual ele os vive (Mucchielli, 1982). Assim, a entrevista 

segue um plano determinado e tem como finalidade obter informações em profundidade 

(Chenitz & Swanson, 1986).  

O objectivo da entrevista é, portanto, estabelecer o fenómeno tal como é experienciado 

e explorar os seus diferentes aspectos em conjunto e de forma tão completa quanto possí-

vel. Tem as seguintes vantagens: propiciar oportunidades para motivar e esclarecer o entre-

vistado; permitir flexibilidade ao questionar o respondente, determinar a sequência e esco-

lher as palavras apropriadas; permitir maior controlo sobre a situação; permitir, ainda, uma 

maior avaliação da validade das respostas mediante a observação do comportamento não-

verbal do individuo (Lodi, 1991); e, por último, proporciona ao investigador a oportunidade de 

clarificação e de desenvolvimento de perguntas e respostas em interacção mais directa, 

personalizada e flexível. 

A entrevista semiestruturada com guião, previamente elaborado, foi, pois, o instrumento 

utilizado para a recolha de dados. Este formato reflecte melhor as representações na medida 

em que a pessoa entrevistada tem mais liberdade na forma de se expressar e porque se 

pode recolher a informação num tempo mais curto do que numa entrevista livre, na qual não 

se possui a garantia de se obter informação pertinente em pouco tempo. Ao mesmo tempo, 

o discurso é sequenciado por partes cuja ordem é, de alguma forma, sugerida. Neste tipo de 

entrevistas existem ainda alguns pontos de referência orientados para o objectivo que se 

pretende alcançar, há uma orientação moderada. 

No presente estudo, utilizámos, também, a técnica denominada de grupo focal, «focus 

grupo» (Morgan, 1997) ou grupo de discussão (Geoffrion, 2003). Esta técnica recorre a uma 

sessão semiestruturada de grupo, moderada por um líder, num contexto informal, com a 

finalidade de recolher informação sobre um assunto. É especialmente útil para estudos que 

envolvem sentimentos, experiências e crenças pessoais relacionadas com o assunto consi-

derado (Carey, 2007). O grupo focal pode servir vários propósitos e ser utilizado isoladamen-

te ou conjugado com outras técnicas (Frey & Fontana, 1993). Essa flexibilidade permite que 
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seja utilizado como técnica de recolha primária de dados ou num contexto em que é neces-

sária maior profundidade. 

Morgan (1996;1997) analisou o uso do grupo focal em três perspectivas que se diferen-

ciam quanto à centralidade desta técnica para vir a responder ao problema da pesquisa. A 

primeira perspectiva é então a do grupo focal auto-suficiente, que considera a técnica como 

principal fonte de dados, por revelar aspectos oriundos dos processos de interacção grupal, 

que não são facilmente acessíveis pela técnica de entrevista individual. A segunda descreve 

o uso do grupo focal como fonte preliminar de dados. Neste caso, o grupo atende a finalida-

des exploratórias e serve para dar subsídios na criação de itens de instrumentos (escalas, 

questionários) e para a realização de pré-testes. A terceira concebe a técnica como associa-

da a outros métodos, para esclarecer resultados de outros dados. Nesta investigação, com o 

objectivo da triangulação, o grupo focal é combinado com mais instrumentos de colheita de 

dados, a fim de avaliar as possibilidades de se chegar a conclusões similares ou comple-

mentares partindo de um único objecto de estudo. 

A constituição do grupo foi, pois, intencional e determinada pelos objectivos do estudo. 

Dado tratar-se de uma entrevista em grupo, situação de excepcionalidade, tanto para o 

investigador quanto para os elementos dos grupos seleccionados, na sua constituição utili-

zámos o critério do equilíbrio entre a homogeneidade e a heterogeneidade dos participantes 

nos subgrupos (género, idade, estado civil, escolaridade) (Krueger, 1994; Morgan, 1997; 

Carey, 2007), pois a sessão é mais facilmente conduzida pela homogeneidade em termos 

de nível cultural e de faixa etária. 

O número total de grupos por instituição e de elementos por grupo foi pensado à luz dos 

objectivos da investigação mas na abordagem qualitativa, ainda que se faça uma previsão 

inicial, o indicador deve ser, portanto, a saturação das categorias constituídas através da 

análise de dados. As recomendações sobre o tamanho do grupo ideal variam de 5 a 12 

elementos por sessão, devendo considerar-se a sensibilidade e a complexidade do assunto, 

as necessidades e as expectativas dos elementos do grupo (Carey, 2007). Relativamente ao 

“número ideal” de grupos de discussão a realizar, três a cinco são normalmente os adequa-

dos, pois mais grupos raramente oferecem novas perspectivas, e quanto mais segmentados 

estiverem (por exemplo, por idade, género, formação) mais serão necessários, contudo, o 

número final de grupos de discussão realizados deve reflectir o plano de investigação, inclu-

indo os subgrupos visados na investigação (Krueger & Morgan,1993; Morgan, 1997; Flick, 

2009). De forma a objectivar a participação e a interacção do grupo, para que todos estejam 

dentro do campo de visão entre si e o moderador, e fomentar o sentimento de fazer parte do 
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grupo, na organização do espaço físico, tivemos em consideração os pressupostos enuncia-

dos por Debus (1995), Ressel, Gualda e Gonzalez (2002). 

Como todo procedimento metodológico, o grupo focal tem vantagens e riscos. Como 

vantagens podemos referir: os baixos custos; a rapidez na recolha de dados; a flexibilidade 

do formato; a possibilidade de conciliação com outras modalidades de investigação. Por 

outro lado, constituiu limitação à utilização desta técnica a interferência do modera-

dor/investigador e a dispersão própria de grupos heterogéneos. Porém, Morgan (1997) alerta 

para quando o investigador dirige os grupos, as intervenções podem ser mais artificiais e 

influenciar os resultados alcançados. Além disso, o próprio grupo pode influenciar a natureza 

dos dados produzidos.  

OUTRAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Para assegurar as condições necessárias ao desenvolvimento do estudo realizámos 

um conjunto de actividades programadas com os órgãos de direcção das instituições selec-

cionadas. 

Apresentamos, de seguida, as especificidades de cada um dos estudos. 

Para o estudo I, em traços gerais, contactámos os responsáveis das instituições para a 

apresentação dos objectivos do estudo, bem como as razões do nosso interesse e a forma-

lização do pedido de colaboração. Posteriormente, enviámos um pedido escrito de autoriza-

ção ao Presidente da Direcção de cada instituição (Anexos III), tendo esta sido concedida. A 

selecção das instituições deve-se a três razões: a localização geográfica, o conhecimento do 

funcionamento das mesmas, por imperativos profissionais (contacto com as instituições para 

planear o estágio de Enfermagem de Saúde do Idoso e Geriátrica), e a proximidade, quer do 

local de trabalho quer do domicílio, o que facilitou o acesso. 

Em cada uma das instituições, o início das entrevistas foi precedido de um dia de convi-

vência no ambiente social do CD. Sendo os dados gerados a partir do registo detalhado das 

entrevistas, decorreu a necessidade de uma relação próxima entre o investigador e os parti-

cipantes. Nesse sentido, tivemos em consideração o conjunto de características essenciais 

enumeradas por Ghiglione e Matalon (2001): identificar o ambiente natural como fonte direc-

ta de dados; o investigado como instrumento fundamental; a eleição do tempo e lugar mais 

apropriados para a realização da entrevista; as características intrínsecas do entrevistado 

(memória, motivação); o entrevistador (vocabulário, papel, mensagens corporais) e a própria 

mensagem (compreensão, invocação). 
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A fim de elaborar uma lista dos idosos que satisfizessem as duas primeiras condições 

de inclusão realizámos uma entrevista prévia com a directora técnica de cada uma das 

instituições. A ajuda revelou-se preciosa pelos conhecimentos que estas profissionais detêm 

dos utentes, nomeadamente da falta de disposição de alguns para participar, a incapacidade 

relativa de outros para comunicar, assim como a descrição genérica das dificuldades de 

cada um dos utentes. Todos os idosos foram, numa primeira fase, contactados pela assis-

tente social da instituição a que pertenciam no sentido de os informarem do motivo da nossa 

presença. Posteriormente, de forma individual, o idoso foi também informado de que a sua 

participação era estritamente pessoal e voluntária e as suas respostas seriam mantidas em 

absoluto anonimato. 

Para o estudo II, solicitámos ao Presidente do Conselho Directivo da Administração 

Regional de Saúde do Centro autorização para a realização das entrevistas aos enfermeiros 

dos CS seleccionados (Anexo IV). Após ter sido concedida, foi marcada uma entrevista com 

os directores dos centros de saúde na qual apresentámos os objectivos do estudo, bem 

como as razões do nosso interesse. Com as enfermeiras chefes e/ou responsáveis do CS 

expusemos a finalidade do estudo e os seus objectivos, acertámos alguns aspectos logísti-

cos para a realização das entrevistas e fomos apresentados aos enfermeiros. Após a apre-

sentação da investigação, calendarizámos os dias/horas de maior disponibilidade dos en-

fermeiros para a realização da entrevista. 

1.4.2 - Fase de Implementação 

Das estratégias utilizadas para a colheita de dados destacamos: o local de realização 

das entrevistas; o agendamento prévio dos encontros respeitando os dias e horários mais 

convenientes aos participantes; antes do início da entrevista o participante tomava conheci-

mento dos objectivos do estudo, dos instrumentos a ser aplicados, assim como da garantia 

de anonimato; o esclarecimento de dúvidas quando necessário; a assinatura do termo de 

consentimento informado pelo participante após a sua aceitação e autorização verbal para a 

gravação da entrevista. No decorrer da entrevista, houve a preocupação em criar um ambi-

ente agradável para a sua realização e para o favorecimento das respostas pertencentes ao 

entrevistado (mostrar compreensão e simpatia pelo entrevistado; usar um tom informal, de 

conversa). 

Em fenomenografia, a intenção do entrevistador é centrar-se no fenómeno tal como é 

experienciado pelo entrevistado e promover uma estrutura liberal de entrevista, uma relação 

interpessoal relaxada e um sentimento de liberdade individual (Barnard, McCosker & Gerber, 
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1999). Assim, para alcançar o objectivo, foi adoptada uma atitude de aceitação, um estilo 

amigável de entrevista e um interesse genuíno naquilo que a pessoa está a dizer.  

As entrevistas desenvolveram-se num ambiente de cordialidade, procurámos deixar o 

participante à vontade, e, por vezes, endereçámos sinais de entendimento e de estímulo, 

como gestos, olhares de incentivo e agradecimento. Demonstrámos atenção, disponibilida-

de, escuta e respeito, pois o entrevistador está ali para ouvir, para observar com sensibilida-

de e para encorajar o participante (Charmaz, 2009).  

Inicialmente, a gravação provocou nervosismo nos entrevistados, mas com o decorrer 

da entrevista era esquecida e o participante demonstrava mais à vontade para responder 

livremente. Desta forma, foi possível o registo completo e o relacionamento entrevista-

dor/entrevistado. 

Ainda assim, na maior parte das situações houve necessidade de programar repetidos 

encontros entre o investigador e os participantes, com o intuito de clarificar, validar e apro-

fundar as informações com vista à compreensão das perspectivas dos sujeitos sobre as 

suas próprias vidas, experiências ou situações, expressas nas suas próprias palavras. Em 

todos os momentos os participantes mostraram satisfação em colaborar e dar o seu contri-

buto para a reflexão da prática dos cuidados na área do autocuidado. 

As sessões de grupo focal decorreram em sala confortável, ao redor de uma mesa, 

com os participantes distribuídos de forma aleatória, de modo a atribuir às cadeiras uma 

ideia de prestígio e a permitir ao moderador uma visão de todos os participantes para melhor 

monitorar o grupo, estimular a participação dos tímidos e controlar a dos dominantes. A 

disposição das cadeiras em semicírculo, com distâncias iguais entre todos, dentro do campo 

de visão, promoveu a interacção face a face e a participação de todos. No inicio da sessão 

apresentávamos as regras de funcionamento: somente uma pessoa deve falar de cada vez; 

evitar conversas paralelas; todos têm direito de falar o que pensam; ninguém deve dominar 

a discussão. Todos os participantes envolvidos no estudo foram informados da possibilidade 

de poderem desistir das sessões, e concordaram previamente em dele tomar parte.  

Na condução das sessões, tivemos o cuidado de deixar o grupo à vontade para ex-

pressar as suas opiniões (apesar de reafirmar, quando necessário, as suas regras de funci-

onamento), de explorar ao máximo o tópico (antes que o grupo seguisse adiante na discus-

são) e evitar digressões que o distanciassem dos tópicos principais. 

A confidencialidade foi uma preocupação especial na sessão, já que em determinados 

momentos extravasou informação mais pessoal do que a antecipada na entrevista. Nessas 

situações, ao moderador coube o papel de conduzir e interceder apropriadamente, absten-
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do-se de comentários, mantendo-se neutro ao conteúdo e controlando o seu comportamento 

verbal e não-verbal. 

O equipamento de gravação era ligado após uma introdução breve acerca da finalidade 

da investigação seguida de um pedido de permissão para registar num sistema áudio «digi-

tal voice record», para assim evitar tomar notas extensivas e poder captar os detalhes impor-

tantes do contributo de cada pessoa. 

Neste estudo, o grupo focal também serve o propósito de triangulação da recolha e 

análise de dados, em contexto que se torna necessária maior profundidade, constituindo-se 

como uma técnica complementar que integra os seus resultados com os da entrevista em 

profundidade. A colheita de dados é realizada, então, por meio de discussões em grupo, 

baseada em tópicos fornecidos pelo investigador, que assume um papel de moderador ou 

de facilitador durante a discussão. 

No desempenho do papel de facilitador, foi importante apresentar aos membros do gru-

po explicações claras e objectivas sobre o trabalho a ser desenvolvido, bem como o conhe-

cimento das características, especialmente das diferenças, e detalhes sobre as relações 

entre eles. O facto de o investigador ser em simultâneo o moderador do grupo foi fundamen-

tal no processo de descodificação, interpretação e análise de dados, pelas informações 

privilegiadas que detinha sobre expressões faciais, gestos, tom de voz e os contextos dos 

discursos, no entanto, obrigou a um constante estado de alerta do investigador. 

Para melhor compreensão das especificidades de cada um dos estudos, apresenta-

mos, em seguida, algumas particularidades que nortearam as sessões para colheita de 

informação. 

ESTUDO I  

O início das entrevistas aconteceu após alguns dias de convivência com os idosos no 

ambiente do CD, como foi referido anteriormente. Antes da entrevista propriamente dita 

aplicámos o MMSE para validar o estado cognitivo, com vista à obtenção de informações 

fidedignas e o Índice de Barthel para determinar o grau de funcionalidade (capacidade para 

a realização de actividades de vida diária).  

Na avaliação cognitiva, obtivemos o score máximo de 30 pontos e mínimo de 18, com 

23.36 pontos de média. Da avaliação da capacidade na realização das actividades de vida 

diária, com o Índice de Barthel, os idosos participantes no estudo apresentam scores entre 

85 e 100 (valor médio 97,24 pontos), o que traduz, em média, muito leve dependência. 

Evidenciaram dependência ligeira 7 Idosos, muito leve dependência 12 e os restantes 30 
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totalmente independentes (Apêndice I). Após essa validação eram explicados os objectivos 

da investigação, o tipo de entrevista e a duração previsível. Assegurada a sua participação, 

era efectivada a marcação do encontro, a data o local e a hora.  

Realizámos, então, entrevistas a dois idosos de uma instituição, com características 

idênticas às da população em estudo, com a finalidade de evidenciar possíveis falhas na 

redacção das perguntas, de garantir a aplicabilidade, validade e precisão, de forma a res-

ponder efectivamente aos problemas colocados ao investigador. Após a análise dos relatos, 

verificou-se a necessidade de proceder a algumas modificações, quer de conteúdo quer da 

ordem pela qual as questões surgiriam, ficando comprovada a necessidade de iniciar com 

as questões relativas às variáveis de status, seguidas de uma questão aberta, de âmbito 

geral, sendo, em consequência, as restantes questões introduzidas de acordo com o discur-

so do entrevistado. 

Nas várias instituições, a entrevista foi vista como um acontecimento social, o que, por 

um lado, facilitou a colaboração de todos os idosos, por outro, ao sermos apresentados 

como profissional de saúde (enfermeira), foi desestabilizador sendo necessária alguma 

perícia para que as conversas não tomassem a direcção das necessidades de saúde de 

cada um dos participantes. No entanto, procurámos manter, desde o primeiro contacto com 

os idosos, uma relação de proximidade, facilitada pelas nossas características pessoais e 

pela preciosa colaboração dos responsáveis das instituições.  

Durante a entrevista utilizámos a escuta, as perguntas abertas para incentivar a conver-

sação e o uso de uma linguagem pouco técnica, além de questões a começar sempre com 

um pronome, o que, por exemplo, e não com o advérbio “porquê”. Seguidamente, a discus-

são evoluía a partir de cada reflexão do entrevistado sobre o fenómeno que está a ser inves-

tigado (Barnard, Mccosker, & Gerber, 1999).  

Um total de quarenta e nove entrevistas foi gravado, portanto, com pedido prévio de au-

torização. Apenas um idoso mostrou resistência inicial ao gravador, argumentando que a 

gravação podia ser usada pelo serviço de finanças e, futuramente, vir a ser prejudicado pelo 

que pudesse dizer. Esclarecemo-lo sobre a confidencialidade da gravação e a nossa não 

vinculação à instituição referida. Apesar disso, a resistência manteve-se, e a entrevista 

realizou-se sem gravação e sempre com o gravador desligado à vista do entrevistado. 

A fim de dotar a recolha de informação de uma estrutura relativamente uniforme, foi 

elaborado o guião da entrevista que inclui algumas questões iniciais, enquanto o diálogo 

decorre consoante as respostas obtidas. Utilizámos ainda perguntas de resposta aberta para 

deixar os sujeitos escolherem as dimensões da pergunta à qual querem responder. Na 

opinião de Ashworth e Lucas (1998), as dimensões que os entrevistados escolhem são uma 
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fonte importante de informação porque revelam um aspecto da estrutura de relevância do 

indivíduo, seguindo, por conseguinte, as entrevistas rumos diferentes.  

Assim, iniciámos a entrevista semiestruturada com tópicos principais de acordo a ordem 

pela qual aparecem no guião (Apêndice II): dados sociodemográficos; o significado de enve-

lhecer; autocuidado: conceito e vivências. 

A colheita de informação foi realizada no período compreendido entre 20 de Agosto e 

20 de Dezembro de 2007. Todas as entrevistas foram marcadas com antecedência, tendo 

em conta a disponibilidade conjugada do entrevistador e do entrevistado, em dias e horário 

que não interferiram com o normal funcionamento da instituição (das 11:00 às 13:00 horas e 

das 14:00 às 16:00 horas) e das actividades programadas. As entrevistas decorreram, en-

tão, em espaço disponibilizado pelas instituições – uma sala reservada para o efeito, acolhe-

dora, temperatura amena, com ruído mínimo e sem interrupções – localizada junto à sala de 

convívio, espaço onde os idosos passam a maior parte do tempo no centro de dia. Já as 

respostas foram sempre registadas em privado, gravadas num sistema áudio «digital voice 

record», com pedido prévio de autorização. O número de entrevistas por instituição foi mais 

ou menos uniforme, dezasseis em SJ, dezanove no CRS e catorze no centro NSL. 

Inicialmente prevista para uma duração média de 45 minutos, o tempo necessário a ca-

da entrevista variou entre os 50 e os 70 minutos. Durante as entrevistas, tivemos a preocu-

pação de possibilitar aos participantes a liberdade e a espontaneidade necessárias para criar 

uma interacção capaz de desenvolver uma atmosfera facilitadora entre nós e os participan-

tes. Todos os idosos acederam prontamente colaborar na investigação, ainda que questio-

nassem a pertinência e o interesse da sua opinião, desvalorizando o seu contributo, como 

elucidam as frases que emergiam com frequência no início da entrevista: “não sei se sou 

capaz de lhe responder”; “a minha opinião vale para alguma coisa?”; outros ainda associa-

vam alguma crítica “é para verem que os idosos têm pouco dinheiro?” 

Ao longo das entrevistas verificámos discursos com detalhes irrelevantes, o que, por 

vezes, levava a alguma dificuldade em manter o controlo, as respostas demoravam demasi-

ado relativamente à informação recolhida, havendo casos em que a conversa continuava 

depois de terminada a entrevista. Nesses momentos de maior familiaridade com a investiga-

dora, os idosos mostravam fotografias suas e de familiares, os trabalhos manuais que reali-

zavam, e falavam dos seus problemas pessoais.  

É de destacar a afabilidade e a receptividade dos idosos que consentiram ser entrevis-

tados. As suas entrevistas relatam uma descrição da vivência de autocuidado experienciada 

pelos próprios nesta fase da sua vida. Decorre daqui a emergência de um suporte referenci-
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al sobre as principais necessidades/dificuldades dos idosos neste período de ajustamento, 

para a construção do inventário de actividades e do perfil de autocuidado.  

Depois de cada entrevista concluída, procedíamos à transcrição integral dos conteúdos 

expressos, incluindo pausas, expressão de sentimentos (ex.: rir, chorar) e, ainda, à revisão 

minuciosa do texto com a audição da gravação, comparando a fala com o texto.  

Após a análise preliminar dos achados das entrevistas, e à medida que processávamos 

a análise, constituímos os grupos de idosos para o passo seguinte, as sessões de grupo. 

Nas instituições SJ e NSL resultaram 2 grupos em cada uma delas: um com participantes do 

género feminino e outro do género masculino. No CRS foram constituídos dois grupos com 

participantes do género feminino. A média de idades dos participantes do grupo focal foi de 

81,62 anos. 

Cada grupo foi composto por 4/6 pessoas, número suficiente para todos terem a possi-

bilidade de partilhar as suas percepções, de fornecer uma diversidade de opiniões e de 

atingir a saturação das respostas de cada tópico proposto. O tamanho dos grupos permitiu 

que todos os participantes se sentissem confortáveis e tivessem oportunidade de falar, tendo 

sido, ainda, facilitador para o moderador gerir a dinâmica de grupo. Por outro lado, na selec-

ção dos participantes, tivemos a preocupação de não incluir no mesmo grupo parentes, 

evitando assim que os relacionamentos privados predominem durante a reunião.  

O guião (Apêndice III) foi elaborado após a codificação das entrevistas individuais. A fim 

de dotar a informação de maior profundidade, elaborámos questões para clarificar e apro-

fundar os achados iniciais relativamente a: vivências de autocuidado: espiritualidade; sexua-

lidade; os medos da velhice; o papel da enfermagem na promoção do autocuidado da pes-

soa idosa 

As sessões ocorreram nos meses de Maio, Junho e Julho de 2008 sob uma atmosfera 

de cooperação amistosa e tranquila. Os participantes manifestaram também satisfação por 

poderem discutir aspectos específicos do seu grupo e pelo interesse em estudar as pessoas 

idosas. Havia um certo receio por parte dos pesquisadores, de que os idosos, especialmente 

os com mais de 80 anos, não fossem apresentar disposição ou falta de condições para 

participarem numa actividade que requer alto nível de concentração e abstracção, o que não 

se confirmou. Os idosos mantiveram-se interessados e participativos durante toda a condu-

ção dos grupos. A duração média das sessões foi de 100 minutos, em horário adaptado às 

rotinas da instituição. Esse tempo permitiu que todos os temas fossem abordados com 

profundidade sem, no entanto, causar fadiga, desatenção ou dispersão dos participantes. 
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Consideramos vários os benefícios da utilização do grupo focal. Em primeiro lugar, 

permitiu-nos obter um grande volume de informação, bem como dados concentrados numa 

área específica de interesse. Em cada grupo, os dados recolhidos ajudaram a desenvolver 

os conceitos e os temas em análise. Tiveram também uma função de apoio social, dando 

aos participantes a oportunidade de partilhar experiências e fortalecer o sentimento de soli-

dariedade entre as pessoas que estão a passar por situações de vida idênticas. A fim de 

evitar constrangimentos na relação de confiança conquistada, o tema da sexualidade era 

deixado para último lugar na conversa, e registámos, de uma forma geral, um sorriso de 

agrado e “malandrice” na abordagem do tema.  

ESTUDO II  

Após reunião com as enfermeiras responsáveis dos CS, para a identificação dos en-

fermeiros que cumprem os critérios de inclusão, procurámos os mais acessíveis física e 

socialmente. As entrevistas individuais decorreram de Maio a Setembro de 2008. Conquanto 

tivéssemos recebido o apoio institucional para a realização do estudo, fomos responsáveis 

pelo recrutamento dos participantes na investigação. 

Na entrevista, as questões foram orientadas para a obtenção de informações relativas 

aos dados sócio demográficos (género; idade; habilitação profissional; categoria profissional, 

tempo de serviço); concepções acerca do envelhecimento; o autocuidado do idoso: conceito; 

acções com vista à promoção da saúde (Apêndice IV). 

Numa população de 45 enfermeiros, participaram no estudo 26 enfermeiros dos centros 

de saúde referidos, tendo sido obtido o seu consentimento informado e a respectiva autori-

zação para a gravação áudio. Durante o período das entrevistas realizámos a sua transcri-

ção e iniciámos a codificação dos dados com o apoio do software já referido. 

Por outro lado, na efectivação das entrevistas destacamos algumas dificuldades: mar-

cações sucessivas de entrevista que por motivos diversos apresentados pelas enfermeiras 

não se realizaram; algumas enfermeiras recusaram com base na afirmação “participava se o 

instrumento fosse um questionário”; “não tenho tempo para participar, temos sempre muitos 

utentes”. De facto, a propósito da participação na recolha de informação, Valles (2007) 

aponta quatro factores inibidores que podem influenciar a disposição das pessoas para 

darem informações ou a serem entrevistados: a falta de tempo; a ameaça ao ego (o medo 

que a informação transcenda e se volte contra si); a etiqueta (censura psicossocial); o trau-

ma (sentimento desagradável que se revive ao relembrar algumas experiências).  
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Na organização do grupo focal tivemos também em consideração a experiência dos en-

fermeiros no centro de saúde e a formação profissional. Esta homogeneidade é útil porque 

as pessoas partilham melhor a informação com outros que lhe pareçam semelhantes, na 

perspectiva de Carey (2007). Os participantes foram, pois, contactados individualmente, 

tendo sido agendada a data e a localização dos encontros dos grupos. Por uma questão de 

facilidade em agendar as sessões, a disponibilidade demonstrada pelos enfermeiros e o 

apoio da enfermeira chefe, optámos pelo centro NM. Também para estas sessões foi orga-

nizado um guião (Apêndice V). 

Posteriormente, realizámos duas sessões em Setembro/Outubro de 2009. A primeira, 

aconteceu a 17 de Setembro de 2009, teve a duração de 60 minutos e estiveram presentes 

8 enfermeiras e um enfermeiro, cinco dos quais já tinham participado na entrevista individual. 

A segunda sessão aconteceu a 8 de Outubro de 2009 e decorreu no mesmo local, com 

duração de 50 minutos, estiveram presentes cinco enfermeiras, que também tinham partici-

pado nas entrevistas individuais. A discussão decorreu num ambiente agradável e cordial. 

Apenas uma das enfermeiras se manteve numa atitude de expectativa, e, apesar de ter sido 

convidada várias vezes a participar activamente, nunca o fez.  

A sessão era, então, dividida em três partes. A primeira tinha como objectivo clarificar e 

aprofundar os achados iniciais e categorias que surgiram na análise das entrevistas indivi-

duais relativamente às concepções de ser velho versus ser idoso e de autocuidado. A se-

gunda correspondeu à apresentação das categorias obtidas na análise dos dados das en-

trevistas com os idosos e com os enfermeiros e à análise das semelhanças e das diferenças 

nos conceitos de autocuidado dos dois grupos. Por último, pedíamos aos enfermeiros um 

relato das suas experiências de promoção do autocuidado da pessoa idosa a residir no 

domicílio. A sessão de grupo permitiu, assim, a partilha de experiências, esclarecimento de 

dúvidas/dificuldades e formas de agir face a determinados problemas que surgem na sua 

prática diária. 

Por outras palavras, o grupo focal permitiu a discussão sobre o que os enfermeiros sen-

tem, pensam e a forma como agem quando prestam cuidados ao idoso e, também, a inte-

racção entre os participantes e a espontaneidade, além de ter representado uma oportuni-

dade para identificar a linguagem comum ao grupo.  

O guião foi, sobretudo, uma ferramenta fundamental para orientar o desenvolvimento 

inicial dos temas ou as categorias de análise de dados. A estrutura da sessão resultou da 

seguinte forma: a apresentação das questões introdutórias e do tópico geral da discussão 

dava aos participantes oportunidade para reflectirem sobre experiências anteriores; as ques-

tões chave direccionadas para as especificações que pretendíamos aprofundar possibilita-
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ram identificar as características que os participantes têm em comum. No final da discussão 

fazíamos um resumo, em cinco ou 6 minutos, das categorias que dela emergiram. Era ainda 

permitido aos participantes considerar todos os comentários partilhados na discussão, bem 

como identificar os aspectos mais importantes. Além disso, pedíamos também ao grupo 

sugestões de outros tópicos considerados relevantes na promoção do autocuidado, para 

gerar novos itens que possam ser adicionados aos já anteriormente entendidos como rele-

vantes pelos participantes.  

1.5 – CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

Nos processos de investigação qualitativa as preocupações de natureza ética constitu-

em um elemento considerado crítico (Burns, 2000; Carpenter, 2002). O compromisso com 

um estudo de investigação “implica a responsabilidade pessoal e profissional de assegurar 

que os desenhos dos estudos (o) sejam sólidos do ponto de vista ético e moral” (p. 37) e, 

na investigação qualitativa, “os assuntos relacionados com o consentimento informado, 

anonimato e confidencialidade, obtenção de dados, tratamento e relações participante-

investigador” originam novas considerações éticas, e, por vezes, considerações éticas não 

esperadas (Carpenter, 2002). 

No que diz respeito aos procedimentos gerais para a recolha de dados, orientámos a 

investigação tendo em conta os aspectos formais de pedidos de autorização, às instituições 

seleccionadas e as questões de natureza ética, um elemento fundamental para o desenvol-

vimento do estudo, bem como os critérios de fidelidade, de validade, qualidade e eficiência 

(Carpenter, 2002; Carey, 2007). 

Dado tratar-se de um estudo de caso, o estudo de um fenómeno contemporâneo em 

contexto de vida real, tivemos o cuidado de obter o consentimento informado de todos os 

participantes na investigação, bem como adoptar medidas com vista a proteger as pessoas 

de qualquer dano, a defender a sua privacidade e a confidencialidade das informações 

obtidas.  

Após o primeiro contacto formal, individualmente, o participante (idoso e enfermeiro) foi 

informado da natureza do estudo, tendo sido solicitada expressamente a sua participação, 

foi também assegurado o absoluto anonimato das suas respostas, o direito de consentir ou 

declinar voluntariamente a sua participação na investigação (Carpenter, 2002) e apresenta-

do o termo de consentimento informado (Anexos V e VI). Este termo de consentimento pós-
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informação é o documento que comprova a permissão para participar no estudo através da 

assinatura ou da impressão digital do dedo polegar da mão esquerda nos idosos analfabe-

tos. Optámos por esse dedo para dar aos idosos a certeza de que a impressão digital pedida 

não é a que consta nos seus documentos oficiais para, assim, evitar algum receio ou mal-

entendido. Consideramos ainda importante a aproximação prévia aos participantes com o 

compromisso de que a entrevista não os iria prejudicar e de que o respeito pelos seus direi-

tos fundamentais seria garantido (Noy, 2009). O termo de consentimento informado oficiali-

zou, portanto, a decisão de participar no estudo. Para as sessões de grupo focal, a autono-

mia dos participantes do estudo foi respeitada pela sua livre decisão em participar, após o 

fornecimento das orientações que auxiliaram a sua decisão.  

Para garante da confidencialidade e anonimato das informações, visando o respeito pe-

los princípios de beneficência e justiça, informámos os participantes de que toda a informa-

ção recolhida ao longo do processo de investigação apenas estaria acessível ao investiga-

dor e seu orientador, que mais ninguém conheceria a fonte e que a confidencialidade dos 

participantes em relação aos outros membros da organização estaria salvaguardada (King & 

Horroks, 2010).  

Também a confidencialidade é uma preocupação especial quando se trabalha com 

grupos de pessoas devido à natureza da sessão, que pode extrair informação mais pessoal 

do que a antecipada pelos membros (Carey, 2007). Por essa razão, o uso futuro dos dados 

e as condições de confidencialidade foram discutidas, e o investigador assegurou que as 

gravações servem unicamente os objectivos desta investigação e que serão destruídas após 

a transcrição. Na análise, interpretação, redacção e divulgação do relatório final também 

será garantido o anonimato, sendo para tal atribuído aleatoriamente um número à entrevista 

por instituição, respeitando, assim, a identidade de cada participante.  

Cientes do impacto da recolha de informação nos locais seleccionados e de forma a 

minimizar a perturbação no ambiente físico, social e nas actividades dos participantes, todas 

as entrevistas eram marcadas previamente. Ao longo das entrevistas, a reciprocidade entre 

investigador e participantes, preconizada por Creswell (2007), foi conseguida através do 

envolvimento colaborativo no projecto antes da colheita de informação e do apoio dos parti-

cipantes durante todas as fases do estudo. Foram respeitados os valores culturais, sociais, 

religiosos e éticos, bem como os hábitos e costumes dos participantes.  
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1.6 - AMOSTRAGEM  

Os idosos e enfermeiros foram seleccionados para participar de acordo com a sua ex-

periência e fenómeno de interesse, no universo de pessoas que melhor podem responder 

aos objectivos da investigação, constituindo-se assim uma amostra intencional (Linton & 

Guba, 1985; Patton, 1990, citados por Streubert, 2002), também designada de amostra 

teórica (Strauss & Corbin, 1998). 

Fazer amostragem teórica significa que esta se desenvolve durante o processo, em vez 

de ser predeterminada antes de se iniciar o estudo. Implica obter e construir ideias provisó-

rias sobre os dados e analisar essas ideias por meio de uma nova investigação empírica. O 

objectivo da amostragem teórica é, justamente, a obtenção de dados para ajudar a explicar 

as categorias. Para Charmaz (2009) este tipo de amostragem é estratégica, específica e 

sistemática e permite limitar o foco às categorias emergentes, desenvolvendo-as e refinan-

do-as, verificar, qualificar e elaborar o limite das categorias e especificar as relações existen-

tes entre elas. A amostragem teórica também é cumulativa (Strauss & Corbin, 2008), pois 

cada evento acrescenta algo à colheita e à análise anterior.  

Inicialmente a preocupação foi gerar o maior número possível de categorias, depois o 

desenvolvimento, a densificação e saturação e confirmação de dados previamente colhidos) 

dessas categorias. A saturação ocorreu quando a colheita de informação não revelou dados 

novos nem propriedades novas das categorias teóricas centrais. Strauss e Corbin (2008, 

Charmaz (2009) opinam que a amostragem e a análise devem ocorrer sequencialmente, 

com a análise a guiar a colheita de informação. 

No estudo de caso a selecção da amostra é extremamente importante, no entanto, Sta-

ke (2009) adverte que a investigação não deve ser baseada na amostra mas sim no fio 

condutor lógico e racional que guie o processo de recolha de informação. Desta forma, a 

constituição da amostra é intencional, de conveniência e baseada nos critérios teóricos 

acima referidos. 

1.7 - TRATAMENTO E ANÁLISE DA INFORMAÇÃO 

Como dissemos anteriormente, a informação recolhida neste estudo é constituída por 

um conjunto de entrevistas em suporte áudio e digital. As entrevistas transcritas, revistas e 
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lidas para obter um sentido geral das informações e reflectir sobre o seu sentido global eram, 

posteriormente, inseridas no programa de análise qualitativa NVivo8, especializado em 

ferramentas que possibilitam organizar, classificar, analisar e questionar a informação. Este 

programa possibilita trabalhar quer com textos muito estruturados (respostas a perguntas 

abertas) quer com textos pouco estruturados (transcrições de grupo de discussão). Efectua 

ainda, com eficácia, as tarefas de dividir os textos em segmentos e de encontrar e apresen-

tar todos os extractos codificados para cada categoria. Permite também saber sempre a 

origem da informação, estabelecer conexões entre categorias, desenvolver esquemas cate-

goriais com vários níveis e, ainda, que se formulem esquemas conceptuais e se teste a sua 

adequação aos dados. A opção pelo programa foi feita com base na sua adequabilidade ao 

tipo de dados e à multiplicidade de fontes de dados. 

Para o tratamento e análise da informação cumprimos rigorosamente as etapas: i) an-

tes do início da transcrição as entrevistas foram ouvidas várias vezes para que tivéssemos 

uma ideia global e uma melhor compreensão dos textos; ii) com os discursos gravados 

procedemos à transcrição literal dos mesmos; iii) efectuámos a leitura integral de todo o 

material transcrito em dois momentos distintos: no primeiro procedeu-se à leitura de todas as 

entrevistas de cada um dos participantes, na sua totalidade; no segundo realizámos a leitura 

individual de cada uma das questões da entrevista.  

Por último, os dados referentes à caracterização da população foram submetidos a um 

tratamento estatístico. Utilizou-se então a estatística descritiva para a determinação de 

frequências absolutas e relativas e medidas de tendência central (média aritmética e moda). 

1.7.1 - Análise da informação 

Na investigação de natureza qualitativa o processo de análise tem início durante a pró-

pria colheita de dados, pois à medida que os dados são colhidos vão sendo analisados em 

função da sua pertinência para o objecto de estudo. A cada entrevista concluída, fazíamos a 

transcrição e revisão minuciosa do texto com a audição da gravação, comparando a fala 

com o texto. O processo de análise da informação consiste em extrair do texto o sentido dos 

dados e envolve a sua preparação para a análise; conduz a análises diferentes; nele é 

aprofundado o entendimento dos dados; é feita a representação dos dados aliada a uma 

interpretação do significado mais amplo dos mesmos (Creswell, 2007). 

Para Miles e Huberman (1994), a análise qualitativa compreende, globalmente, três 

procedimentos: redução dos dados; apresentação dos dados e verificação/desenho de 
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conclusões. A redução dos dados refere-se ao processo de selecção, focagem, simplifica-

ção, abstracção e transformação dos dados, através de processos de codificação e catego-

rização. A apresentação dos dados, considerada pelos autores parte integrante do processo 

analítico, inclui o recurso a vários tipos de matrizes, gráficos e tabelas, no sentido de organi-

zar a informação de um modo rápido e acessível e de forma compactada, para que o analis-

ta possa ver o que está a ocorrer e possa conceber justificações conclusivas. A verifica-

ção/desenho de conclusões tem início no processo de atribuição de significados, e pode 

expressar-se no cruzamento realizado entre as categorias e as breves incursões aos dados 

originais, que são redigidos no sentido de assegurar a validade interna dos achados. 

Em fenomenografia a análise das entrevistas inclui alguns passos sucessivos, por ve-

zes não sequenciais, devido às relações mútuas entre os diferentes passos, apresentados 

por Sjöström e Dahlgren, (2002), em sete etapas para a análise: i) familiarização- significa 

que o investigador deve corrigir erros nas transcrições e conhecer o material empírico ao ler 

as transcrições; ii) compilação das respostas dadas por todos os entrevistados a uma de-

terminada questão - permite identificar os elementos mais significativos das respostas dadas 

por cada participante; iii) condensação ou redução das respostas individuais para encontrar 

os elementos essenciais de respostas mais longas; iv) agrupamento ou a classificação 

preliminar de respostas semelhantes; v) comparação prévia das categorias; vi) designação 

das categorias para evidenciar a sua essência; vii) comparação de contraste entre as cate-

gorias, inclui uma descrição das características únicas de cada categoria e das semelhanças 

entre elas.  

A categoria é pois uma descrição do significado comum dos significados de fenómenos 

agrupados, baseada em comparações e agrupamento dos dados, e representa a forma de 

expressão de concepções (Svensson, 1997; Barnard, McCosker & Gerber, 1999). O desen-

volvimento das diferentes categorias descritivas possibilitam conhecer a forma como o fe-

nómeno é experienciado (Sjöström & Dahlgren, 2002). As categorias de descrição expres-

sam, assim, as concepções do objecto de estudo dentro do contexto da realidade retratada 

pelos entrevistados, ao mesmo tempo que significam uma redução de dados para uma 

forma limitada e rica, podendo, ou não, descrever toda a variedade de possíveis concepções 

de um fenómeno (ibidem).  

O objectivo das categorias é alcançar portanto uma expressão resumida do conteúdo 

ou significado dos dados de modo a descrever semelhanças e diferenças no significado e a 

reflectir o número de formas qualitativamente diferentes através das quais os fenómenos 

podem ser descritos, analisados e entendidos (Svensson, 1997; Barnard, McCosker & Ger-

ber, 1999). Estas categorias devem obedecer a quatro características básicas: relacional, 
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que lida com a relação intencional; experiencial, baseada na experiência dos participantes 

no estudo; orientada para o conteúdo, centrada no significado do fenómeno que está a ser 

estudado; qualitativa ou descritiva (Barnard, McCosker & Gerber, 1999). As categorias de 

descrição constituem, então, os resultados da investigação, que são “os vários modos de 

pensar” acerca da experiência (Sjöström & Dahlgren, 2002: 347). 

A codificação qualitativa (processo de definição sobre o conteúdo dos dados) é a pri-

meira etapa analítica. Para Charmaz (2009), codificar significa “nomear segmentos de da-

dos, com uma classificação, que simultaneamente categoriza, resume e representa cada 

parte dos dados” (p.69). A codificação ou análise é o procedimento pelo qual os dados são 

divididos, comparados com outros dados e designados em categorias.  

No estudo adoptámos o uso do questionamento, ferramenta analítica, considerada por 

Strauss e Corbin (2008) um mecanismo e uma técnica “para facilitar o processo de codifica-

ção” (p.91). O modelo proposto por ibidem utiliza a codificação aberta e axial, que ocorrem 

juntas. Na codificação aberta o objectivo é providenciar descrições resumidas das partes dos 

dados que correspondem às concepções dos fenómenos utilizando inicialmente a leitura 

atenta de cada entrevista, seguida da análise de uma frase ou parágrafo inteiro e, por fim, a 

análise linha por linha, que abarca compreende o exame detalhado de dados, frase a frase, 

e, algumas vezes, palavra por palavra. Esta forma de codificação permite gerar categorias e 

suas propriedades, desenvolvê-las por meio da amostragem teórica e codificar as seme-

lhanças e as diferenças. A codificação axial ocorre em torno do eixo de uma categoria, 

relaciona categorias às suas subcategorias e questiona o modo como se relacionam; especi-

fica as suas propriedades e dimensões e reagrupa os dados para dar coerência à análise 

emergente (Charmaz, 2009; Strauss & Corbin, 2008). 

1.8 - PROCESSOS DE TRIANGULAÇÃO 

A triangulação é a técnica usada para melhorar a validade dos estudos qualitativos, e 

surge da necessidade ética para confirmar a validade dos processos (Lessard-Hébert, Go-

yette & Boutin,1994; Yin, 2010); resulta ainda da combinação de várias fontes de dados e de 

métodos de análise e permite a validação dos resultados na abordagem qualitativa (Fortin, 

1999). 

Burns (2000) define então triangulação como “uso de duas ou mais formas de colheita 

de dados no estudo de algum aspecto do comportamento humano” (p.419), e Yin (2010:142) 
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considera-a “ justificativa para a utilização de múltiplas fontes de evidência ”, pela probabili-

dade de serem mais relevantes, no sentido de contribuírem para a verificação e validação da 

análise qualitativa, pelo controlo externo da consistência dos achados gerados pelos diferen-

tes métodos de colheita de dados, ou pelo controlo externo da consistência de diferentes 

fontes de dados com o mesmo método. Deste modo, a confiança do investigador nos dados 

produzidos é mais consistente e fiável (Burns, 2000).  

O procedimento de triangulação efectuado por meio de uma confrontação dos dados 

obtidos a partir de várias técnicas (Lessard-Hébert, Goyette & Boutin, 1994) constitui uma 

das formas de combinar vários métodos qualitativos entre si (Flick, 2009) e um retrato mais 

completo e holístico do fenómeno em estudo (Kelle & Erzberger, 2005). O uso de fontes 

múltiplas tem pois a vantagem de desenvolver linhas de convergência de investigação, que, 

na opinião de Yin (2010), estabelecem o processo de triangulação e corroboração do mes-

mo facto ou fenómeno. 

Denzin (1989) descreve quatro tipos de triangulação: i) das fontes de dados, ii) de in-

vestigadores, iii) de teorias (perspectivas para o mesmo conjunto de dados) e iv) dos méto-

dos. A triangulação de dados refere-se, portanto, à recolha de dados recorrendo a diferentes 

fontes, com três subtipos: o tempo (as informações são colhidas em tempos diferentes); o 

espaço (colheita de dados em mais do que um lugar tomando a forma de investigação com-

parativa); as pessoas (o investigador colhe dados a mais do que um conjunto de pessoas 

diferentes). Na triangulação de investigadores, estes recolhem dados independentemente 

uns dos outros sobre o mesmo fenómeno em estudo e procedem à comparação de resulta-

dos. Trata-se de comparar a influência dos vários investigadores sobre os problemas e os 

resultados da pesquisa; na triangulação teórica, são usadas diferentes teorias para interpre-

tar um conjunto de dados de um estudo, verificando-se a sua utilidade e capacidade; na 

triangulação de métodos, são utilizados múltiplos métodos para estudar um determinado 

problema de investigação. Ibidem distingue dois subtipos: a triangulação entre – métodos, 

que significa usar diferentes métodos em relação ao mesmo objecto de estudo, e triangula-

ção dentro-do-método, que envolve a utilização do mesmo método em diferentes ocasiões, 

com a utilização de várias técnicas de colheita de dados (Jenks, 2002). 

Assim, a triangulação de métodos consiste num processo complexo de colocar cada 

método em confronto com outro para a maximização da sua validade (interna e externa), 

tendo como referência o mesmo problema de investigação. Neste sentido, o principal objec-

tivo da integração de métodos é a convergência de resultados de investigação, resultados 

que são válidos se conduzirem às mesmas conclusões (Denzin, 1989). O conceito de trian-
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gulação é assim alargado à ideia de validade teórica por confronto das inferências feitas 

relativamente a um mesmo problema.  

Neste estudo, utilizámos: a triangulação de dados (fontes múltiplas) nos subtipos espa-

ço, concretizado na recolha de dados em várias instituições; a de pessoas com a colheita de 

dados em dois grupos, idosos e enfermeiros; a de métodos, com a entrevista em profundi-

dade e o grupo focal; e a triangulação entre investigador e indivíduos que participaram no 

estudo. Com a finalidade de fazer a validação, esta última resumiu-se a divulgar aos entre-

vistados os resultados obtidos com as interpretações formuladas, numa linguagem acessí-

vel. Assim, foi realizada a validação de dados com um número reduzido de participantes 

significativos que mostrou interesse e disponibilidade em ler os achados tendo referido 

sentir-se retratado relativamente ao fenómeno em estudo. Jenks (2002) considera que a 

triangulação “revela as várias dimensões de um fenómeno e ajuda a criar uma descrição 

mais rigorosa” (p. 332).  

Também empregámos a técnica de triangulação de métodos com implementação se-

quencial (Morse, 2007b) com a possibilidade de explicar realidades da temática em estudo 

através do desenvolvimento de um modelo explicativo mais abrangente com relevância para 

a prática do autocuidado. Os grupos focais reforçam a validade da investigação pelas con-

clusões similares ou complementares partindo de um único objecto de estudo, ou seja, as 

múltiplas fontes de evidência permitem, na triangulação dos dados, várias avaliações do 

mesmo fenómeno. Tivemos em ainda consideração as recomendações de Creswell (2007) 

que preconiza a utilização de uma ou mais estratégias para confirmar a exactidão dos resul-

tados, isto é, a triangulação de diferentes fontes de informações de dados e a conferência de 

membros, para determinar a precisão dos resultados, que consiste em levar de volta para os 

participantes os temas e descrições específicas para determinar se eles as consideram. 
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CAPITULO II – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Neste capítulo efectuamos a apresentação dos resultados decorrentes da caracteriza-

ção sociodemográfica e da análise e interpretação das entrevistas realizadas aos idosos e 

aos enfermeiros.  

Recorremos a diagramas que condensam as categorias e subcategorias e lhes dão me-

lhor visibilidade. A análise e discussão são realizadas no contexto de cada um dos resulta-

dos e ilustradas por unidades de significação consideradas mais relevantes no processo de 

codificação realizado. Cada unidade de significação é identificada pela fonte de informação, 

que foi previamente codificada do seguinte modo:  

Estudo I 

I - diz respeito à entrevista dos idosos; CRS, NSL e SJ são as letras que denominam os 

centros de dia; 1, 2o5 traduz o número de entrevista e F/M género do entrevistado. A nume-

ração corresponde ao número de entrevistas realizado por instituição. As unidades de signi-

ficação são identificadas, por exemplo, por [INSL1 (F)] e significa que a unidade de significa-

ção apresentada se refere à pessoa idosa da instituição NSL, entrevista nº 1, género femini-

no. Apesar de considerarmos mais correcta a expressão pessoa idosa, por uma questão de 

simplificar a escrita, usamos a palavra idoso para designar a pessoa idosa com mais de 75 

anos e velhice para denominar a última fase do ciclo vital.  

Gf - identifica o grupo focal, e CRS, NSL, SJ o centro de dia; 1,2 o número de ordem do 

grupo focal e identificação do participante (inicial do nome), por exemplo [IGfNSL1 (N)] e 

significa que a unidade de significação apresentada se refere ao grupo focal, do centro de 

dia NSL, entrevista nº 1, Sr.ª N. 

Estudo II 

E - diz respeito à entrevista dos enfermeiros; Ce, CeUSF; Oliv, SB, NM, NMUSF, refere-

se às iniciais dos centro de saúde, extensões e unidades de saúde familiar e 1,2,3, o. 26 o 

número de ordem da entrevista com base na totalidade dos enfermeiros entrevistados; Gf 

identifica o grupo focal; NM, NMUSF o centro de saúde e 1, 2 número de ordem. 
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1 - ENVELHECER: SIGNIFICADOS E CONCEPÇÕES DOS IDOSOS 

Neste estudo, partimos do pressuposto de que o envelhecimento é um processo, vivido 

por cada indivíduo de maneira diferente, influenciado por factores históricos, sociais, cultu-

rais, socioeconómicos, educacionais e intelectuais, de aspectos de personalidade e da 

presença ou não de doenças (Fontaine, 2000), no sentido de percebermos como os idosos 

se vêem a si próprios, como constroem a sua própria identidade ou sobre a representação 

deles próprios, analisámos o teor das situações vividas pelos entrevistados como particular-

mente significativas do seu processo de envelhecimento. 

Relativamente ao contexto sociodemográfico dos participantes idosos (Apêndice VI), 

destacamos: 77,55% são do género feminino; apresentam idades entre 75 e 94 anos, com 

uma idade média de 81.55 anos; 36,74 % dos idosos têm idades entre 75 e 79 anos, 

38,78% entre 80 e 84 anos, os restantes com 85 e mais anos; predominam os viúvos 

(71,43%) seguidos dos casados com 12,25%. Neste grupo têm expressão os designados 

mais idosos (80 e mais anos para uns autores, mais de 84 anos para outros), o que reconfi-

gura os contextos sociais actuais e coloca novos desafios nomeadamente no âmbito das 

dinâmicas familiares (Sousa, 2004). 

Em resultado de uma desigualdade de género na expectativa de vida, existe uma pro-

porção maior de mulheres em relação aos homens nesse grupo etário, tornando a velhice 

num assunto de mulheres que enfrentam uma problemática muito particular na sociedade 

actual, que as coloca numa posição de fragilidade e de vulnerabilidade. 

Existe, também, uma maior proporção de viúvas comparativamente aos viúvos, e uma 

razão explicativa é que, por tradição, a mulher tende a casar com homens mais velhos do 

que ela, além disso, há uma mortalidade masculina maior do que a feminina. Assim, aumen-

ta a probabilidade de sobrevivência da mulher em relação ao seu cônjuge, e, em conse-

quência disso, nas famílias, a maioria das pessoas de idade avançada é do género feminino. 

Estes resultados vão ao encontro dos descritos noutros estudos realizados com pessoas 

idosas, em que a situação de viuvez era igualmente prevalecente e a taxa de viuvez aumen-

tava com a idade (Mendonça, Martinez & Rodrigues, 2000; Amaral e Vicente, 2001), com 

crescimento mais acelerado sobretudo por volta dos 70 anos de idade (Figueiredo, 2007). 

Em termos de escolaridade, 42,86% dos idosos possuem a instrução primária, 18,37%; 

não sabem ler nem escrever e 16.33% sabem ler e escrever mas não frequentaram ou não 

concluíram a instrução primária; 4,08% referiram o Curso Complementar do Liceu. Neste 
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estudo, à semelhança de outros, os participantes apresentam baixo nível de escolaridade 

(Amaral & Vicente, 2001; Paúl et al., 2005; Araújo et al., 2008). 

Relativamente à profissão/ocupação anterior à reforma, 16,33% dos idosos apenas de-

senvolveu actividade doméstica, 12,24% eram trabalhadores rurais por conta própria. Com a 

maioria das pessoas idosas do género feminino, podemos justificar os nossos resultados 

com as funções tradicionalmente atribuídas às mulheres, em que estas se dedicavam ao 

trabalho doméstico e ao mesmo tempo ajudavam no cultivo dos campos. Quanto aos rendi-

mentos mensais que auferem, 30,61% dos idosos considera que é suficiente para a satisfa-

ção das suas necessidades. No entanto, os participantes sem outro rendimento além da 

pensão de reforma ou de sobrevivência referem “vai dando com muita poupança” ou que é 

insuficiente, com 40.82% e 12.24%, respectivamente. 

A maioria dos idosos (53.06%) coabita com familiares (filhos, cônjuge, irmã ou neta) e 

46,95% vive sozinho. Estes dados contrapõem os de um estudo, realizado por Araújo et al 

(2008), com idosos dos 65 aos 96 anos, em que apenas 17,8% dos idosos viviam sozinhos. 

Mantém-se, no entanto, em ambos os estudos, maioritariamente as mulheres em coabita-

ção. A propósito disso, Barreto (1984) refere que um grande número de mulheres viúvas 

aceita ser acolhida na casa de familiares, quando é impossível permanecer na sua residên-

cia, devido a uma doença física incapacitante ou a uma insuficiência económica. Contudo, 

neste estudo, as idosas que vivem com as filhas expuseram como razão principal para a 

coabitação não quererem estar sozinhas nas suas casas. No Censo de 2001, os dados 

referem que os números de famílias com pelo menos um idoso é de 32,5% e destas, 50,5% 

consistem em idosos a viver sozinhos (INE, 2002). Resultados idênticos apresentam Sequei-

ra & Silva (2002) numa população rural. 

O tempo de frequência no CD varia por género (média de 2,58 anos para as mulheres e 

3,64 anos para os homens) e por instituição: SJ apresenta uma média de 3,88 anos, NSL e 

CRS, 1,93 anos e 2,74 anos, respectivamente. No global, 36.74% dos participantes frequen-

ta o centro de dia há 1 ano e 20.41% há mais de dois anos.  

Quando questionados acerca do motivo de frequência do CD, os participantes evocam 

como razão principal Conviver/ criar amizades. De facto, a participação em grupos, traduzida 

na frequência de um centro de convívio, é, segundo Oliveira (2010), um modo de combater a 

solidão. As mulheres acrescentam ainda “para não estar só enquanto a família trabalha e 

imposição da família” e os homens por “não saber confeccionar as refeições”. Este último 

motivo apresentado talvez se deva ao facto de o homem não se ter preparado para as acti-

vidades domésticas, por as considerar exclusivamente femininas.  
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A forma como classificam a saúde, é Boa para 38.78% dos participantes; Razoável pa-

ra 32.65%, Má para 22.45%. e para 6.12% dos idosos é considerada Muito Boa. Alguns dos 

participantes emitiram comentários: “tenho doenças de curar e não de morrer”, “a saúde é 

assim-assim, mas para a idade é boa” e “ é muito boa, da idade que tenho (87 anos) fui à 

cama dez dias, parei dez dias”. Uma boa saúde é, pois, essencial para que as pessoas mais 

idosas possam manter uma qualidade de vida aceitável e consigam continuar a assegurar 

os seus contributos na família e na sociedade. Porém, nem sempre é possível viver o enve-

lhecimento com saúde, e neste grupo encontrámos trajectórias na saúde diversificadas. Para 

Paúl (2005), a auto-avaliação que cada sujeito faz da sua condição de saúde é subjectiva e 

complexa, pois os estímulos experienciados por cada um são interpretados em função das 

expectativas individuais, sociais e dos estereótipos relativos aos papéis.  

A doença surgiu, então, nesta fase da vida, com efeitos cumulativos, como nos explicita 

um idoso: 

Quando aparece quando um gajo chega a uma certa idade! Eu, que nunca tinha si-
do doente até ao ano passado!.. Nunca na vida! De oitenta para agora que tenho oi-
tenta e um já feitos, ah, é volta e meia para o hospital! Mais isto! Agora é aquilo! A 
vesícula! Agora, foi duas pedras no rim, ou como era. Agora, tenho ido por causa da 
perna. É uma coisa infernal. Cada uma que vem é para ficar [IGfNSL1 (M)] 

As frases do tipo “sou muito doentinha”, “tenho muitos males” e outras ainda “da idade 

que estou não me queixo de nada” foram pronunciadas por alguns idosos. A origem destas 

variações pode ser explicada: pelos efeitos do envelhecimento biológico, associados ao 

processo de envelhecimento; pela influência da personalidade, estilos de vida e acção do 

contexto; e pelas situações de transição inerentes ao percurso individual, numa perspectiva 

de ciclo de vida (Fonseca, 2006; Paúl & Fonseca, 2001).  

Na sua maioria, os idosos participantes do estudo referem duas ou três doenças. Das 

mais frequentes destaca-se a hipertensão, seguida da diabetes. Cinco idosos referiram, 

espontaneamente, não terem nenhuma doença conhecida. 

 

A partir da vivência retratada nas entrevistas sobre a questão do envelhecer, e com ba-

se nos achados, construímos as categorias Identidade dos anos vividos e Corpo e mente 

envelhecidos, e respectivas subcategorias (Diagrama 1).  
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DIAGRAMA 1: Significados que os idosos atribuem ao envelhecer 

 

 

 

Esta construção é de certa forma a condição do grupo etário pois com o passar dos 

anos, as pessoas desenvolvem uma imagem de si através da estrutura social em que estão 

inseridas.  

1.1 - IDENTIDADE DOS ANOS VIVIDOS  

O conceito de envelhecer é construído a partir de uma pluralidade de elementos: valo-

res, padrões de comportamento, sistema moral, costumes e experiências prévias de cada 

pessoa. Essas experiências poderão ter origem quer na formação de cada um quer nas 

experiências tidas com membros da família ou com amigos. Envelhecer adquire, portanto, 

representações diferentes de pessoa para pessoa, podendo provocar, por conseguinte, 

estados de frustração e/ou de confusão de identidade. Nesta categoria surgem as subcate-

gorias Velhice, Ser Idoso e Ser Velho. 
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1.1.1 - A velhice  

Etimologicamente velhice deriva de «velho» que provém do latim veclu e significa «pes-

soa de muita idade». Assim, todos estes fenómenos – velho, velhice e envelhecimento – 

fazem referência a uma condição temporal e, concretamente, a uma forma de ter em conta o 

tempo e suas consequências no indivíduo (Fernández-Ballesteros, 2004). É pois assumido 

que a velhice está em função do tempo que decorre para um determinado organismo, medi-

do pela idade.  

Para o estudo da velhice tivemos em conta o que sentem ou fazem as pessoas idosas 

e a influência das crenças e sentimentos em relação ao grupo etário a que pertencem. Deste 

modo, a velhice (Diagrama 2) é um período da vida que se organiza em torno da adaptação 

às mudanças, dos medos e das perdas. 

 

DIAGRAMA 2 – Concepções dos Idosos acerca da velhice 

 

Ao analisarmos as representações dos idosos sobre a velhice constatamos uma certa 

heterogeneidade das expressões vividas e percebidas que, no entender de Silva (2009), 

reflectem as diversas possibilidades do idoso interpretar a sua condição dependendo da 
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história de vida de cada um, da disponibilidade do suporte afectivo, do nível social e do 

sistema de valores pessoais.  

MUDANÇAS 

Como tem sido referido por vários autores, (Martin & Aldeguer, 1990; Alfageme, 1999; 

Fernandez-Ballesteros, 2004), a velhice é um processo diferencial, varia de indivíduo para 

indivíduo e revela simultaneamente dados objectivos (degradação física, diminuição tenden-

cial do funcionamento perceptivo e mnésico) e dados subjectivos, estes últimos constituem, 

de facto, a representação que a pessoa faz do seu próprio envelhecimento.  

Para os idosos participantes no estudo, a velhice é um período de adaptação a mudan-

ças nomeadamente nos afectos, na coabitação e a nível social. 

Afectos  

Ao longo do ciclo da vida, as redes sociais dos indivíduos mudam com os contextos fa-

miliares, os de trabalho e os de vizinhança. A restrição da rede social nesta fase da vida é 

um facto normal, que está associado a perdas de familiares e amigos, à deterioração da 

saúde física, a mudanças nas necessidades e prioridades, bem como a barreiras ambientais 

e contextuais. Especificamente, a rede de amigos diminui de tamanho e o idoso vê-se con-

frontado com a necessidade de descobrir novas fontes de apoio e de amizade entre iguais, 

resultado de livre arbítrio, pois os seres humanos têm uma necessidade profunda de união, 

e os vínculos afectivos são a força que os une (Farré, 2009) ao longo do ciclo vital. A este 

propósito refere uma idosa: 

A amizade faz sempre falta, a amizade é sempre necessária, a qualquer idade. Mas 
evidentemente que há aquelas amizades maisOmais profundas. Eu tenho duas 
amigas de infância (O) [IGf SJ2 (A)] 

A amizade tem, portanto, uma relevância especial na idade mais avançada quando as 

limitações na locomoção ou uma saúde mais frágil podem impedir trocas equitativas e con-

tactos mais frequentes entre as pessoas. Para Erbolato (2002), de uma forma geral, as 

relações de amizade são recíprocas, com trocas simbólicas de suportes sociais diversos, 

principalmente de conteúdo psicológico/emocional como, comunicação, confidência, reafir-

mação da auto-estima e confirmação de valores. Por sua vez, Lima (2004a) aponta as ne-

cessidades interpessoais que o idoso procura, através do grupo, satisfazer: necessidade de 

inclusão (sentir-se aceite e integrado pelos outros); necessidade de controlo (sentir-se res-

ponsável por tudo o que constitui o grupo); necessidade de afeição (ser aceite como mem-

bro competente e como pessoa humana na sua totalidade). Assim, os amigos ajudam a 
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preservar a continuidade de papéis, são fonte de suporte social, de ajudas diversas, de 

sentimento de pertença, de confiança e de encorajamento:  

Preponderante o papel dos amigos, é isso que nos leva a virOpra aqui todos os di-
as. Porque a gente, o amor, o amor O, mas a amizade é dos sentimentos mais boni-
tos, (O) a gente gosta dos amigos. É uma segunda família que a agente adquire. O 
E a gente fica triste quando um amigo se esquece de nós [ICRS2 (F)] 

Os amigos são escolhidos com base em semelhanças entre as pessoas (género, grau 

de escolaridade, status e faixa etária), vivem na mesma zona geográfica (Farré, 2009), e, 

também, por apresentarem atributos considerados desejáveis como lealdade, respeito, 

como explicitam os idosos: 

Eu não tenho dificuldade nenhuma em conviver com as pessoas (O), agora aqui 
dentro, mantenho aquelas pessoas [com] quem tenho afinidade, mais leais [ISJ1 (F)] 

Às vezes venho contrariada, venho cansada, apetece ficar em casa só, mas faz-nos 
falta o carinho dos amigos que nós temos aqui. Evidentemente que gostamos de to-
dos. Mas há um ou outro que se adapta mais à nossa maneira de ser O [IGf CRS2 
(Isi)] 

Olhe, gosto de estar aqui, porque eu acho que isto dá ar de ser tudo assim uma fa-
mília e depois todos se respeitam uns aos outros [ICRS3 (F)] 

Como vimos, às amizades os idosos atribuem diferentes significados, funções e graus 

de intimidade, de acordo com o género e a posição no curso de vida, mas é difícil a existên-

cia de grandes amizades desde a infância, devido às alterações por que passam as pesso-

as, causadas por circunstâncias diversas, por eventos individuais e por tarefas ou percurso 

de vida desenvolvido por cada um, como é relatado por uma idosa: 

Eu tinha muitas amigas. Mas elas estão velhas como eu. Umas vão morrendo. Ou-
tras vão desaparecendo. Outras já não podem andar. Não tenho contacto com elas. 
Portanto, aquele cicloOde muitas amizades, de muitas amigas, acabou! [IGf CRS2 
(L)] 

Os amigos e as amigas são pessoas com quem se estabelece um vínculo emocional 

especial e desempenham um papel significativo na vida da maioria das pessoas, mas em 

especial na das mulheres, por estas apresentarem mais competências interpessoais (Farré, 

2009) e estabelecerem com facilidade relações de intimidade. A relação de amizade tem 

funções afectivas (fonte de apoio emocional, afectivo e pessoal), de lazer (prazer, diversão, 

entretenimento), de informação e apoio instrumental, potencia o convívio social (Araújo & 

Melo, 2011) e permite a expressão de sentimentos e a troca de confidências, assim refere 

uma idosa: 

Mas no tempo em que lá vem a palavra do amigo a gente sente-se bem e, e confor-
ta-se. EuhO Desabafamos. Não é? Contamos umas às outrasO [IGf CRS2 (A)] 
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Os amigos perdidos são substituídos por membros do grupo do centro de dia, com ida-

des semelhantes, com interesses e estilos de vida compatíveis: 

Esta criação, agora, de novas amigasOAqui, tem muito, tem muita influência aqui, 
hum, porque aqui é que a gente vai contactando mais com elas, as novas amiza-
desOMas com a amizade de longe, euh, O pode-se ter pensamento, mas não há 
aquela coisa de convívio, do contacto, do falar, do desabafar. Estão distantes (O) 
Estas amizades são outras! , temos quase as mesmas idades e interessamo-nos 
por estas coisasO.rendas, falarO..[IGfCRS2 (S)] 

Para as mulheres, o grupo de amigos é particularmente importante quando outros pa-

péis anteriormente centrais (ser mãe, esposa, trabalhadora) se encontram diminuídos e/ou 

modificados. Por conseguinte, a amizade actua como um amortecedor das perdas sociais 

(Farré, 2009), que vão acontecendo com o passar dos anos; tem como função principal a 

comunicação, a confidência, a intimidade, a familiaridade de interesses, a melhoria da dispo-

sição de ânimo (Erbolato, 2002), e resulta em benefícios emocionais que dependem do 

contacto pessoal. Por outro lado, os amigos tendem a ser da mesma idade, consequente-

mente têm mais hipóteses de apresentar incapacidade física que os impeça de conviverem, 

podem estar mais afastados ou mesmo ter falecido. Também com o passar dos anos os 

pares vão morrendo e os sobreviventes (agora com menos amigos) vêem a sua rede social 

a degradar-se, obrigando a uma reorganização (Paúl, 2005) facilitadora, ou não, da manu-

tenção dos idosos na comunidade. 

Para os homens, o desligamento do trabalho formal (a reforma) representa a diminuição 

do contacto com os amigos e uma mudança na rotina, no entanto, mantêm hábitos de en-

contros sociais com os amigos do trabalho e da escola. Com os amigos partilham o tempo e 

recordam mutuamente memórias do passado, como ilustra o testemunho: 

Portanto, também tenho amigos, também, de colegas da escolaO O Que reúne 
também às vezes, ainda hoje eu vou ter com eles, num café, na baixaOPara estar-
mos e conversarmosO E também tenho amizades cá dentro, tambémOÉ importan-
te, amizades é!.. Antigas e é claroO e actuais [IGf SJ1 (J)] 

Os homens manifestam-se mais em relação à manutenção da rede de relações profis-

sionais, mas também essas vão sofrendo um empobrecimento gradual, ou seja, com o 

passar do tempo vão tornando-se mais esporádicas: 

Os meus amigos eram do trabalho. Ah sim (O) Ainda aqui há tempos lá fui, vou por 
lá ver a rapaziada eOainda vou lá eOe nessa altura Oera uma festa. Mas agora é 
diferente e cada vez vou menos, ou já nem vou. [INSL14 (M)] 

A possibilidade de verem diminuídos ou de perderem os contactos sociais que a vida 

profissional lhes proporcionou é para Fonseca (2005a) uma das principais preocupações 

expressas pelas pessoas logo após a reforma. A necessidade que os idosos sentem uns 



84 

 

dos outros advém, na opinião de Nuland (2008), do propósito em manter um papel significa-

tivo como pessoas distintas nos meios sociais, de ter valor e dignidade.  

No dia-a-dia dos idosos no CD, observamos que as amizades entre homens e mulheres 

diferem na relação de proximidade. As mulheres são mais íntimas, próximas e divertidas, 

mostram uma maior satisfação e trocas afectivas, entreajuda e aconselhamento, interesses 

e actividades compartilhados, confiança, frequência e duração da interacção; permanecem 

mais tempo no centro de dia e partilham interesses na área dos trabalhos manuais que as 

faz organizar grupos de interesse. Já os homens permanecem no local para as refeições e 

por pequenos períodos juntam-se para o jogo das cartas. 

Os amigos mais íntimos provêm muitas vezes da infância, e quando vão morrendo os 

idosos têm dificuldade em substitui-los: 

Olhe, amigos, amigos, do tempo de rapazes, já não tenho nenhum. Já lá estão!.. 
Eram uns da minha idade, outros mais novos, já lá estão todos! Cada vez menos 
amigos e arranjá-los onde? [IGf SJ1 (A)] 

Pelo contrário, as mulheres idosas mantêm amizades mais íntimas que os homens da 

mesma idade, pois ainda que estes tenham mais contactos sociais, geralmente, não os 

substituem os amigos perdidos. Estas diferenças entre homens e mulheres face às relações 

afectivas são devido ao processo de socialização ser diferente por género (Farré, 2009). 

Com efeito, na vida das mulheres as relações de amizade, de comunicação e de intimidade 

ocupam um lugar privilegiado, constituem um contínuo de respeito em relação aos primeiros 

vínculos que se estabelecem numa relação de mãe e filha, e favorecem a identificação de 

género. 

O CD constitui-se, então, como um local de encontro, pela mesma razão, na perspecti-

va de Fonseca (2005a), é necessário proporcionar oportunidades para que as pessoas 

idosas possam estabelecer relação com terceiros e encontrar outras pessoas, em quem 

possam confiar. Para Ibid, o estabelecimento de relações de confiança é o melhor antídoto 

para se combater o sentimento de solidão. A definição de amigo na velhice adquire contor-

nos mais latos e os amigos passam a ser identificados por categorias: os que desempenham 

um papel (enfermeira); os que se conhecem há muito tempo mas que só agora são mencio-

nados como amigos (ex-colegas); os novos amigos conhecidos em espaços da comunidade; 

as amizades herdadas através da morte de amigos ou parentes (Sousa, Figueiredo & Cer-

queira 2006).  

Para além dos amigos, os vizinhos são também importantes na adaptação à velhice, 

principalmente quando o idoso está geograficamente afastado ou não tem família. Apesar de 

descrito como um dos papéis que permanece na velhice, o papel do vizinho não tem sido 
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muito estudado. Os vizinhos constituem, pois, uma fonte especial de apoio aos idosos (Her-

nandis, 2006), principalmente quando vivem há muito tempo no mesmo local. São relacio-

namentos marcados pela proximidade geográfica e de contactos frequentes, duas caracte-

rísticas que podem ser associadas à provisão de auxílio, informação e realização de peque-

nas tarefas.  

Ainda que sejam relacionamentos não necessariamente íntimos, os vizinhos ajudam a 

criar um ambiente potencialmente seguro e acolhedor, são relevantes para a manutenção de 

sentimentos de bem-estar, satisfação com a vida, aliviando a solidão, promovendo conver-

sação, partilhando reminiscências e servindo como uma ponte entre o indivíduo e a comuni-

dade. Essa opinião está presente nos depoimentos seguintes: 

As vizinhas são como famíliaO É como família, eu preciso de qualquer coisa, recor-
ro a uma vizinhaOajuda muito quando eu não apareço, vêem bater à porta, para 
conversar um bocadinho comigo [ICRS19 (F)] 

Felizmente, no prédio onde eu moro, os vizinhos são impecáveis, são muito bons, 
meus amigosO Damo-nos muito bem! Ali é como se fosse, é tudo da família! É, 
éOJá são muitos anos! 40 Anos! [ISJ7 (M)]  

Em relação às mulheres que vivem sós, Barreto (1984) afirma que mantêm as suas 

ligações sociais de vizinhança até bastante tarde, ao contrário das que passam a viver em 

casa de familiares. Em algumas situações descritas pelos idosos, os vizinhos desempenham 

uma função protectora importante para a estabilidade emocional e o bem-estar físico, parti-

cularmente em certos momentos da vida marcados pela viuvez ou outras situações de 

carência ou privação. É com o vizinho, pessoa fisicamente mais próxima, que alguns idosos 

desenvolvem fortes laços de amizade, de confiança e de entreajuda no que toca a questões 

instrumentais e afectivas. 

Por essa razão, Azeredo (2011) enfatiza a necessidade do idoso manter uma rede so-

cial alargada e diversificada, que vá além das amizades ligadas à sua ocupação, como 

forma de se manter activo até idade avançada. 

Coabitação 

Os idosos que vivem na sua própria casa, que com eles envelheceu, começam a ter di-

ficuldades de aí permanecerem pela sua inadequação às necessidades que vão surgindo. 

Mas todos os idosos (com a excepção de uma senhora solteira) vivem em família, o que não 

implica necessariamente viver com a família em regime de coabitação. Ou seja, estão inse-

ridos num sistema familiar caracterizado pela prestação de apoio, sempre que é necessário, 

para a realização de actividades que têm dificuldade em concretizar. Assim, família é o 

esteio do idoso que faz parte dela, tendo, por esta razão, toda a significância para a sua vida 

diária. 
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As mudanças na sociedade são também mencionadas como um factor importante que 

influencia muitos dos seus comportamentos a nível da convivência familiar. Envolvem de 

forma indirecta as dificuldades na adaptação a mudanças, como é exemplificado no relato: 

Houve uma mudança muito grande assim repentinaO Nós, os idosos da minha ida-
de, somos os que apanharam mais essa coisa. Por exemplo, a senhora, a minha fi-
lha, já estão mais adaptados à mudança que houve (O) adaptaram-se com mais fa-
cilidade. Para nós é um bocadinho mais difícil. Ao estilo de vida, à maneira de edu-
car, à maneira deO hoje as educações de agora, faz-me muita impressão porque é 
muito diferente do meu tempo. Aquilo era tudo muito respeito [ISJ1 (F)]  

Mesmo quando coabitam com os filhos e netos, sentem a atenção direccionada para os 

elementos mais jovens do agregado familiar, facto esse agravado pela dificuldade em man-

ter uma conversa pela ausência de assuntos de mútuo interesse: 

Às vezes a conversar com gente mais nova a nossa conversa abafaO EuhO Por-
que não, não nos dão atenção; dão, dão atenção aos outros, das idades mais jo-
vens, depois não sabemos das coisas que eles falam. Aí afasto-meO [IGfSJ2 (R)] 

Do depoimento anterior depreendemos que, mesmo num cenário familiar, os idosos 

sentem-se desajustados, pois viveram noutro contexto educacional, cultural e tecnológico. 

Também, no entender de Silva (2009), a tendência para um natural afastamento de gera-

ções tem-se acentuado nas últimas décadas em função da rápida mudança de valores 

sociais e das transformações tecnológicas que dificultam a comunicação e a aproximação 

entre jovens e idosos, porque na convivência familiar a falta de assunto pela mobilidade 

sociocultural afasta-os. Para Scharfstein (2002), o idoso recusa a interacção com os jovens 

por considerar que os sobrecarrega com a sua presença, tanto dentro da família como fora 

dela. Este fenómeno é uma internalização de valores sociais imprimidos pela ideologia da 

sociedade moderna e contrária à sociedade tradicional, na qual a presença do velho é valo-

rizada e reconhecida (ibid). 

São as mulheres idosas que com maior frequência coabitam com os filhos. Apenas en-

contrámos dois homens nessa situação. A residirem com os filhos, devido a sujeições de 

vária ordem que a nova situação acarreta, as idosas ficam de certa forma privadas da intimi-

dade e da independência que antes gozavam. Assumem que deixar a casa constituiu uma 

perda a vários níveis, mas a que mais evidenciam é a perda da privacidade: 

Custou-me muito, muito, deixar a minha casinha! Deito-me quando quero, vou aon-
de quero, sem pedir licença a ninguémOPorque estando com eles a gente tem ver-
gonha, nem que não possa, tem de estar à frente deles [INSL9 (F)] 

Em casa de outra pessoa a gente não está na nossa casa, a gente pode ter tudo, 
não pode ir para onde quer nem onde quer, sabe, estamos habituados a estar sozi-
nhos e custa, mesmo que a nossa casinha seja velhinha e pobrezinha [ISJ8 (F)] 
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Apesar das condições da habitação nem sempre adequadas às necessidades, os ido-

sos desejam permanecer na sua casa. Para Fernández-Ballesteros e Rodríguez (2004), este 

desejo deve-se a três factores: facilidade de acesso aos serviços e equipamentos; facilidade 

em estabelecer relações sociais (parentes e amigos que vivem perto); e a localização.  

À medida que a pessoa envelhece a rede social tende a diminuir, associando-se a essa 

tendência a redução das oportunidades de substituição para estas perdas. A relação familiar 

fica cada vez mais recolhida à família nuclear e constatamos que a coabitação com os filhos 

decorre da viuvez dos pais, principalmente da mãe. As mudanças sofridas ao longo do 

processo de envelhecimento exigem, assim, variadas adaptações, implicam força de vonta-

de, habilidade e flexibilidade, pois “os idosos enfrentam numa sociedade diferente, famílias 

diferentes, perdas significativas no seu prestigio sócio/profissional e cultural e, quantas vezes 

desenraizamento de sua casa e do seu lar. (o)." (Jaques, 2004:35). 

As relações familiares são as que o idoso vive com mais assiduidade e intensidade, 

uma vez que ao longo da sua história a estrutura familiar foi fundamental no cuidado e na 

protecção, na aceitação e valorização social da sua experiência acumulada. Desse modo, 

para o idoso, a família simboliza o seu porto seguro. É através dela que ele realiza as suas 

relações de afectividade, adquire segurança e apoio para os desafios e as transformações 

advindas do envelhecimento, e, mais do que isso, é na família que estão descritas todas as 

suas histórias de vida, o seu passado, o seu presente e o entusiasmo para viver o futuro. No 

entanto, por serem independentes e autónomos, muitos idosos preferem morar sozinhos, 

preservar o seu espaço, a sua privacidade e a sua vida quotidiana, mas isso não significa 

que eles querem ficar sós, pois mesmos a morar em casas separadas é possível manter 

uma relação familiar estreita e directa. 

Sociais  

A adaptação às mudanças também se estende a outros sectores, nomeadamente à so-

ciedade em geral. No presente estudo, os idosos queixam-se da pouca tolerância dos mais 

novos, como explicita uma das participantes: 

Os novos não ligam, a gente entra num autocarro e saem, empurram a gente, não 
se importam se são idosas, se não são. Não têm, não têm respeito pela pessoa ido-
sa. Há umas que têm, outras não [ICRS19 (F)] 

Hesse (2002) refere que “os mais jovens com a superioridade das suas forças e da sua 

atitude confiante, se riem de nós nas costas e acham engraçado o nosso penoso andar (...) 

também nós nos lembramos de em tempos idos, em posse de igual vigor e confiança, rido 

da mesma maneira; não nos sentimos derrotados nem inferiores, em vez disso alegramo-
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nos por ter atingido esta fase da vida e por nos termos tornado um bocadinho mais espertos 

e tolerantes” (p.67).  

Mas há opiniões contrárias às expressas anteriormente que atribuem aos indivíduos do 

seu grupo etário menor tolerância: 

São os da nossa idade que criticam, não são os jovens! Nisso, os jovens são muito 
generosos! Admiro a generosidade dos jovens. Pois, até nem gosto de estar a ouvir 
criticar os jovens. Jovens, são jovens! As pessoas já se esqueceram que já foram 
jovens? [ISJ1 (F)]  

Além disso, neste estudo, algumas mulheres têm uma percepção negativa do envelhe-

cimento dos homens. Especificamente, as utentes do CD denominado CRS consideram que 

homem envelhece com o preconceito da supremacia sobre o género oposto, não se cuidam 

e são maldizentes: 

Os homens têm a mania que são mais machões, que eles é que mandam e que nós 
é que devemos estar à mercê dele, isso irrita-me, e (O) também, não têm assim 
muita higiene nem nada, dizem mal de tudo e de todos [ICRS6 (F)] 

Este achado está relacionado, de acordo com dados da observação, com a própria or-

ganização do espaço físico do CD. O CRS está dividido em duas salas, que diferem no 

espaço disponível, na luminosidade e na disposição das cadeiras. Acresce aos factores 

ambientais da sala (considerada pelos utentes, em geral, a que tem melhores condições), a 

supremacia de um grupo de quatro mulheres viúvas, há mais tempo na instituição, autode-

nominado as “mosqueteiras”, que aceita mal a intromissão de alguns homens no seu ciclo, 

no seu território, e que actua com alguma agressividade verbal sempre que tal acontece. 

Esta proximidade provoca alguma tensão na instituição e leva a que sejam tecidos co-

mentários pouco abonatórios entre eles, ou, contrariamente, que seja vista como uma mais-

valia para os presentes, como podemos constatar nos depoimentos:  

Às vezes os velhos ainda são piores uns para os outros (O) Os velhos são maus 
uns para os outros, são piores. Invejosos. Má-língua, má-língua. Os velhos são mais 
mausO Querem subir às costas uns dos outros [ICRS10 (F)] 

Outra coisa também que eu notei, nós os velhos, os velhos são “turrões", devia de 
haver mais união, e até uma boa preparação (O) [ICRS13 (F)] 

Eu gosto muito deste convívio com as senhorasOsão todas simpáticas, prestáveis e 
os homens muito respeitadores. Eu gosto muito (O) sinto-me muito bem aquiO 
[ICRS7 (F)] 

Na interacção entre as pessoas idosas observam-se reacções muito diversas. Para 

Scharfstein, (2002) há aqueles que desprezam a interacção com outros idosos e projectam 

no outro o que sentem em relação à sua própria velhice, o velho é o outro; e os que se 

sentem reconfortados por interagirem com pessoas da mesma idade e se identificam com 
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elas. Segundo Oliveira (2007), a auto-imagem que muitos idosos têm de si e do seu grupo 

etário resulta da interiorização de valores estereotipados e negativos que norteiam a afecti-

vidade para com os velhos e para consigo mesmos. 

Percebemos ainda nos relatos que o envelhecimento está envolvido com perdas, dimi-

nuição de proventos, de status, de prestígio, de identidade profissional, de papéis sociais, 

como exemplificam os testemunhos: 

Eu tenho muitas saudades do meu serviço, o trabalho deixou-me muitas saudades 
[ICRS10 (F)] 

Sinto muito é a falta de trabalhar Eu gostava de trabalhar. Trabalhei muitoO Eu gos-
tava muito da minha profissão (Alfaiate de vestes de bispos, catedráticos) tinha intui-
ção. Fazia coisas importantíssimas. Coisas que ninguém me ensinouO Ainda faço 
pequenas coisas (O) [ISJ2 (M)] 

Mesmo que se entenda a velhice como um processo que acontece naturalmente na vi-

da das pessoas, a convivência social dos idosos é reduzida e, em consequência, ocorre a 

diminuição das suas interacções sociais. Isso deve-se ao facto de a pessoa idosa, geralmen-

te, diminuir a sua participação na sociedade e, também, ao abandono do seu papel social 

principal, o que faz retrair directamente a sua vida em sociedade.  

MEDOS 

Os idosos estão cada vez mais preocupados com o envelhecimento, os seus danos e, 

consequentemente, com as repercussões negativas na sua vida, como a perda de compe-

tências intelectuais e capacidades físicas em geral, que podem levar à dependência e à 

institucionalização. Falar sobre os seus medos leva-os a reconhecerem que não são os 

únicos a tê-los e a compreenderem que há formas de lidar com eles. Machado (1999) defi-

ne receio como incerteza, medo, apreensão. O medo também pode ser descrito como 

ansiedade subjectiva, sentimento de inquietação perante a ideia de um perigo real ou apa-

rente (Lima, 2004b). 

Por outras palavras, a experiência de envelhecer suscita medos, temores e receios, os 

quais se expressam na forma de preocupações e apreensões com o futuro e com a velhice 

que se aproxima. Emerge o medo da dependência, da institucionalização e da proximidade 

da morte. 

Dependência  

O medo da dependência, expresso pela maioria dos idosos, em particular pelas mulhe-

res, está ligado ao envelhecimento do corpo, à possibilidade de ficar acamado, à solidão e 

finitude da vida, e identifica-se com a necessidade de depender de terceiros para a satisfa-
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ção das suas necessidades básicas. Receiam ser um encargo pesado para a família; sen-

tem, fundamentalmente, a perda de controlo sobre a sua vida. Os excertos das entrevistas 

que apresentamos a seguir ilustram esta dupla perspectiva expressa pelos idosos: 

Eu só tenho medo do seguinte, é eu ir envelhecendo, mais do que já estou, e ter de 
ficar numa cama acamada, o medo que eu tenho é esse, serem os outros a faze-
rem-me as coisas todas. todasOsobrecarregar a família [ICRS19 (F)] 

Tenho receio de ficar numa cadeira de rodas. E peço a Deus que ele não me ponha 
pior do que eu estou, que me deixe ficar ao menos assim, e que eu não vá para uma 
cadeira de rodas, porque seria o fim, (O) é de me ver presa, mais sozinha, talvez! E 
quem é que toma conta das minhas coisas? [ICRS5 (F)] 

Eu tenho medo da dependência (O). Quem vai tratar de mim, tomar conta de mim e 
fazer as coisas que eu não posso? O dinheiro também é pouco”O [I Gf SJ2 (Ar)] 

Por vezes, o envelhecimento é assustador porque pode pôr em causa a manutenção do 

seu estatuto de autónomo (económica e fisicamente), que lhe permite realizar as actividades 

necessárias para viver bem e, ainda, ameaça a permanência na própria casa. 

À medida que a pessoa se ocupa no processo de viver, a sua posição na vida vai influ-

enciar a sua capacidade de independência. Cada pessoa tem, pois, o seu continuum de-

pendência/ independência. Os termos “total dependência” e “total independência” definem os 

extremos do continuum. O movimento pode ter lugar em qualquer direcção. Existem fases 

do ciclo vital, que não são iguais em todo o ser humano, em que uma pessoa não pode levar 

a cabo certas actividades da vida com total independência, deslocando-se, portanto, no eixo 

consoante as circunstâncias, para mais ou menos dependência no continuum (Roper, Logan 

& Tierney, 2001). No entanto, nos idosos, a tendência é para ter cada vez mais dependência 

devido à existência de uma limitação física, psíquica ou intelectual que compromete deter-

minadas capacidades, ou à incapacidade para realizar por si as actividades de vida diária e, 

por isso, necessita de assistência ou de cuidados por parte de terceiros. A dependência 

surge, assim, com mais frequência face a obstáculos que impedem o idoso de satisfazer as 

suas necessidades a insegurança económica, a falta de apoio e de afecto familiar; o isola-

mento e a solidão devido à perda de familiares e amigos, a dependência de familiares e/ou 

de outro tipo de suporte social.  

No decorrer da sua existência, o idoso enfrentou situações geradoras de transforma-

ções, que surgiram de forma gradativa, entre elas destacamos a perda do papel profissional, 

amigos, familiares e contactos sociais gratificantes, assim como as alterações físicas e 

hormonais e o comprometimento das condições de saúde. Estes eventos, sobretudo os que 

dizem respeito às condições de saúde, podem comprometer a capacidade funcional, levar a 

pessoa à dependência e perda da autonomia, o que implica sujeição para a realização das 

actividades de vida diária. 
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Uma das consequências do envelhecimento é a probabilidade crescente de sofrer uma 

limitação física, a qual remete para as dificuldades na execução das actividades diárias. Na 

opinião de Wang, Badley e Gignac (2004), essa limitação está associada à perda de inde-

pendência e a uma crescente dependência dos outros, contrapondo que nos idosos fisica-

mente independentes se verifica uma crescente esperança de vida, uma melhor qualidade 

de vida, uma redução do predomínio da depressão e a utilização dos serviços de saúde. 

Nos discursos são identificadas situações em que a família tem tendência a impor limi-

tações à iniciativa do idoso, afastando-o de actividades que ele sente que é capaz de reali-

zar e restringindo a sua área de circulação: 

Estão sempre em cuidado comigo. Por exemplo, ontem fui à baixa, já há oito anos 
que não ia à baixa sozinha, eles não me deixam ir sozinha (O) e eu fui e não disse 
nada a ninguém (O). Protegem-me muito [ICRS15 (F)] 

Assim, na velhice, a dependência configura-se como perda de espaço, de valores e de 

autodeterminação, como consequência da impossibilidade de administrarem as suas pró-

prias vidas. E os familiares ao adoptarem uma atitude proteccionista agravam esse senti-

mento de dependência.  

A dependência na velhice, resultado de mudanças ocorridas ao longo do curso de vida, 

compreende as mudanças biológicas e as transformações exigidas pelo meio social. Nessa 

perspectiva, Baltes e Silverberg (1995) discriminam a dependência em três níveis: i) a de-

pendência estruturada, resultante da circunstância cultural que atribui valor ao homem em 

função do que produz; ii) a dependência física que decorre da incapacidade funcional, ou 

seja, a falta de condições para realizar as tarefas da vida diária; iii) a dependência compor-

tamental, socialmente induzida, pois advém do julgamento e das acções de outrem. Este 

último nível refere-se à circunstância em que uma pessoa é considerada incompetente para 

realizar as suas tarefas. Diante dessa avaliação, alguém assume a função de as fazer em 

seu lugar, mesmo que não haja necessidade ou que a própria pessoa não o deseje. Ainda 

assim, os idosos esforçam-se no sentido da maior independência: 

Eu faço o possível por ser sempre eu a andar, ser sempre eu a fazer e a resolver as 
minhas coisas. Não posso dizer que não preciso de ninguém; eu preciso. Mas não 
estou atida como muita gente está. Atida a que lhe façam isto, aquilo ou aqueloutro 
[INSL4 (F)] 

Neste excerto, associado aos factores de natureza contextual, estão presentes factores 

pessoais. O idoso toma consciência de que o modo como lida com a situação é influenciado 

não só pelos aspectos particulares da sua personalidade mas também pelas experiências 

prévias que considera determinantes. 
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De acordo com Phaneuf (2001), dependência traduz “a incapacidade em que se encon-

tra a pessoa de adoptar comportamentos apropriados ou de realizar ela própria, sem a 

ajuda, as acções que lhe permitirão, em função do seu estado, atingir um nível aceitável de 

satisfação das suas necessidades”. Por oposição, independência significa “obtenção de um 

nível aceitável de satisfação das necessidades, que adopta, em função do seu estado, 

comportamentos apropriados ou que realiza ela própria acções, sem ajuda de outrem” 

(p.43).  

Contudo, a definição apresentada no Decreto-lei 101/2006 (p.3857), mais abrangente, 

considera dependência “ (...) a situação em que se encontra a pessoa que, por falta ou 

perda de autonomia física, psíquica ou intelectual resultante ou agravada por doença cróni-

ca, doença orgânica, sequelas pós traumáticas, deficiência, doença severa e/ou incurável 

em fase avançada, ausência ou escassez de apoio familiar ou de outra natureza, não con-

segue, por si só, realizar as actividades de vida diária (o) ”. 

A partir desta definição podemos verificar que a dependência das pessoas deve-se não 

só à sua incapacidade física mas também às dificuldades familiares e à escassez de apoios 

sociais, que, por razões ligadas à “perda de autonomia física, psíquica ou intelectual, tem 

necessidade de uma ajuda importante, a fim de realizar necessidades específicas resultan-

tes da realização das actividades de vida diária” (Amaral & Vicente, 2001: 21). Em suma, o 

facto de uma pessoa não poder efectuar as principais actividades de vida sem ajuda porque 

é idosa ou por outros motivos (físicos, psicológicos, sociais ou económicos) torna-o depen-

dente.  

Além disso, a relação estabelecida entre velhice e dependência é uma representação 

antagónica ao ideal humano que é, entre outros, o de manter-se activo, produtivo, lúcido, 

saudável e o ser capaz de tomar as suas próprias decisões. Não querer incomodar os ou-

tros, nomeadamente a família, é, para os idosos, algo de extrema importância pelo contacto 

afectivo que representa. Sobressai, pela mesma razão, a preocupação de afirmar o respeito 

pela vida privada da/o filha/o e o não querer dar trabalho. Oliveira (2010) aponta como uma 

característica imputada aos idosos o surgimento de novos medos como o de incomodar, de 

ser um peso ou estorvo, de sobrecarregar os familiares.  

Mas eu é que me custa estar a incomoda-los. É só isso que eu tenho medo! Queria 
que Nosso Senhor me desse forças para eu tratar de mimOCuidar de mim, sem es-
tar a ocupar ninguém! [ICRS2 (F)] 

Os medos muitas vezes demonstrados pelos idosos são angústias vividas por anteci-

pação “A única coisa que não me sinto feliz, (o) é com o medo que daqui a amanhã já não 

poder fazer as minhas coisitas” [ICRS13 (F)]. Dessa forma, notamos que, além do medo da 
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sensação física e emocional de ficar de cama, de estar sozinho ou de morrer, o que mais 

assustam os idosos é o medo do desconhecido, a insegurança de não poder controlar aquilo 

que não conhece e a perda de autonomia. 

Nos idosos com relações familiares fracas, que eles próprios classificam de conflituo-

sas, ou sem familiares directos (pessoas solteiras e/ou sem filhos), prevalecem os receios de 

não ter quem o cuide em situação de dependência e de não ter recursos para ingressar 

numa instituição, como ilustram os depoimentos: 

Tenho medo que me dê alguma coisa e que não haja quem me ajude, mas há outra 
coisa que assusta muito, (O) quem é que vai olhar por mim? [IGfCRS1 (M)] 

Eu receio no meio disto tudo, é o terminar a minha vida, se não encontro um sítio pa-
ra estar, para tratarem de mim. Encontra-se muitas casas dessas felizmente, estão 
um bocadinho caras, são um bocadinho caras, e isso, não posso contarO [ICRS13 
(F)] 

É de ficar sem poder fazer nada e depois quem é que trata de mim? Ninguém. Estou 
sozinha. Se eu cair na cama, ninguém trata de mim. Tenho sobrinhos, mas estão 
muito longe, (O) para lá da Guarda. O [INSL5 (F)] 

Da análise das entrevistas, ressalta a incerteza do futuro, que aumenta quando não há 

uma rede de apoio familiar. A resignação com a vida e com o destino é, também, um senti-

mento muito comum entre os portugueses, especialmente entre os mais velhos, que, em 

conjunto com uma profunda atitude religiosa (Paúl et al., 2005), define a imagem dos idosos 

que envelhecem com sucesso. 

A solidão é ainda agravada pela dúvida de ter companhia ou alguém que o cuide na 

sua velhice, mas a fé em Deus ajuda a aceitar esse medo e até a superá-lo: 

Temos que aceitar! Eu, às vezes, costumo, até muitas vezes, falar para mim, con-
versar para mim próprio, que, felizmente, eu ainda saio de casa, posso fazer vida 
normal. Um dia O não podereiO andar, e depois penso assim: “Se eu não puder 
andar, fico em casaO Quem eu tenho? Ninguém!” Claro, tenho pessoas de família, 
mas são sobrinhos, mas têm a vida delesO Ou uma vizinha ou um vizinho, felizmen-
te são muito meus amigos, também, poderão lá estar um bocadinho. Mas Deus vai-
me ajudar [SJ7 (M)] 

Nas idosas o medo da perda da intimidade e da privacidade do corpo está directamente 

relacionado com a dependência. A privacidade remete para o conceito de “guardar”, “reser-

var”; identifica-se com a capacidade de cada pessoa poder exercer controlo sobre o acesso 

a si, nos aspectos físicos e psíquicos, bem como a reserva sobre informações a seu respeito 

e cuja decisão só pode autónoma (Ourives, 2004). Segundo Berger (1995d), existe a intimi-

dade do acontecimento (tomar banho), a intimidade do modo de vida (habitat, ambiente) e a 

intimidade da personalidade (dignidade e autonomia). Nos idosos o medo de perder a sua 

intimidade é importante, e dificilmente se habituam a intrusões na sua vida privada. Não 
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explicitando o teor específico relativo à privacidade, uma idosa manifesta a sua preocupa-

ção: 

Não estou habituada a que outras pessoas cuidem de mim. De maneira que gosto 
sempre eu de fazer este trabalho. Não, não é as outras pessoas não sejam capazes 
é porque conhecer, hum, como é que hei-de dizer? Por irem meter-se na minha in-
timidade. Porque custa sempre que eu tiver que perder a minha intimidade e expor-
me aos outros, não é?” [GfNSL2] 

Este excerto faz reflectir acerca da necessidade de tocar o corpo para cuidar da pes-

soa, tocando também a sua intimidade. Na verdade, a experiência de intimidade necessita 

da reciprocidade do outro, de encontros que possibilitem a vivência da intersubjectividade, o 

encontro de identidades (Ourives, 2004) e não de encontros que transformem os interveni-

entes em objectos mútuos. A preservação da intimidade é, também, apresentada pelos 

idosos como uma estratégia para os familiares não constatarem as alterações sofridas pelo 

seu corpo no decorrer do envelhecimento, optando, nessa situação, por serem cuidados por 

terceiros, como explicita uma idosa: 

E é mais fácil, que outros nos façam as coisas do que pela nossa própria família. 
Assim não temos que mostrar as nossas fraquezas, não incomodamos e quando 
são os outros estamos a pagar para eles fazerem o serviço. Têm é que nos tratar 
bem e nestas casas eles tratamO [ICRS8 (F)]  

Acerca do grau de dependência de um grupo de idosos, nas actividades de vida diária, 

Silva et al. (2006) opina que o pudor ocorre com a exposição do corpo até para pessoas da 

sua intimidade, que cria constrangimento, sendo necessário algum tempo para que eles 

aceitem que outros façam sua higiene íntima. 

Ingressar no “Lar” 

Os discursos sobre o ingresso num lar evidenciam que não é do agrado do idoso ir vi-

ver para lá, mas, devido à indisponibilidade dos filhos, aceitam-no como alternativa. Ser 

cuidado por um familiar pode ser encarado como uma retribuição ao carinho e cuidado que 

estes idosos ofereceram ao longo das suas vidas, um caminho natural de uma sociedade 

acostumada a cuidar de seus pais na velhice. Perante as alterações que se verificam na 

família e na sociedade actual, a institucionalização é uma alternativa para quem, apesar de 

desejar outro tipo de solução, deixar de ter condições de continuar a viver na sua própria 

casa, como explica uma idosa: 

Tenho três filhos, mas todos eles têm a sua vida. E eu penso “Então, eu vou para 
um lar”, mas custa-me deixar o meu cantinho. Eu não lhes posso prejudicar a vida, 
eles têm a vida deles. Eles trabalham. Vão de manhã e vêm à noite. Ora, eu não te-
nho o direito, tendo, podendo ir para um lar, de estar a prejudicar a vida deles. Esse 
é o meu receio, mas não se preocupem com isso, que eu habituo-me, vou-me habi-
tuando aqui (O) [IGf NSL2 (D)] 
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Com a evolução da sociedade a família mudou os seus hábitos diários e a falta de tem-

po entrou no vocabulário dos que estão ainda na vida activa. Os idosos, conscientes da 

pouca disponibilidade dos familiares para lhes prestar apoio, justificam que não é por falta de 

vontade ou afecto, mas pela exigência da actividade profissional. 

Ao analisar a opção do idoso em ingressar numa instituição, Reed et al. (2003) definem-

na em quatro tipos: preferencial, estratégica, relutante e passiva. Na preferencial, o próprio 

idoso pondera a ida para um lar como a melhor alternativa quando está só ou sente que 

sobrecarrega os familiares. Apenas três participantes mulheres afirmam, sem ambiguidades, 

querer ir para um lar na sua velhice para não incomodar os filhos. 

Mas eu é que me custa estar a incomoda-los. É só isso que eu tenho medo! Queria 
que Nosso Senhor me desse forças para eu tratar de mimOCuidar de mim, sem es-
tar a ocupar ninguém! Não tenho medo da velhice! Não. Tenho medo de dar traba-
lho! Por estar a incomodar! [IGfCRS2 (C)] 

Na opção estratégica, a pessoa exprime um planeamento ao longo da vida e, com an-

tecedência, procede à inscrição num lar ou torna-se sócio de uma instituição. Este tipo de 

ingresso está expresso no depoimento seguinte:   

Eu já cheguei a ter medo da velhice, porque estava com medo de saturar a minha fi-
lha, mas agora como vim para aqui (Centro de Dia) e estou tão bem que já me ins-
crevi no Santo António (LAR) para quando estiver assim mais coiso e sinto-me alivi-
ada porque alivio os filhos. Quero ir para um lar só para não dar trabalho aos meus 
filhos e também porque sinto-me bem aqui com estas amigas. Olhe tem graça por-
que nos inscrevemos todas ao mesmo tempo, O”vais então também vou” e então lá 
nos encontramosO [ICRS8 (F)] 

Contrariamente, a opção é relutante quando o idoso resiste ou discorda da instituciona-

lização, é pressionado pela família ou a deliberação é tomada por profissionais. Na opção 

passiva, o idoso é encaminhado para um lar sem o questionarem.  

Assim, o processo de adaptação ao lar é facilitado se a decisão for do tipo preferencial 

ou estratégico (Reed et al., 2003) e, por oposição, é dificultada se for do tipo relutante, pas-

siva ou por resignação (Sousa, Figueiredo e Cerqueira, 2006). Seja qual for a circunstância, 

a decisão de integrar um idoso num lar significa sempre a rotura com o seu meio afectivo, 

social e arquitectural (Mazzola, 1996). Lee (2010) indica como preditores de adaptação ao 

lar a auto-eficácia para a saúde, o preconceito sobre lares, o apoio emocional dos funcioná-

rios e outros moradores, a satisfação da família e a satisfação geral com a instalação. Ibid 

refere ainda factores importantes para ajudar os idosos a alcançarem sucesso na sua per-

manência no lar: os recursos humanos de enfermagem, o apoio social e as instalações.  

Intimamente embutidas nas representações sociais de velhice estão as representações 

sobre os lares ou instituições de acolhimento/residências para idosos. Arca (2007) identifica 
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dois preconceitos arreigados na mentalidade dos idosos; o primeiro refere-se às vivências 

pessoais que os induzem a identificar a residência com os antigos asilos onde as condições 

de vida eram insalubres e degradantes, sendo, por isso, conotados com a pobreza e a 

indigência; o segundo preconceito é o sentimento de abandono familiar causado pelo in-

gresso num lar.  

Para alguns idosos, a conotação negativa que têm do lar foi provavelmente influenciada 

pelo conhecimento da realidade institucional, com a valência de internamento. Tal facto pode 

condicionar negativamente a sua representação da institucionalização e reforçar a preferên-

cia em ficar no seu domicílio, mesmo em situação de doença e dependência:  

Não quero ir para um lar. Eu só tenho medo é o seguinte, é eu ir envelhecendo mais 
do que já estou e ter de ficar numa cama acamada, ser tratado como uma coisa O o 
medo que eu tenho é esse, mas não quero ir para um larOeu bem vejo como é... 
[ICRS19 (F)] 

Ainda assim, os lares são vistos como instituições que protegem e cuidam das pessoas 

quando estas deixam de ser capazes de estar sozinhas: 

Têm é que nos tratar bem e nestas casas eles tratam. Porque a minha família quer 
cuidar de mim, mas a minha filha neste momento não pode. Não pode porque tem a 
vida dela com muito trabalho. E essas casas servem para quando já não podemos 
fazer esta vida que fazemos agora. [IGfCRS2 (A)] 

Os lares representam, portanto, para os idosos, uma garantia de apoio quando a rede 

de interacção não tem capacidade para tal (Pimentel, 2001), principalmente quando os 

filhos, pilares de apoio para a maioria, vivem constrangimentos profissionais e têm, ainda, 

grandes responsabilidades de criar e educar os próprios filhos (Figueiredo, 2007). Assim, a 

existência de lares é encarada como uma vantagem quando o idoso analisa o estilo de vida 

actual e as obrigações dos filhos: 

Eu receio no meio disto tudo, é o terminar do fim da minha vida, se não encontro um 
sítio para estar a tratarem de mim, encontra-se muitas casas dessas felizmente, é 
estão um bocadinho caras, são um bocadinho caras, e eu isso, não posso pagarOA 
minha filha tem outras obrigações com os filhos”O [ICRS13 (F)] 

O facto de estarem conscientes da indisponibilidade dos familiares para prestar um 

apoio continuado leva-os a considerar o lar como uma alternativa no futuro. As pessoas 

expressam a consciência de que o contexto de nuclearização da família não reproduz os 

quadros inter-relacionais de interacção e apoio mútuo (Fernandes, 1997), feito de direitos e 

de deveres institucionalizados, tradicionalmente, presentes nas gerações anteriores, além da 

noção de que as alterações na idade de reforma dos seus descendentes poderão impossibi-

litar o cuidar dos pais:  

Com o meu maridoOtinha a filha que ajudavaO Estava ali a par e parOAgora, e 
eu? A minha nora não pode, o meu filho não pode, claro, a minha filha tam-
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bémOsozinha não vai poder. Ela vai de manhã e vem à tardeO Os filhos, só se vão 
reformar aos 65 anos, não são agora assim as leis? [I FgCRS2 (Ali)] 

Viver na própria casa é fundamental para o idoso, na medida em que valoriza a sua in-

dependência, e, por isso, prefere manter-se lá, em vez de viver em casa de familiares ou 

num lar (instituição), o mesmo ocorre em relação ao meio onde reside. Os idosos têm a 

noção de que a institucionalização retira toda a privacidade e os sujeita ao controlo e depen-

dência perante a regulamentação interna, como narra um idoso: 

É, realmente, ir para um lar, para mim, é uma dificuldade grande. Ter que deixar a 
minha casa e ir para um lar, é difícil! Há muita regra. MasO Porque ali (em casa) sei 
que posso fazer aquilo que quero, não posso fazer as minhas coisitas do dia-a-dia 
[IGfNSL2] 

O lar é também encarado, por alguns idosos, como um local que pode dar dignidade e 

bem-estar à pessoa quando ela não tem condições para ser independente, mas essa opção 

só se coloca quando perderem a autonomia, pois enquanto mantiverem capacidades físicas 

e mentais para desenvolverem as suas actividades de vida diária pretendem permanecer em 

suas casas. Paúl (1997) opina que a institucionalização ocorre na sequência da incapacida-

de funcional do indivíduo, combinada com a ausência de apoios sociais. A opção por viver 

no lar é identificada por alguns autores com despersonalização (Pavarini & Neri, 2005) e 

perda de autonomia. Diante da possibilidade de residir numa instituição de longa permanên-

cia os depoimentos dos idosos mostram um descontentamento geral, quase unânime, um 

receio de passarem a viver sozinhos, de se sentirem sós ou abandonados. 

Os idosos manifestam o desejo de ficar em casa como forma de manter o seu espaço 

familiar e os seus hábitos de vida, num território privado, desejo esse que resulta da neces-

sidade individual de espaço territorial (Kihlgren & Thorsén, 1996;1998); ao institucionaliza-

rem-se, sentem-se ameaçados, pois o seu espaço privado é facilmente violado (Randers & 

Mattiasson, 2000). A institucionalização é, assim, um evento importante para os idosos 

podendo afectar negativamente a sua adaptação e a capacidade de realizar actividades 

diárias (Bekhet, Zauszniewski & Nakhla, 2009).  

A vontade do idoso em querer permanecer na sua casa está também relacionada com 

a comunidade onde a mesma está inserida, e conjuga-se num ambiente de rotinas e conhe-

cimentos, cuja rotura implica alteração no estilo de vida (Sousa, Figueiredo & Cerqueira, 

2006). Na sua casa os idosos sentem mais segurança contra a adversidade do meio ambi-

ente, mais privacidade individual e familiar, para além de ser um local de identidade, uma 

vez que toda a decoração, móveis e ambiente reflectem a sua individualidade e as lembran-

ças, que são a continuidade entre o presente e o passado.  
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A tendência da política social actual é incentivar a pessoa idosa, sempre que seja pos-

sível, a permanecer no seu ambiente habitual. Mas, para que tal aconteça, na perspectiva de 

Arca (2007), é necessário que o estado assuma a responsabilidade de colocar à disposição 

dos idosos os recursos económicos e sanitários de que necessitam para continuar a manter 

a sua independência e autonomia e melhorar a sua qualidade de vida. Ibid atribui ao Estado 

responsabilidade na adopção de medidas que possibilitem às famílias cuidar dos seus fami-

liares, garantindo-lhes uma rede de apoios formais que lhes permita executar essa tarefa, 

sem que esta se converta numa situação problemática devido aos encargos económicos e 

emocionais e ao desgaste físico inerentes à situação. 

Num estudo realizado com familiares de idosos dependentes, Kodama et al. (2009) 

mencionaram uma taxa de institucionalização de indivíduos com relações familiares pobres 

(31%) significativamente maior do que em indivíduos com bom relacionamento familiar 

(12%), ou seja um bom relacionamento familiar ou relacionamento familiar pobre foram 

expressivamente relacionados com tensões psicológicas e o que pode determinar a taxa de 

institucionalizados em lares de idosos. A propósito do idoso permanecer em sua casa, Sou-

sa, Figueiredo e Cerqueira (2006) indicam os critérios a ter em conta para a tomada de 

decisão: estabilidade clínica, apoio de um cuidador competente, ambiente físico adaptado às 

necessidades do idoso e cuidadores, acesso aos serviços profissionais e adequado suporte 

financeiro.  

A vontade de num futuro optar pela institucionalização foi referido por um número restri-

to de idosos participantes neste estudo (todos do género feminino), com a justificação de 

“não ser um estorvo para os filhos”. Se, por um lado, existe uma expectativa em relação a 

ser cuidado por um familiar, com ajuda remunerada ou mesmo a ida para um lar de idosos, 

por outro, observamos que ainda existe uma incerteza muito grande quanto ao futuro, princi-

palmente por se tratar de pessoas que moram sozinhas e que já aprenderam a gozar dos 

privilégios que a vida independente lhes oferece. Mesmo com a incerteza em relação ao 

futuro, todos mantêm a esperança de continuar a viver com saúde, deixando de lado os 

problemas que a falta dela pode acarretar, como, por exemplo, o impedimento de morar 

sozinho.  

Proximidade da Morte  

É fácil perceber que sejam os idosos os que mais pensam na morte, pois a idade vai 

avançando e a própria sabedoria popular que eles evocam com frequência dá conta dessa 

mesma proximidade, entendida através das expressões “quem já andou, já não tem para 

andar”. 
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O pensamento na morte está, portanto, mais ou menos presente em quase todos os 

idosos. E o idoso não pode deixar de se confrontar com essa realidade, principalmente 

quando está em causa a perda da capacidade de cuidar dos familiares que estão sob 

os seus cuidados. Esta ideia é expressa por uma senhora de 86 anos que tem a seu 

cargo um jovem neto com problemas de adaptação social e um filho portador de 

doença mental, e que, para superar o medo da morte, negoceia, com humor, com 

uma entidade divina:  

Tenho medo da morte, tenho muito medo. Eu sei que de um momento para o outro 
que vou-me embora, mas estou sempre a pedir, "Deixe-me estar mais uns dias", e 
Nosso Senhor parece que me ajuda, Quando estou zangada com ele, às vezes arre-
lio-me bastante, e digo assim: “Oh meu Deus porque é que não me levas, estou aqui 
farta de penar, estou farta distoO” mas depois já a coisa passou e, “Oh meu Deus 
perdoa-me que eu ainda não quero ir, não quero, agora se me levasses não ia de 
vontade”, maluqueira da gente, não éO não é como a gente quer, é como Deus es-
tima (O) ” [ICRS4 (F)] 

E ensaia uma negociação: 

Às vezes estou arreliada com eles, “Ó meu Deus, mas porque é que não me levas 
daqui para fora? Estou cansada de viver isto”O Mas depois lembro-me do que dis-
se, “Ó meu Deus, perdoa-me! Não me leves ainda! Ai, mas tenho tanto medo de 
morrer! Peço-lhe perdão. “Não me leves ainda que eu agora não vou de vontade. 
Quando eu tiver isto mais em ordem, mais, então já vou! “É a vida! Deus sabe a mi-
nha preocupação [IGfCRS1 (E)] 

Por um lado, as pessoas idosas encaram a morte positivamente, porque põe fim ao so-

frimento, físico ou psicológico. Por outro lado, exprimem sentimentos negativos em que a 

morte é vista como um fim, castigo, separação ou, na situação relatada, sentida como medo 

de deixar quem precisa dos seus cuidados. A percepção de que se tem um papel, mais ou 

menos relevante, a desempenhar junto dos outros, pode ser um objectivo de vida; ter por 

que viver e para quem viver são condições necessárias ao bem-estar (Silva, 2005). Nos 

casais a preocupação é mais com o cônjuge, sobretudo quando o contacto com os filhos é 

caracterizado por um envolvimento superficial ou visitas esporádicas, como explicita um 

idoso: 

Só tenho medo de morrer, de a minha mulher ficar. Se eu morrer, com quem fica a 
minha mulher? Tenho medo que a mulher fique sozinha. Porque tenho medo que os 
meus filhos não contribuam, pouco se têm interessado e visitas raramente, e vi-
vemos todos aqui (Coimbra) O É só isso que me mete medo a mim. De restoO Te-
nho de morrer [INSL2 (M)] 

À medida que se envelhece a morte está cada vez mais presente, as perdas são inevi-

táveis (perdem-se os pais, os irmãos, os amigos, o cônjuge) e o idoso não pode deixar de se 

confrontar com a realidade.  
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O medo da morte é universal e há muitas razões para fugir de a encarar calmamente. 

Para Kubler-Ross (1996), uma das mais importantes é que, hoje em dia, morrer é muito 

solitário, muito mecânico e muito desumano. Da análise do medo da morte, sob o ponto de 

vista psicológico, conclui que o homem tem de se defender de vários modos contra o medo 

crescente da morte, prevê-la e precaver-se contra ela. O pensamento que reflecte, fre-

quentemente, a própria morte associa-se a um processo de morrer para não viver 

uma grave dependência e poder vir a ser um fardo para a família, além do medo de 

morrer só:  

Até que eu seja válido, que me deixe cá andar! Até que eu possa ser válida, ajudar, 
que me deixe cá andar! Depois, que me leve, pois sóO só estou a servir de empeci-
lho. [INSL1 (F)]  

O que é preocupa é estar sozinha e morrer, não ter ninguém ao pé de mim, estar 
sozinha, que eu tenho às vezes e peço muito a nosso senhor que não me deixe 
morrer assim de repenteO [ICRS7 (F]) 

Este receio perante a morte prende-se com o facto de não se querer sobrecarregar os 

filhos, que já têm uma vida profissional que lhes ocupa grande parte do tempo e das energi-

as, não havendo, por conseguinte, disponibilidade de tomar conta dos pais doentes.  

Por outras palavras, o que os idosos mais temem na morte são os acontecimentos que 

a envolvem, como, por exemplo, a rejeição, o isolamento, a solidão, a doença prolongada, a 

perda do papel social e a da autonomia. Também associado ao medo da morte está o casti-

go e a prestação de contas (o perdão teologal que Deus concede) no dia do Juízo final, 

segundo a doutrina judaico-cristã. Este medo ligado à culpa sentida por ter realizado acções 

condenáveis, do ponto de vista moral e social, no seu tempo de juventude, é expresso no 

depoimento de um idoso: 

(O) O maior medo que eu tenho é das contas! Realmente, portei-me mal. O Estive 
6 anos em Moçambique e lá tive uma rapariga por minha conta (O) Eu sou pecador, 
em novo, pronto! Homem é homem! E o corpo é fraco! [INSL12 (M)] 

A preocupação de dar significado à morte é manifestada pela pessoa mais idosa, com 

93 anos, e tem a ver com as questões relacionadas com os rituais na morte, neste caso, a 

última morada, desprezada: 

Os meus netos depois são capaz de não ir à minha campa, ficar desprezada, vem 
tudo assim à ideia, tudo. Gostava que fossem lá, não me deixassem desprezada 
[ICRS19 (F)] 

A preparação para a morte e a possibilidade de se confrontar com uma perda significa-

tiva deve começar o mais cedo possível (Oliveira, 2010). O problema torna-se mais iminente 

à medida que a idade avança, devendo o idoso preparar-se interiormente para a sua própria 

morte ou a de algum ente querido e, ainda, para ser ajudado neste processo. Vários idosos 
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referem não recear a morte, enquanto acontecimento, mas temem o sofrimento físico que a 

pode anteceder: 

A morte não me mete medo, eu quero lá saber da morte! Quando a minha morte 
vier, veio, pronto não quero é sofrer O [IGfSJ2 (R)] 

Tenho medo de sofrer, não sou uma heroína, tenho medo de sofrer. O sofrimento é 
que me mete medo. Agora o resto, alguém há-de tomar conta de nós. Há-de ser 
como Deus quiserO [IGf SJ2 (A)] 

Os idosos podem, pois, manifestar múltiplos sentimentos, difíceis de narrar, à medida 

que sentem a morte aproximar-se. Mas estes sentimentos vão depender de cada um, de 

como viveu a vida, de quem o rodeia, da fé religiosa, da maneira como poderá vir a morrer 

(local, sozinho, etc.). Ainda neste processo, o idoso encontra na espiritualidade uma forma 

de minimizar o medo de uma morte dolorosa, de sofrer antes de morrer. 

Para Oliveira (1998), os idosos foram adquirindo, ao longo da vida, capacidades de 

acomodação ao conceito de finitude, quer através da acumulação das suas experiências 

quer pelo simples facto de terem vivido mais tempo. A viuvez, a morte de amigos e o reco-

nhecimento do declínio das funções podem provocar um sentimento de maior proximidade 

com a morte, sendo esta percebida como mensageira da finitude do tempo de vida, seja 

pela aparente proximidade da própria morte, seja pela vivência de maior mortalidade de 

pessoas próximas ou conhecidas. Assim, a velhice é, por excelência, o período da vida em 

que a morte deixa de ser uma possibilidade remota para se transformar em uma realidade 

mais imediata (Garcia Marquez, 1997).  

O envelhecimento, a doença, o sofrimento e a proximidade da morte são ainda experi-

ências de separação. Tudo o que significa ruptura ou separação traz tristeza, faz parte do 

processo de adaptação à morte e requer acompanhamento espiritual (Cabodevilla, 2007). 

No final da vida, há numerosas perdas relacionadas com a separação de tudo o que foi 

adquirido ao longo do percurso de cada um, final esse acompanhado, muitas vezes, pela 

perda das faculdades mentais e, por vezes, também pelo surgimento do sofrimento de não 

ter realizado o(s) projecto(s) a que se tinha proposto. Por outro lado, não ter medo da morte 

pode ser uma posição sustentada racionalmente, com o evitamento do contacto mais pro-

fundo com emoções, relacionado não só com uma defesa inconsciente mas também com a 

menor valorização do viver nas condições actuais, perante a perspectiva de continuidade de 

uma vida melhor após a morte (Araújo et al., 2009).   

Merece também ser destacado o medo que os idosos expressaram de viver em locais, 

outrora com muitos habitantes, agora desertificados. Essas alterações geram sentimentos 

de solidão e de medo de serem vítimas de violência: 
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Olhe Sra. Drª a única coisa que me impressiona é as noites, depois é uma coisa, a 
minha rua está a ficar deserta, morreu a senhora em frente, morreram os do lado, há 
vinte e tal anos, a casa ainda está por habitar, a outra a assistente social comprou a 
casa, as casas não sei se conhece (O),a minha é no topo, e também já tenho oiten-
ta e tal anos, a rua está a ficar deserta, (O) e estamos muito sozinhos à mercê O. 
[ICRS14 (F)] 

Olhe isto está tão mau, lembro-me que às vezes posso ser assaltada, arrombam 
portas, arrombam tudo, às vezes ouço uma coisa qualquer de noite e assusto-me. 
[ICRS19 (F)] 

O que mais me assusta é o viver sozinho. Dado o que se passa no nosso mundo. 
No nossoO No dia-a-dia, porque a gente vê [que] foi morto um velho em tal parte 
assim a assim para roubar alguns dois euros ou três ou coisa assim. É isso que me 
assusta. O viver sozinhoO [ISJ2 (M)] 

O medo da violência e a falta de segurança na habitação e na via pública indicam-nos 

que esses idosos não estão alheios aos acontecimentos externos da crescente violência que 

impera na sociedade.  

PERDAS 

A ideia do envelhecer como uma etapa de perdas encontra-se difundida na população. 

Efectivamente, os idosos vivenciaram, no decurso das suas longas vidas, inúmeras perdas, 

e nesta fase elas sucedem-se com mais frequência e uma maior proximidade, pois os seus 

pares, irmãos e amigos vão morrendo. Machado (2003:328) refere que “o sentimento de 

perda pode estar relacionado com causas diversas que vão desde o luto ao isolamento”. 

Perda é definida por Cabodevilla (2007) como a privação de algo que possuíam anterior-

mente, vinculado à carência, ao dano ou ao prejuízo pessoal. De todas as separações a 

morte é a mais temida, quando se trata do próprio ou de alguém querido. Quase sempre a 

surpresa da morte é prematura, inevitável e imprescindível. A perda do cônjuge é relatada 

como a mais significativa e acarreta dificuldades de adaptação a novas formas de vida, de 

construir ou reconstruir o novo círculo social. Acrescenta-se a essa perda a dos familiares e 

amigos.  

Cônjuge  

A morte do cônjuge, que produz impacto no modo de ser e de estar da pessoa idosa, 

está muitas vezes associada a sentimentos de solidão, pela perda de uma relação íntima 

muito particular: 

Depois que fiquei viúva, as coisas mudaram um pouco, porque deixei de estar, com 
o luto deixei de estar naquele convívio, aquelas amizades O Portanto, aí mudou um 
pouco(O) [IGfSJ2 (C)] 
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A reacção emocional perante a morte do cônjuge é complexa e inclui sentimentos de 

culpa, revolta e de alívio. Os primeiros advêm da morte consentida no hospital; o alí-

vio/libertação surge após anos de convivência conjugal com o cônjuge muito dependente: 

Eu choro a morte do meu marido pela falta que ele me faz, mas também porque ele 
tanto me pediu para não morrer no hospitalO. E eu não cumpri essa vontade dele. 
Sinto uma tristeza tão grande, uma revolta comigo mesma IGfSJ2 (Co)] 

A morte do meu marido foi um alívioOA vida continua e para mim, digo-lhe sincera-
mente, foi um alívio, porque aquela doença não é para toda a gente, não é brinca-
deira e eu, para mim, estar só 8 meses com aquela doença foi uma graça do Senhor 
que eu senti na vida, porque senão morria eu na prisão em que viviaO [ICRS10 (F)] 

Quando as mulheres idosas cuidam dos seus maridos dependentes vivem sentimentos 

ambivalentes, pois tanto lhes desejam a morte para acabar com o seu sofrimento como 

desejam que não morra, continuando os cônjuges a fazer-lhes companhia. Também para 

algumas viúvas a perda de certas responsabilidades após a morte do marido traz uma nova 

e agradável liberdade. Ultrapassado o sofrimento inicial provocado pela morte do cônjuge, a 

mulher consegue adaptar-se à sua nova condição, investir em novas amizades e partilhar os 

seus problemas com outras mulheres com um estilo de vida semelhante. 

O luto, processo complexo com distintas dimensões, influenciado por factores físicos, 

psicológicos sociais e culturais, afecta todas as áreas da vida das pessoas, desestrutura o 

funcionamento habitual (Comyn & Pérez, 2009) e é vivido por alguns como muito doloroso. 

Apesar da ambivalência, em relação ao processo de morrer, algumas mulheres sentem que 

perder o marido é um processo traumático, e os sentimentos envolvidos são a desorientação 

e solidão: 

O que me custou mais na minha vida foi a morte do meu marido ele desde que ado-
eceu nunca mais falou comigo (O). Custou-me muito ele ter morrido no hospital 
porque ele pedia-me para não morrer no hospital e eu não lhe fiz a vontade. Senti 
em casa um vazio que nem tem explicação O [ICRS17] 

A importância do cônjuge é mencionada por quase todos os idosos que sofreram a per-

da e que falam das dificuldades sentidas nesta fase de transição. São, principalmente, os 

homens viúvos que narram a tristeza sentida pela casa vazia. Para um dos viúvos, a morte 

do cônjuge modificou profundamente a sua vida familiar, e à adaptação a esta perda, tão 

significativa, junta-se a necessidade de aprender a viver sozinho: 

Chegava a casa abria a porta e encontrava calor, aquele calor familiar que a gente 
gosta (O) E o que é certo é que eu também gostava de chegar a casa e ter a luz 
acesa. Custa muitoOe os primeiros dias. Depois há um tempo que a gente julga que 
já está habituado, mas de um momento para outro dá uma volta e vê tudo a tremer. 
Começa a passar o filme. (O) MasO "caiu uma trave da minha casa”O [INSL14 
(M)] 



104 

 

Depois de muitas décadas de convívio, voltar para o lar e encontrar a casa vazia exige 

adaptação e aprender a viver sozinho. Na situação de viuvez a pessoa vê-se diante da 

necessidade de mobilizar a sua capacidade adaptativa para fazer face a desafios de nature-

za material ou contextual (como ocupar o tempo, para onde ir) e para redefinir a sua identi-

dade social e o sentido de utilidade da sua vida (Eliopoulos, 2011; 2005). Este é um dos 

acontecimentos que provoca a transição de um estádio de vida para outro, exigindo uma 

alteração no estatuto, nas actividades e dos papéis. 

Familiares  

A perda dos familiares é apresentada pelos idosos como um facto da vida. Da análise 

dos achados, concluímos que as perdas dos pais e irmão marcaram os idosos significativa-

mente: 

Eu tive os meus sogros e vi-os ali morrerem, eu tive os meus pais e vi-os ali morre-
rem, eu tive o meu cunhado que via ali sofrer, eu vi a minha irmã sofrer, eu vi muita 
gente sofrer, eu vi os meus tios, que fomos nós também, as doenças eu a tratar de 
tudo, comecei por ver afinal a vida, que a vida parece que está a perder algo. O fale-
cimento dos meus pais e da minha irmã há um ano, senti que parece que não vale a 
pena, lutar (O.) OHá vinte anos a esta parte a vida tem sido sempre perdas, mais 
de vinte anosO [ICRS14 (F)] 

Apenas uma senhora idosa experienciou a perda do filho. Quando a morte acontece 

numa idade mais avançada é entendida como um processo natural e lógico no ciclo de vida 

familiar, mas quando acontece a um filho é considerada a maior tragédia, que inverte a 

ordem esperada do ciclo vital, como nos relata uma senhora idosa: 

Choro muito! Porque me lembro, lembro-me, pronto, já com esta idade, podia ter O 
o meu filho e não tenho, e é isto que me incomoda. Mas a morte do meu filho aca-
bou comigo, não é justo ele ir e eu ficar, não é justo quando estou sozinha penso 
sempre nestas recordações, e pensar, porque foi isto, porque foi aquilo, porque me 
disseram isto, porque me disseram aquiloO.Todos os últimos momentos delesO 
[ICRS19 (F)] 

Amigos 

A par das perdas de familiares, os participantes também referem a inevitabilidade, re-

sultante da idade avançada, da perda dos amigos:  

Portanto, aquele cicloOde muitas amizades, de muitas amigas, acabou! Porque eu 
conheço, mas nãoO Às vezes, pergunto “Olha lá, fulana” quando há um telefonema, 
quando uma se lembra, “Olha! MorreuO”. Não soube. Agora euhO Fico assim triste. 
Como é que a gente pode ter assim muitas amigas já com esta idade? [I FgC2] 

As relações de amizade tornam-se mais pragmáticas na velhice. Há amigos que dificil-

mente são substituíveis pela importância que têm na sustentação da identidade num mundo 
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em mudança e na contribuição para a interpretação do passado e presente (Sousa, Figuei-

redo & Cerqueira, 2006). 

O processo de envelhecimento leva, portanto, a determinadas perdas que se reflectem 

na adaptação a esta fase da vida. Para Fonseca (2005b), as mesmas vão sendo integradas 

no funcionamento individual, não representam uma diminuição acentuada da qualidade de 

vida da pessoa idosa. Tal facto pode ser explicado pelo princípio da plasticidade apresenta-

do por Baltes e Mayer em 1999, que defendem, nas primeiras fases do envelhecimento, um 

elevado potencial de adaptação dos idosos e reconstrução face às perdas, evidenciando, 

assim, a sua plasticidade para se adaptarem ao envelhecimento (ibid). 

O sentimento de perda não está ligado somente às perdas interpessoais. Apesar dos 

idosos entrevistados apresentarem um bom nível de autonomia e independência de um 

modo geral, lamentam a nível físico as perdas de massa muscular, força, resistência física e 

de coordenação. O estado de saúde é mais ténue devido a doenças mais frequentes, mais 

graves, e com períodos de recuperação mais longos. Assim, os idosos são particularmente 

vulneráveis a perdas e lutos que são cumulativos, e com consequências a nível psicológico, 

físico, económico, social, sexual e interpessoal (Pimentel, 2001). Com a aproximação da 

velhice as perdas sucedem-se e a maneira como cada pessoa experimenta e supera as 

mudanças difere de indivíduo para indivíduo (Comyn & Pérez 2009), com a particularidade 

de, nesta fase da vida, o tempo para as superar ser menor. 

1.1.2 - Ser Idoso versus Ser velho 

Entre os participantes a opinião é unânime em considerar o poder das palavras idoso e 

velho, pois interpretam-nas de forma diferente. Para uns, velho é um termo depreciativo, 

enquanto para outros apenas sinónimo de uma idade que não podem negar. Já o termo 

idoso é, para alguns, mais agradável, mais leve e mais decente. São explicativos disso os 

excertos seguintes: 

Velhos, não, nãoO. É que as palavras, O as palavras marcam! O As palavras pe-
sam! As palavras têm peso e, como têm peso! É muito mais agradável a pessoa di-
zer “aquele idoso” que “aquele velho”. Eu sou uma pessoa! [ISJ7 (M)] 

“Oh seu velho”, com desprezo, idoso é melhor Tratar por idoso é mais decente. É 
mais decente, é. [ISJ4 (F)]] 

Embora estes achados se reportem apenas a dois idosos, pela natureza discrepante 

dos mesmos e pelo tom de voz com que foram proferidas as palavras, importou realçar a 

importância de definir precocemente com o grupo a denominação social do seu agrado.  
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Se para uns a palavra velho tem uma conotação negativa, para outros o bilhete de iden-

tidade marca uma idade que se enquadra na categoria de velho, um marco importante, 

como exemplifica o testemunho de uma idosa. 

Gosto da palavra velha, que eu não me importo de ser velha. Até costumo dizer: “Se 
me chamarem “nova” é que eu não gosto. Estão-me a gozar. “Acho que sou uma 
velha. Também me dizem que eu não tenho aparênciaO Já me têm dito, quando eu 
digo que tenho 80 anos. [ISJ1 (F)] 

Algumas das participantes do estudo I não se sentem velhas nem idosas, pois pensam 

ter a mesma disposição para fazer as coisas, por isso são simplesmente pessoas que enve-

lhecem. As palavras assumem, assim, no entender dos idosos, um cunho que denigre, que 

faz com que o valor das pessoas idosas seja diminuído, como explícita o testemunho: 

Chamar VELHOS... Sim, não admito isso, nãoO Não admito, quer dizer, não consi-
dero a maneira como as pessoas falam, não considero bem. Acho que é, é depre-
ciativo e não tem razão de ser. Mesmo “idoso”, é depreciativo. Desde que a pessoa 
contribua para o seu bem-estar NÃO É IDOSOOAcho que realmente é depreciativo 
estarem a falar em “idoso” E nós não somos nem uma coisa nem outra. [INSL4 (F)] 

Na percepção da velhice, não se consideram idosos ou velhos enquanto estiverem na 

posse das suas faculdades mentais, o cérebro bom, apesar das limitações que paulatina-

mente vão sentindo: 

Enquanto as pessoas tiverem as suas faculdades mentais organizadas, nunca se é 
velho, não é? Enquanto tiver este espírito não, não O [INSL13 (M)] 

Eu nem me sinto velho. Pois, tenho esta idade, tenho o cérebro bom, O espírito de 
novo, essas coisasOTenho as minhas limitaçõesO Considero que estou a entrar já 
numa certa idade, já por certas limitações que tenho, mas considerar-me velho, ai 
não! [I SJ2 (M)]  

A visão da velhice como estado de espírito dá a entender que o envelhecimento psico-

lógico não está, como o biológico, previamente determinado e que pode ser contrariado. Não 

envelhecer psicologicamente é o resultado de uma atitude activa de oposição à idade e de 

vontade de fazer coisas: 

Tenho que envelhecer, eu tenho que envelhecer assim como todos nós, agora a 
idade não me diz nada enquanto tiver esta genica, este espírito irrequieto. Não vou 
ser idosa nem velha [ICRS8 (F)] 

Porque eu tenho genica! As pessoas quando deixam de ter genica ficam 
maisOidosas. O Perdem a vontade. Enquanto se tem vontade de viver e de lutar, 
nunca se é, nunca se é idoso ou velho [INSL7 (M)] 

Para além da manutenção de um espírito jovem, o modo de fugir ao estigma da pessoa 

idosa é através do vestuário: “Não me considero idosa porque tenho um espírito jovem. 

Inclusivamente visto de uma forma maisojovem. Gosto de vestir as cores claras, como as 

mocinhas novas (o) [ICRS11 (F)]. É possível perceber, em alguns achados, a associação 
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da idade com a maneira mais adequada de vestir e de se apresentar socialmente. Com 

efeito, as roupas consideradas ideais para uma determinada época e cultura para uma 

pessoa jovem podem ser vistas como impróprias para as pessoas consideradas idosas, 

contudo, ponderando o papel que o vestuário desempenha na comunicação não-verbal, 

pode ser a forma de a pessoa expressar os seus valores pessoais, de proporcionar segu-

rança e auto-estima.  

Cada indivíduo elabora, à sua maneira, esquemas e estratégias de adaptação pessoal 

à velhice. Reflexos de toda a sua história de vida, esses esquemas poderão ser mais ou 

menos construtivos e socialmente positivos. De acordo com Vaz (2008), a velhice associada 

ao estado de espírito admite uma perspicácia de classificação que é a dos” velhos que são 

novos” e a dos “novos que são velhos”. Desta forma, é-se velho ou idoso quando se perde a 

vontade de viver e de lutar por uma vida melhor, quando se perde a genica para empreender 

coisas novas, independentemente da idade cronológica. E ainda que a aparência exterior 

indique a passagem dos anos, o que conta verdadeiramente são os sonhos que ainda aca-

lentam: 

Não me considero velha. Interiormente não sou velha, eu às vezes até me ponho 
assim a pensar, “Oh meu Deus, tu já devias ter juízo”, eu falo comigo mesma, interi-
ormente, ” porque tenho sonhos”, às vezes, gostava disto e daquilo. é por isso que 
eu os tenho (os sonhos)(O) [ICRS6] 

O exemplo da atitude de pessoas com muita idade (mais de oitenta anos), de conversar 

com finura, de se interessar pelo que se passa pelo mundo e de ter a preocupação de cuidar 

da aparência acentuam essa noção de que a velhice depende do estado de espírito volunta-

rista que cada pessoa consegue manter, como explicita o excerto seguinte: 

Tenho idade, mas não sou idosa tenho, como se dizOo espírito de nova, assim quer 
dizer, não posso estar quieta, tenho de andar sempre a mexer, sempre a trabalhar e 
a andarO eu não sou daquelas pessoas que me deixo ir assim abaixo, desmazela-
da, não, gosto de andar assim limpinha, arranjadinha, gosto de sair bem arranjada, 
O Não sou idosa porque sou toda alegre [ICRS19 (F)] 

Encontramos pessoas com idade cronológica para ser consideradas idosas socialmen-

te, que se sentem envelhecidas em termos físicos, mas com espírito de jovem: “O meu 

espírito não está em conformidade com o físico, envelheci mais a nível físico do que do 

espírito. De espírito não sou idosa. É isso mesmo que eu sinto” [ISJ3 (F)]. 

No estudo realizado por Vaz (2008), os participantes rejeitam a palavra velha, interpre-

tada como a imagem que têm do outro e que não querem para si. Com efeito, a expressão 

da velhice e do envelhecimento materializada na aparência das pessoas (Silva, 2005) faz 

com que essa aparência seja um critério para o mundo dos outros. 
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Assim, definir alguém como sendo idoso é algo que não é fácil e que está longe de ser 

consensual, tanto que o senso comum utiliza as mais variadas expressões para designar 

esse grupo da população (velho, idoso, terceira idade, sénior, entre outras). Se não houver a 

preocupação de ajustar uma expressão adequada e única para designar as pessoas perten-

centes à faixa etária de 65 anos ou mais, prevalece o mito de se considerar a velhice um 

sinal de fragilidade, decadência e/ou dependência. Segundo Beauvoir (1970), as represen-

tações do velho e da velhice reflectem-se no modo como são tratados, resultam tanto das 

circunstâncias materiais de cada sociedade quanto do seu sistema de valores e crenças, 

sofrendo mudanças em sociedades diferentes e dentro de uma mesma sociedade.  

As categorias, construídas a partir dos discursos, reflectem as representações dos par-

ticipantes sobre o envelhecer, mais especificamente da concepção de ser idoso versus ser 

velho, para uns um privilégio e para outros desvantagem em relação a idades anteriores 

(Diagrama 3) mas com clara diferença em termos do número de anos: 

Velhinha é ter muitos anos mas ter capacidades, como aqui algumas idosas mas ve-
lhinhas, para ai com 90 e tal anos, mas ainda tem capacidades para lutar para ir a 
passeios, para tudo isso. Idosas são as que têm mais de oitenta mas que fazem tu-
do [ICRS9 (F)] 

A maioria dos idosos aceita, portanto, as denominações mais frequentes de idoso e de 

velho por se ajustarem ao seu sentir e atribuem-lhes privilégios e desvantagens.  

Em seguida, apresentamos hierarquicamente as categorias Ser Idoso e Ser velho com 

base no número de achados encontrados, também motivados pelo testemunho: “Idoso, tem 

menos idade do que um velhooPois, eu acho que sim, o idoso tem menos idade, não é?” 

[ICRS2 (F)].  
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DIAGRAMA 3 – Ser velho versus Ser idoso 

 

 
Ser idoso/ser velho oscila entre uma concepção mais negativa, marcada pela idade, até 

ao outro extremo em que a idade não conta, porque é alegre, tem genica e espírito jovem. 

Pensamos que esta heterogeneidade de significados ou representações traduz a diferença 

entre as pessoas em função das suas histórias de vida. Ao estudar os motivos das divergên-

cias de interpretação sobre a velhice, Zimerman (2000) concluiu que os idosos com bom 

nível de capacidade funcional e autonomia, com as doenças crónicas controladas e um bom 

nível financeiro conceituavam positivamente a velhice, o que não ocorria em situações opos-

tas. 
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SER IDOSO 

Ser idoso é um privilégio que reside em ter vivido muitos anos e constitui uma fase da 

vida de libertação ao nível das suas responsabilidades sociais/laborais e familiares: 

Uma pessoa idosa para mim, é uma pessoa que já está há muito ano na vida pronto, 
a pessoa idosa, ela pode ser idosa, pela sua maneira de ser ou porque já tem muitos 
anos porque há idosos com 85 anos e com 90 muito bem outros com 80 e outros já 
estão mais caidinhos, nem lhe sei bemOo idoso, é uma pessoa que já está no mun-
do há muitos anosOAi eu acho que a partir dos 70, nós notamos, eu acho que um 
idoso começa a partir dos 70. [ICRS14 (F)] 

Então eu sou idosa porque tenho muitos anosOEntão sou. Olhe quer crer que eu 
até esta altura dos, dosO 90, pois, eu não ligava nenhuma aos anos, os anos iam 
passando e eu não ligava nenhuma, era só andar, gostava muito de brincar, de pas-
sear (...) [ICRS18 (F)] 

A satisfação com a vida, elemento indispensável ao bem-estar emocional, pode manter-

se elevada na velhice, especialmente quando os indivíduos estão empenhados no alcance 

de metas significativas de vida, que devem ser reformuladas de acordo com novos valores: 

Mas, sinto-me bem assim como estou! Já passei estes anos todos, o tempo que vivi 
com os meus, tudo isso me alegra, me dá satisfação, não me importo nada do tem-
po, dos anos que tenho! Não me importo! Não me faz diferença [IGfNSL2 (N)] 

Eu estou a viver os melhores anos da minha vida. (O) Agora sinto-me mais liberta 
para fazer coisas de que gosto e que sempre quis fazer e não pude (O) [IGfCRS 
(R)] 

De facto, a aceitação da velhice como uma etapa da vida implica um reposicionamento 

dos valores e um voltar-se para dentro de si mesmo. Vozes contrárias indicam o idoso como 

uma pessoa sem forças, dependente dos outros: 

Para mim, idoso é aquele que está acamado, que já não pode fazer nada, que já 
não tem forças, esse é que é idosoOidoso é só quando já fica muito dependente 
dos outros, quando já não é capazOdepende dos outros, não é capaz de resolver o 
problema, isso então é que é idoso O [ICRS12 (M)] 

Uma pessoa idosa, eu acho que é uma pessoa que já não pode fazer certas coisas, 
não é? Já não tem forças, já não tem vontade, deixa-se ir abaixo por quase nada. 
[ICRS19 (F)] 

Os idosos apontam não só as perdas e as limitações mas também os aspectos positi-

vos dessa fase da vida, nomeadamente a participação nos grupos de convivência. Para 

algumas idosas, esta é a melhor fase da sua vida pela liberdade, que lhes é dada, de viver, 

longe dos compromissos familiares de outrora: 

Isto foi um achado para mim. Pois é, a convivência e a amizade. Quer dizer, temos 
umas pelas outras. É muito bom. Ai, eu estou ansiosa que chegue sempre a Terça-
feira para vir. Porque, à Segunda fico sempre em casa. E a Terça-feira para mim éO 
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Eu logo de manhã estou à espera da camioneta. É a convivência, é tudo. É muito 
bom. É um achado. [INSL11 (F)] 

O fim-de-semana para mim é tristeO Estou ansiosa que passe porque me sinto me-
lhor aqui do que em casa sozinhaO [IGfCRS2] 

Também uma boa rede social e familiar aumenta a probabilidade de se ter uma vida 

mais longa (Holt-Lunstad, Smith & Layton, 2010). Esta afirmação dos autores resulta da 

recolha e análise de 148 estudos em que observaram a relação entre a frequência da inte-

racção humana e a saúde durante um período de sete anos e meio. O resultado aponta para 

o facto de os relacionamentos diminuírem em 50% o risco de morte, contudo, este valor 

pode ser bastante superior, dado que as investigações não abordaram a qualidade das 

relações interpessoais. Referem que uma baixa interacção social coloca a vida em risco 

tanto quanto fumar mais de 15 cigarros por dia ou ser alcoólico. Nessa mesma comparação, 

não ter um bom suporte social coloca a saúde num risco superior ao de não praticar exercí-

cio físico e é duas vezes mais prejudicial que a obesidade. Ibidem anunciam, pela mesma 

razão, a falta de relações sociais como factor de risco para a morte, pouco reconhecida pelo 

público e pelas organizações de saúde, ao mesmo tempo que consideram a influência da 

família e dos amigos na manutenção de uma boa saúde, pelo afecto, pelas conversas que 

permitem encontrar sentido para a vida ou pela responsabilidade que sentimos uns pelos 

outros. 

A questão mais importante é saber qual a imagem que o idoso faz dele mesmo, pois, 

para uma modificação completa e eficiente, os idosos também devem mudar a maneira de 

olhar para si e para os outros idosos. Segundo Beavouir (1970), o homem idoso detesta a 

sua velhice, sente repugnância diante da própria imagem e sente-se velho através dos 

outros, sem ter experimentado ainda sérias mutações. Ou seja, interiormente não se sente 

velho, mas integra algumas características que lhe foram atribuídas, logo, não sabe mais 

quem é, como se a idade não fosse vivida por si mas para os outros que o cercam.  

SER VELHO 

Existe, então, uma ambivalência na forma como os idosos participantes do estudo ana-

lisam a questão de ser velho. Como dissemos, para uns representa o conjunto de transfor-

mações negativas ligadas ao conceito tradicional de velhice, enquanto para outros é um 

privilégio.  

O privilégio de ser velho advém de ter alcançado grande longevidade, sabedoria e ex-

periência. Alguns depoimentos colhidos ilustram esse privilégio:  
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Sou velhinha porque tenho 93 anos, está a perceber, não é (risos), poisO o velho 
tem que ter muita idade [ICRS3 (F)] 

Velho é ter idade, não é? Os anos passam e o que é que eu sou? Então, paciência! 
[ISJ12 (F)] 

Velha é uma pessoa que já viveu bastante e tem uma certa sabedoria. [ICRS6 (F)] 

Ser velho está também associado às transformações que constatam, quer na própria 

vida quer na vida dos que os rodeiam, a exclusão da rede produtiva, a falta de capacidade 

pessoal, esta última traduzida na pessoa que necessita de cuidados, sem força, sem vonta-

de, doente e incapacitado, e, por isso, relacionado com a tristeza, a falta de préstimo, a 

dependência e a proximidade da morte:  

A pessoa velhinha fica ali, parada! A gente sendo velhinha, para que é que a gente 
presta? Para nada. Isto é triste, também é triste a gente ir para velhinhoO Estar para 
aqui assim, sem se poder mexerO E ter de estarem a dizer “Olha, não se suje!”, e 
“Olhe, o comer na boca!”, e “Olhe, isto” e “Olhe, aquilo! [INSL3 (F)] 

Velho só já completamente dependente dos outrosO [ICRS12 (M)] 

Do velho pouco se pode esperar” [IGfCRS2] 

Ser velho é já estar naquele declínio para morrer [ISJ2 (M)] 

Os idosos assinalam as características presentes no corpo como identificadoras da ida-

de (perda de beleza, rugas, doenças, dificuldade de movimentos, etc.). Nessas marcas, a 

perda da beleza (viço) aparece como elemento primordial. É de notar que o padrão de bele-

za implícito é o da juventude e não se admite a possibilidade de outros padrões ou de pa-

drões alternativos.  

A consciência de si enquanto pessoa com limitações é manifestada do seguinte modo: 

Eu, eu não posso lidar com a minha vida como eu lidava, tenho muitos problemas, 
por isso sinto-me uma pessoa velha, velha e acabada mesmoO [IGfCRS1] (Alb)] 

Até quando eu me puder deslocar pelos meus próprios meios, não é se é idoso, mas 
sei que tenho 75 anosO Por enquanto não, agora ainda vou andando bem, trato da 
minha vida” [INSL14 (M)] 

Assim, entre os participantes, o entendimento acerca do que é ser velho decorre das 

questões de actividade e do estilo de vida, ou seja, enquanto realizarem actividades indivi-

duais, ou sociais, poderão levar uma vida como qualquer outra pessoa, mesmo com as suas 

limitações físicas derivadas do processo natural do envelhecimento. 
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1.2 - MENTE E CORPO ENVELHECIDOS 

Em qualquer etapa da vida, o envelhecimento humano é um processo de transforma-

ção do organismo que se reflecte na sua estrutura física e na cognição. É possível que as 

mudanças e alterações que acompanham o processo de envelhecimento sejam um grande 

desafio para os idosos, pois, ao entrar nessa fase da vida, é preciso que haja uma adapta-

ção a novas transformações e, consequentemente, um controle emocional sobre a actual 

situação. O desafio torna-se ainda maior quando a velhice chega e o idoso começa a perce-

ber que não é visto pelo outro e por ele mesmo como antigamente, com o mesmo vigor 

físico e com a mesma aparência jovial: 

No envelhecer custa ver as pessoas, quer dizer, a notarem em nós uma diferença, 
não é? Aquelas amigas que a gente tinha, que já não temosO Aqueles passeios 
que eu davaO O Tudo isso custa um bocado [INSL1 (F)] 

A postura masculina perante o processo de envelhecimento é mais pragmática e de 

aceitação do mesmo. O posicionamento, de certo modo, racional do homem em relação ao 

seu envelhecimento, concebido como algo natural, faz com que o processo de aceitação 

seja facilitado: “O que a mocidade deu a velhice tira, está-me a entender?” [INSL12 (M)] 

A velhice é, assim, a fase onde ocorre naturalmente a avaliação do que foi vivido e rea-

lizado e do que se pode ainda realizar, com a nítida percepção de que não é possível mudar 

muitas das coisas já passadas. Para Teixeira (2002), a pessoa vivenciou, na sua trajectória 

pessoal, uma ampla variedade de experiências positivas e negativas, e, de acordo com a 

auto-avaliação dessas experiências, tentará adaptar-se à velhice, aceitá-la e conviver de 

modo satisfatório com ela, com a ideia de finitude próxima, e, ainda, reconhecer os limites da 

sua capacidade e procurar maximizar as suas habilidades ou adquirir outras novas. 

Da análise efectuada referente à categoria mente e corpo envelhecidos, apresentamos, 

em seguida, as vertentes cognitivas, psicoafectiva, física e funcional (Diagrama 4).  
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DIAGRAMA 4 – Concepções dos idosos acerca das alterações referenciadas na 

categoria Mente e Corpo Envelhecidos 

 

 

1.2.1 - Vertente Cognitiva  

A cognição é o termo empregado para descrever toda a esfera do funcionamento men-

tal, no envelhecimento, associada a alterações na memória e na aprendizagem. Esse domí-

nio implica a habilidade de sentir, pensar, perceber, lembrar, raciocinar, formar estruturas 

complexas de pensamento, assim como a capacidade de produzir respostas às solicitações 

e a estímulos externos (Vieira & Koenig, 2002). 

MEMÓRIA 

Para muitos idosos, a memória já não é o que era: é mais lenta, incerta e vulnerável. O 

esquecimento e as falhas de memória são as queixas cognitivas mais frequentes, em geral, 

acompanhadas por uma preocupação subjacente, declarada pelo idoso, associada ao medo 
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de perda da autonomia e ao risco da dependência. Outras queixas relacionadas com a 

memória como a branca ocasional, equivalente a não se lembrar onde guardou os objectos, 

do nome das pessoas, são ocorrências comuns citadas pelos participantes:  

A minha memória às vezes é que parece que falha-me, mas é uma falha de momen-
to, naquele momento não me lembra. Depois, por aí a um bocadinho já me lembro 
[ISJ15 (M)] 

Momentos de amnésia. Às vezes estou a conversar e queroO!.. E faltam-me as pa-
lavras O Faço uma coisa (O) vou para um certo sítio para buscar qualquer coisa ou 
fazer qualquer coisa, chego lá e não sei. Tenho de voltar para trás eO É, é mais fre-
quente agora” [IGfSJ2 (R)] 

E sou uma mostrenga que anda para aqui, não sei falar, numa má altura, lá vem 
uma boa altura, onde eu falo e explico e faço ver as coisas [ICRS18 (F)] 

Os esquecimentos são, pois, uma preocupação comum nos idosos, que se tornam um 

problema quando interferem com o desempenho das actividades quotidianas. Com o passar 

do tempo, os reflexos das falhas de memória, de pequenos e acumulados esquecimentos, 

somados aos efeitos causados no meio familiar e no grupo de amigos, fazem surgir no idoso 

o sentimento de frustração, como nos mostra o excerto anterior.  

Além disso, advém da preocupação com a falha da memória uma série de ameaças, 

entre elas, o medo de não estar apto para compreender o que é dito, de não se lembrar de 

coisas importantes, de não poder comunicar com outras pessoas. Quando se apercebe do 

aumento da frequência dos lapsos de memória, o idoso encontra maneiras alternativas de 

relembrar aspectos importantes do seu dia-a-dia e de lidar com as perdas no funcionamento 

cognitivo: 

A memória é que começa a falhar. Por isso escrevo tudo Peço sempreOpara repeti-
rem. Escrevo. Por exemplo, estou em casa, é preciso comprar (O) Tenho sempre lá 
um papelinho a jeito e então venho escrever O [ISJ1 (F)] 

A angústia na procura de uma explicação para o esquecimento e de uma solução para 

o problema está presente na maioria das pessoas que envelhecem, ainda que as falhas de 

memória sejam interpretadas como habituais em qualquer fase da vida, são, sobretudo, mais 

acentuadas à medida que a idade avança. Neste contexto, os idosos referem que recorrem 

às experiências passadas a fim de usar as informações que são tomadas como relevantes 

no presente: 

As falhas de memória, mas eu, eu vejo que é geral. Porque a minha filha, a minha 
neta, queixam-se disso, não tem a ver com, só com os idosos. Embora a idadeO 
possa acentuar [IGfSJ2 (R)] 

A capacidade, paraOsoletrar as coisas, para ficarem as coisas na memória, para 
uma pessoa captar as coisas, isso foi tudo embora, não tenho nada disso. (O) Des-
de talvez, eu sei lá, para aí desde os 75, comecei assim a perder a memória de de-
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corar as coisas, eu lia e ficava as coisas na ideia, e agora não, aquilo passa tudo da 
ideia O [ICRS9 (F)] 

A memória focaliza coisas específicas, requer grande quantidade de energia mental e, 

de facto, deteriora-se com a idade (Fontaine, 2000). É definida como a capacidade de adqui-

rir (aquisição), de reter (armazenamento, consolidação) e de recuperar (evocar) informações 

disponíveis, seja internamente, no cérebro (memória biológica), seja externamente, em 

dispositivos artificiais (memória artificial). É, adicionalmente, um processo que conecta peda-

ços de memória e de conhecimento para gerar novas ideias, ajudando a tomar decisões 

diárias (ibid).  

Estando a memória directamente relacionada com o processo de aprendizagem, todo o 

nosso conhecimento e as nossas habilidades são, desse modo, armazenados em diferentes 

formas de memórias, permitindo assim a nossa orientação no tempo e no espaço. Uma das 

maneiras habituais de classificar a memória é pelo período de tempo pelo qual é conserva-

da, e daí resulta a memória de curto prazo (primária e operacional) e a memória de longo 

prazo, por sua vez, subdividida em memória explícita (episódica e semântica) e memória 

implícita (de procedimentos, de habilidades) (Stuart- Hamilton, 2002; Miranda et al., 2006). 

A memória de curto prazo é limitada na capacidade e no tempo, abriga todas as informações 

e pensamentos a que damos atenção no momento. Já a memória de longo prazo (ou a 

capacidade em manter informações gravadas por longos períodos de tempo) tem-se mos-

trado bastante estável e pouco atingida pelo envelhecimento. 

Efectivamente, para Fontaine (2000), os componentes da memória que mais sofrem 

declínios em virtude do envelhecimento são a memória operacional, a explícita e a episódi-

ca. Em relação ao declínio de memória operacional, o idoso tem dificuldade para armazenar 

uma sequência de informações e ter uma compreensão do todo; existe um decrescimento 

da memória explícita quando o idoso tem dificuldades em evocar ou recuperar informações 

em uma dada situação; por fim, é verificado um enfraquecimento da memória episódica 

quando há uma procura consciente de recordações associadas a um tempo ou lugar particu-

lar. 

Da memória semântica fazem parte o conhecimento da língua materna, o conhecimen-

to geral do mundo, das experiências pessoais e o conhecimento de factos gerais como 

nomes de lugares, descrições de acontecimentos, vocabulários e normas sintácticas, os 

conhecimentos académicos, entre outros (Pinto, 1999; Stuart-Hamilton, 2002; Miranda et al,, 

2006). Na acepção de Sternberg e Wagner, 1986, citado por Pinto (1999), o envelhecimento 

normal deixa relativamente intacto o vocabulário e o processamento sintáctico, enquanto 

altera a lembrança de palavras na conversação prática.  
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As preocupações com a memória advêm, ainda, do significado que o senso comum 

atribui à cabeça: inteligência, razão, controle, carácter, lucidez e direcção (Rotrou, 1999). 

Estas concepções mostram que a cabeça é mais do que a caixa craniana e a massa nervo-

sa alojada nela, pois designa ao mesmo tempo o que emana dela, isto é, o pensamento, a 

inteligência, a personalidade. Este envelhecimento da “cabeça” pode acarretar declínios das 

funções cognitivas adquiridas, como referem as idosas: 

PortantoOe depois dos 80 anos comecei a sentir a cabeça a falhar. A falhar. Pois, 
pois. Esquecer-me das coisas [ISJ4 (F) 

A cabeça muito ocaOEstou mesmo com a cabeça estreloucadinha de todo. Porque 
quero dizer uma coisa e não sei, às vezes quero dizer uma palavra e não sei. (O) 
Agravou com a idade [IGfCRS1] 

Muitas vezes a gente quer procurar na cabeçaOas palavras e julga que estão logo 
ali e elas fogem [ICRS13 (F)] 

Uma das queixas mais comuns dos idosos é o modo lento como agem e pensam (Pin-

to, 1999). Esta lentidão reflecte-se ao nível da busca de palavras, na recordação de nomes, 

no reconhecimento de pessoas, vozes e até mesmo de objectos. De facto, a lentidão é uma 

das mais significativas alterações do sistema nervoso, que afecta a aprendizagem de novas 

informações, as tarefas motoras e a reacção a múltiplos estímulos (Wilkerson, 2004). 

A pessoa pode ser nova, ou pode ser menos velha, mas se a cabeça não funcionar 
(O) O se o computador não trabalhar, o que é que a gente vai fazer, quando se 
apagar o computador, já não há mais nadaO [INSL14 (M)] 

As funções de atenção, concentração, percepção, linguagem, memória e inteligência 

começam, portanto, a apresentar um certo declínio a partir da terceira década da vida que 

prossegue no curso do envelhecimento (Fontaine, 2000). A diminuição da atenção e da 

concentração são, por isso, referidas como predominantes no evoluir do envelhecimento: 

Eu tive o maior rombo, foi na atenção e na concentração [INSL4 (F)] 

Em relação à atenção, Spirduso (2005) relata que as pessoas idosas têm mais dificul-

dade do que as jovens em manter a atenção concentrada numa tarefa e alude que para os 

idosos é tão difícil ignorar um barulho de fundo como realizar tarefas duplas simultâneas, ou 

seja, ter de dividir a atenção na realização de duas coisas ao mesmo tempo. Por sua vez, 

Eliopoulos (2005) menciona que os idosos demonstram uma diminuição no desempenho da 

vigilância, isto é, na capacidade de reter a atenção durante mais de 45 minutos, distraem-se 

com mais facilidade com as informações e estímulos irrelevantes e são menos capazes de 

fazer tarefas mais complexas ou que exigem desempenho simultâneo. Já para Stuart – 

Hamilton (2002), a capacidade de simplesmente se centrar na tarefa em questão sem ser 
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distraído (atenção concentrada) mantém-se preservada na velhice, podendo, no entanto, 

ocorrer um leve declínio.  

Segundo Spar e La Rue (2005), a função verbal parece não se alterar significativamen-

te até aos sessenta anos, mas o esquecimento de algumas palavras é uma preocupação 

para o idoso: 

Eu quero falar mas tenho medo, tenho medo de não me lembrar das palavras, a mi-
nha cabeça já não dá [ICRS18 (F) 

O discurso torna-se mais impreciso e repetitivo. A linguagem apresenta um declínio li-

geiro na fluência, na nomeação e na compreensão, manifestado por lapsos ocasionais em 

encontrar as palavras, dificuldades em compreender mensagens longas e complexas e em 

recuperar ou reproduzir rapidamente um nome. Ainda para o autor supra citado, a lentifica-

ção do pensamento de acção é a mudança mais constante no envelhecimento. 

Por outro lado, a reserva de informações a longo prazo mantém-se mais preservada e 

as funções mais alteradas são, principalmente, as que envolvem execução (Bottino et al., 

1997), ou seja, as habilidades cognitivas necessárias ao planeamento, execução, seguimen-

to e monitorização dos comportamentos dirigidos a um fim. 

Com o envelhecimento os processos cognitivos são muito variáveis. Nem todas as ha-

bilidades cognitivas de um mesmo indivíduo mudam no mesmo sentido, isto é, enquanto 

algumas capacidades diminuem outras manifestam-se ou podem melhorar. Spar e La Rue 

(2005) apontam os factores que influenciam as alterações cognitivas que as pessoas vão 

manifestando com a idade, nomeadamente factores genéticos, a saúde, a instrução, conhe-

cimentos especializados, o meio social e cultural 

Em relação a esses factores também é necessário ter em conta as diferenças individu-

ais: pessoas de idade avançada com um funcionamento cognitivo excelente, por oposição a 

pessoas com idade inferior com diminuição do seu funcionamento cognitivo (Arnanz & Fer-

nández, 2005). No aspecto biológico, o cérebro diminui o seu peso (cerca de 10%), com 

perda e células do sistema nervoso central, gerando uma diminuição do número de sinap-

ses, o que provoca modificações neurofisiológicas nos demais sistemas corporais (o locomo-

tor, o muscular e o sensorial), além de alterações nos aspectos cognitivos, como lapsos de 

memória, raciocínio mais lento e diminuição da inteligência fluida (Stuart-Hamilton, 2002; 

Yassuda, 2002). Ainda assim, é importante realçar que alguns aspectos da memória são 

mais afectados pelo envelhecimento do que outros e que, apesar do declínio de algumas 

funções, a grande maioria das pessoas da terceira idade mantêm habilidades cognitivas 

suficientes para permanecerem independentes até idades avançadas. 
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APRENDIZAGEM  

Cada idoso envelhece de forma variada quer nas suas experiências de vida quer nos 

contextos em que as mesmas foram desenvolvidas. Para os idosos do nosso estudo os 75 

anos marcam o início das dificuldades cognitivas, particularmente em termos da velocidade 

de aprendizagem. Exemplificamos com os seguintes excertos: 

Desde talvez, eu sei lá, para aí desde os 75, comecei assim a perder a memória de 
decorar as coisas, eu lia e ficava as coisas na ideia, e agora não aquilo passa tudo, 
é mais difícil ficar cá alguma coisa [ICRS9 (F)] 

Quer dizer, já não sou capaz de assimilar um determinado número de coisas (O) 
com aquele raciocínio, é tudo mais lento [ISJ6 (F)] 

À medida que os anos avançam a aprendizagem é mais lenta, adquirida com mais es-

forço e mais tempo disponibilizado para a mesma, contudo a maior parte dos idosos mantém 

a capacidade cognitiva mais ou menos funcional para desempenhar as tarefas diárias (Fon-

taine, 2000; Oliveira, 2010; Eliopoulos, 2011). A aprendizagem pode também ser afectada 

por compromissos sensoriais, alteração dos processos cognitivos, questões de conforto, 

medicamentos, entre outras causas (Dean- Baar, 2000). 

A capacidade para assimilar informação e aprender com a experiência não se altera 

apreciavelmente, podendo até ser facilitada pela associação com experiências anteriores 

(Eliopoulos,2005; Nuland, 2008); por conseguinte, a incapacidade atribuída ao idoso para a 

aprendizagem é, na opinião de Oliveira e Oliveira (2007), um preconceito dado que ele é 

capaz de aprender e de se adaptar às novas condições e exigências da vida. No sentido de 

clarificar este preconceito, Bermejo (2005) para medir a memória e a capacidade de apren-

dizagem, que denominou de validação ecológica, recorreu a tarefas que reflectem as que os 

idosos desempenham na sua vida quotidiana, para saber, portanto, se o que se mede em 

situações experimentais se aproxima da realidade. Concluiu, então, que o desempenho não 

sofre grandes alterações, se for respeitado o ritmo individual que se apresenta mais lento do 

que na juventude. 

Também os factores sociais, o nível de instrução e a profissão exercem uma influência 

significativa na aprendizagem do idoso, mais do que uma determinação biológica que se 

acentua com a idade (ibid). O que é importante para muitas pessoas de idade é uma técnica 

de aprendizagem adequada, pois perante uma nova aprendizagem os idosos ficam mais 

inseguros e podem apresentar alguma dificuldade, porém a supressão do factor tempo faz 

com que essa diferença desapareça (Oliveira & Oliveira, 2007). Por outras palavras, devido 

a uma certa lentidão na corrente dos processos neuropsiquicos, que se intensificam com o 
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avançar dos anos, são necessários outros métodos e um espaço de tempo maior para obter 

a máxima eficiência em novos hábitos.  

Steen et al. (2001) afirmam que a maioria dos indivíduos entre 85 e 95 anos, dependen-

tes nas AVDs, são menos aptos cognitivamente, comparativamente a indivíduos da mesma 

idade e independentes. Estes autores apontam o funcionamento cognitivo e a mobilidade 

preditores independentes para a dependência em AVDs na população de idosos com 85 

anos de idade. 

As alterações, habitualmente associadas ao processo de envelhecimento, geram quei-

xas e problemas quotidianos, entre os idosos, os quais estão relacionados com o funciona-

mento dos processos cognitivos, designadamente a capacidade para prestar atenção, o 

recordar as coisas que têm para fazer e o encontrar a palavra adequada para se expressar. 

Por estas razões, a manutenção da memória é uma preocupação, porque ela se relaciona 

com todas as actividades do quotidiano e ajuda a manter o idoso activo e independente. 

1.2.2 - Vertente psicoafectiva  

Os acontecimentos da vida têm grande influência no ser humano e tanto servem para 

torná-lo numa pessoa forte como, também, podem abalar as suas estruturas físicas emocio-

nais e psíquicas. Assim, o número de anos vividos, o aspecto físico, os problemas do dia-a-

dia, os factores sociais e económicos influenciam a vida das pessoas. O envelhecer pode, 

em geral, ser desagradável, porque o indivíduo começa a sentir que já não é o que costu-

mava ser, vendo a velhice como sinónimo de resignação e de desapego.  

A velhice é, portanto, considerada uma fase de desânimo para algumas pessoas, por 

acharem que já não podem ser criativas, em consequência, privam-se da participação em 

actividades familiares, com medo de fracassarem e de serem censuradas. Nos relatos dos 

idosos sobressai, na vertente psicoafectiva a solidão, a perda do sentido de agradar, o de-

sapego e a afectividade/sexualidade. 

SOLIDÃO 

A maioria das pessoas já experimentou sentir-se desacompanhada ou estar só. Nos 

idosos participantes no estudo, principalmente nas mulheres que vivem sozinhas e sem 

grandes contactos com a família, esse sentimento agudiza ao fim de semana. 

Ao fim-de-semana sente-se mais solidão, sente mais isolamentoOOao fim-de-
semana é uma solidão. Falta este convívio O [ISJ14 (F)] 
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Eu, não é que se diga propriamente solidãoO Mas éOO Frustração! Momentos de 
frustração! É um vazio que a gente temO! É triste estar sozinho. [IGfSJ2 (P)] 

A solidão é pois um estado desagradável no qual uma pessoa sente uma profunda 

sensação de vazio e isolamento (Leuchener, 2009). Os atributos que definem solidão inclu-

em humor subjectivo, descrições de solidão, depressão, sentimentos de vazio ou de desola-

ção e a percepção do espírito isolado dos demais (Huang, Wang & Chen, 2010). Os idosos 

porque vivem só ou porque estão isolados são mais vulneráveis à solidão. 

A solidão tem uma dimensão afectiva, e antes de ser uma perda da relação com os ou-

tros é a desconexão com o próprio; afecta, ainda, mais as mulheres que os homens. Leu-

chener (2009) enuncia as consequências psicológicas da solidão: i) a tendência para a 

diminuição do entusiasmo torna necessária uma maior estimulação para o desenvolvimento 

de novas actividades; ii) o apego cada vez maior aos seus pertences e a conservação daqui-

lo que possuí faz com que o idoso tenha necessidade de residir num ambiente com maior 

estabilidade, onde não se verifiquem mudanças súbitas, enfim, num local sem grandes 

complexidades; iii) a preocupação com a diminuição da sua capacidade mental e física; iv) a 

perda de contactos sociais; v) a noção da sua incapacidade para realizar novos relaciona-

mentos e novas actividades; vi) sentimentos de isolamento e solidão.  

A redução das actividades sociais, a perda de um parceiro, o aumento das incapacida-

des físicas, o aumento das sensações de mau humor, a inutilidade e o nervosismo também 

estão relacionados com o sentimento de solidão. Aartsen e Jylhä (2011) explicam a maior 

incidência de solidão entre as mulheres pela distribuição desigual dos factores de risco entre 

homens e mulheres (por exemplo, as mulheres mais frequentemente ficam viúvas). Outros 

factores como idade, estado civil (viúva/divorciada), um menor nível de escolaridade e/ou de 

renda, morar sozinho, ter uma doença crónica, má percepção da própria saúde, falta de 

visitas de parentes ou conhecidos, insatisfação com o local de moradia (Hacihasanoğlu, 

Yildirim & Karakurt, 2011), ou ainda baixa frequência do contacto social, especialmente com 

filhos, filhas e netos (Drageset, 2004), também contribuem significativamente para a expres-

são do sentimento de solidão nos idosos.  

Igualmente relacionadas com factores de solidão estão as condições de vida e a saúde 

percebida (Del Barrio et al., 2010). Num estudo realizado com idosos espanhóis e suecos, 

os autores concluíram que as pessoas com boa saúde e a viver sozinhas têm cinco vezes 

mais probabilidade de se sentirem solitárias em Espanha (45%) do que na Suécia (9%); 

duas a três vezes mais probabilidade de se sentirem solitárias quando vivem sozinhos e com 

saúde precária (82% e 32%, respectivamente). Tanto na Espanha como na Suécia nas 

pessoas com boa saúde a viver com o cônjuge/companheiro a probabilidade para manifestar 



122 

 

solidão é de 4-5% e quando ocorre está relacionada com o cuidar de um cônju-

ge/companheiro muito dependente ou com problemas no relacionamento. 

SENTIDO DE AGRADAR  

A percepção individual do corpo é uma componente importante da vertente psicoafecti-

va e inclui os domínios físicos, intelectual e social. As percepções que os idosos têm de si 

mesmos estão mais patentes no domínio físico (capacidade de manter um corpo atractivo, 

valorização positiva da aparência), traduzido no auto conceito físico, que poderá ser enten-

dido como a percepção que o idoso possui das suas capacidades físicas e do seu corpo: 

Eu estou mais desleixada em me arranjar (...) Não me importava de vestir todos os 
dias a mesma roupa! Não tenho preocupação em arranjar-me. Arranjo, porque tenho 
que me arranjar. Que eu desliguei dessas coisas. Deixou de serOImportante, não 
é? [INSL8 (F)] 

Não tenho o sentido para agradar alguém, para andar assim mais jeitosa, quando 
me vou despir eu sinto-me assim tão coisa, que eu prefiro nem olhar, nem ver 
[ICRS6 (F)] 

Eu era uma senhora eleganteO Não tinha barriga nenhuma e agora, fiquei com a 
barriga grande, e fiquei já mais forte, engordei Não gosto nada de me ver assim (O) 
[ISJ14 (F)] 

O auto conceito é, para Spirduso (1995), a consciência que as pessoas possuem acer-

ca delas próprias, e afigura-se como tendo múltiplas facetas, pois inclui aspectos de vários 

domínios, nomeadamente o intelectual, o social, o emocional e o físico. Serra (1986; 1988) 

salienta ainda o facto de ser um conceito integrador, uma vez que leva a reconhecer a uni-

dade, a identidade pessoal e a coerência do comportamento de um indivíduo independen-

temente das influências do meio ambiente. Ainda neste sentido, ibid acrescenta que a for-

mação do auto conceito indica a capacidade do ser humano de se construir como objecto da 

própria observação e de se abstrair dos seus comportamentos específicos de todos os dias, 

bem como dos comportamentos dos outros em relação a si.  

Existem, portanto, várias dimensões na forma como as pessoas se vêem a si próprias, 

incluindo a personalidade, a auto-estima, a imagem corporal e os papéis sociais. O aspecto 

do autoconceito que se altera menos com a idade parece ser a personalidade (Moody, 

2006). Por exemplo, existe uma maior probabilidade de uma pessoa extrovertida, que gosta 

de interagir com outras pessoas, permanecer extrovertida desde a infância até à fase final da 

vida do que uma pessoa reservada desde a infância se tornar mais expansiva. Outros as-

pectos do autoconceito tendem a mudar, não tanto pelo ímpeto para a mudança mas pelas 

circunstâncias em que as pessoas se encontram, como no caso da imagem corporal que se 

altera à medida que se envelhece.  
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DESAPEGO  

Existe a tendência para conceberem a velhice empiricamente com a atribuição de ca-

racterísticas negativas cuja apreciação encaixa numa visão estereotipada sobre indivíduos 

com mais de 65 anos. Com a idade os idosos queixam-se de que tudo é mais complicado de 

realizar, a irritabilidade está mais presente e aborrecem-se facilmente com as coisas: 

Despegamos um bocadinho, e dá-nos a impressão que não, que estamos encolhi-
dos, mas não. Eu acho que já é umas coisas que nos vamos despegando. Mas se 
me fazem a pergunta e eu digo assim para mim, meu Deus, isto já não é nada comi-
go, e eu para mim própria calo-me, aí noto a velhiceO [I CRS1 (F)] 

Vou-me desapegando das minhas coisitas, porque sei que um diaO Sinto aí que es-
tou-me a desligar das coisasO [ICRS10 (F)] 

Menos interesse em fazer as coisas portanto, preciso de ajuda para fazer as coisas 
de casa, é? Já não posso fazer, que eu trabalhava muito. Nem para fazer uma ren-
da, já não tenho cabeça. Também já não tenho interesse na leituraO [NSL11 (F)] 

Referem, ainda, a dificuldade em aceitar os comentários ou actos dos outros que não 

se coadunam com a sua maneira, muito própria, de analisar as questões: 

Há dias em que não consigo suportar as pessoas, certas coisas que me dizem, (O). 
Quer dizer, sinto-me muito com as coisas [ISJ6 (F)] 

Ficamos mais sensíveis, sim senhora! Se alguém nos faz qualquer coisa que a gen-
te não gosta, que a gente não quer. Ficámos assim sentidas quando nos fazem al-
guma coisa [IGfSJ2] 

Na opinião dos idosos, algumas características atenuam-se, em particular a impulsivi-

dade, o egoísmo, a confusão e a irritabilidade: 

Eu sou impulsiva e era impulsiva bruta, O Agora não. O Porque acho que é melhor 
dizer do que ficar calada. Guardar uma coisa que me caiu mal, não fico bem-
disposta. Mas aprendi a ser moderada. Penso assim: “Não. Eu posso- me sentir no 
direito de dizer, mas os outros também têm o direito de não me ouvir.” [ri-se] IssoO 
Com a velhice, isso é que me temO Uma coisa que melhorou em mim [ISJ1 (F)] 

Estou a ficar mais egoísta. É uma das coisas que eu noto, e é isso que eu não que-
ria e por isso é que eu estou a tentar ocupar-me com determinadas coisas. Faço por 
esforço para me obrigar a mim mesma a não ficar, a não estar tão egoísta [ISJ6 (F)] 

Eu com a idade fico confusa com as coisas, realmente isso também é uma das coi-
sas que vem com a idade. Porque eu ouço isso a toda a gente. Pequenas coisas 
que não prestam para nada e que nos metem mais confusão. Aquilo que dantes nos 
parecia muito simples, com a idade, atrapalha-nos um bocadinho. [ISJ3 (F)] 

E uma coisa que eu tenho muito: irrito-me com facilidade agora! Eu antigamente não 
ligava, ah! Hoje irrito-me, tudo para mim tem um significado muito grande. Muito 
grande, muito grande, muito grandeO [IGfNSL1 (M)] 

A transição para idoso é acompanhada por modificações importantes a nível da afecti-

vidade e do carácter ocorrendo, na opinião de Barreto (1988), a acentuação de disposições 
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já existentes e a emergência de traços de carácter. Esses traços podem ser analisados nos 

aspectos positivos como sabedoria, moderação, auto controlo ou nos aspectos negativos 

como rigidez, insegurança, desleixo, irritabilidade e incontinência emocional. Para Eliopoulos 

(2011), normalmente, as mudanças na personalidade não ocorrem com o envelhecimento; 

excluindo os processos patológicos, a personalidade mantém-se como quando eram mais 

jovens, sendo possível ser expressa mais abertamente. Ibid atribui a alegada rigidez dos 

idosos ao resultado das limitações físicas e mentais e não a uma mudança de personalida-

de. 

A personalidade é caracterizada, no senso comum, por um conjunto de traços, atributos 

ou qualidades que servem definir uma pessoa. Na opinião de Paúl (2005), a personalidade 

compreende características individuais, maneiras de ser, estilo de vida, tudo o que se possa 

resumir numa única pessoa, e os idosos (enquanto grupo) não diferem muito dos indivíduos 

mais novos, preservando os traços de personalidade durante décadas. 

De acordo com a teoria do desligamento proposta por Cumming e Henry em 1961, cita-

do por Mailloux-Poirier (1995e), a pessoa idosa aceita ou manifesta o desejo de diminuição 

da interacção que estabelece com o seu meio social, e fá-lo através de um movimento simul-

tâneo de centração sobre si mesma e, também, de redução do investimento emocional nas 

pessoas e nos objectos do meio social (Fonseca, 2004).  

Na perspectiva de Nicola (1990:11) ”em geral, as pessoas não aceitam o seu envelhe-

cimento. De início até o rejeitam. Não estava programado. Nunca reflectiram sobre ele, 

como tal não se preparam para este acontecimento tão importante na vida de cada um”, daí 

o seu “azedume”, as queixas constantes e a irritação fácil, a rebeldia contra o destino, contra 

as pessoas e familiares e até contra si próprios. A depressão e a apatia não tardam em 

revelar-se e, por fim, surge a dependência de outrem. A particularidade da situação dos 

idosos resulta, assim, de factores como a redução das capacidades físicas, psicológicas ou 

mentais, a insegurança financeira, o isolamento, a solidão, a dependência de parentes ou de 

outros apoios sociais. 

AFECTIVIDADE /SEXUALIDADE  

O tema da sexualidade surge espontaneamente no discurso quando os idosos falam 

dos afectos, revelando, em alguns momentos, uma cumplicidade entre entrevistadora e 

entrevistado no sentido de, por vezes, sentirmos necessidade de reforçar a confidencialida-

de da entrevista para que a conversa continue no domínio da intimidade. Notou-se, de uma 

forma geral, empenhamento na abordagem do tema, associado a um sorriso de “malandrice” 
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e, ao mesmo tempo, a uma reflexão espontânea sobre o que a sua vida amorosa lhes susci-

ta. 

São várias as definições de sexualidade e cada uma vem com os seus valores simbóli-

co, cultural e ideológico subjacentes. A sexualidade é construída através da interacção entre 

o indivíduo e as estruturas sociais, sendo, ainda, parte integrante da personalidade de cada 

ser humano (Monteiro, 2001). O seu completo desenvolvimento depende da satisfação das 

necessidades humanas básicas, tais como desejo de contacto, intimidade, expressão emo-

cional, prazer, ternura e amor (Mailloux-Poirier, 1995c). 

Não devemos ignorar que os idosos vivem a sexualidade de forma diferente, podendo 

incluir uma relação de afecto, um sentimento de intimidade com o outro, uma relação sexual 

e romance, independente de vigor físico, limitações e idades. Num dos centros de dia, dois 

idosos, a Sr.ª Cl com 93 anos e o Sr. J com 86 falam do seu relacionamento, das interac-

ções afectivas, da capacidade de amar, de viver encantos e desencantos:  

Agora, este velho, este senhor, apareceu-me aqui achou graça, começou achar gra-
ça às parvoeiras que eu dizia, às coisas que eu dizia, sentava-se sempre ao pé de 
mim, todos os dias (O) Não é namorado, já namorei e já casei e já viuvei e já fiz tu-
do e mais alguma coisa, agora isto, é umOpronto é um passatempo [INSL6 (F)] 

Por sua vez, na entrevista individual, o Sr. J fala da afeição que nutre pela Sr.ª Cl: 

Eu também tenho simpatia por ela, depois passou a amizade e agora é quase 
amorO. Gosto dela. Ela é divertida! É! E fala muito bem e é muito lúcida. Tem 93 
anos, mas está muito lúcidaO HumO E é uma pessoa com quem eu gosto de con-
versar temos confiança um no outro. No caminho, cada um para sua casa, vamos 
sempre ao pé um do outro. Cá, estamos sempre sentados ao pé um do outro. Co-
mer, comemos ao pé um do outro. É assim! Dou-me muito bem com ela. Não há 
mais nadaO [INSL12 (M)] 

Quando a questão da sexualidade é abordada no grupo focal, O Sr. J fala da sua rela-

ção de intimidade com a Sr.ª Cl. 

Agora é amizade, um beijinho, a simpatia. É só isso!. Não há sexo nem, nem coisa 
nenhuma! Podia não a respeitar, podia apalpar ou beijá-la à frente de outra pessoa 
ou assim não guardar respeito, mas não, respeito-a como se ela fosse a minha mãe 
ou a minha irmã. [O] e damos um beijoO! Isso é que é importante! Para sermos fe-
lizes!.. (O) Não tem mais relação de qualidade nenhuma. OEuhO Um beijito de vez 
em quando! Às escondidasO Nesta idade, a gente quer é carinho! (O) Respeitamo-
nos muito! Nem eu toco, nem ela tocaO AhnO Respeitamo-nos muito. [IGfNSL1 (J)] 

Ensaia, ainda, uma definição do amor que sente pela amada: 

O amor é um não-sei-quê que dói não sei onde, que se apanha não sei como e 
também se perde, não sei porquê! É isso é que é o amor! É a afeição! É, a simpa-
tiaO HumO, damos carinho um ao outro. Mas tudo na base do respeito [IGfNSL1 
(J)] 
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A corroborar este resultado, Johnson em 1996, citado por Eliopoulos (2011), relata que 

os idosos (homens e mulheres) consideram beijar-se, abraçar-se e trocar palavras de amor 

mais importante do que o sexo ou uma conversa sexual explicita.  

Por múltiplas razões, de natureza involuntária ou voluntária, existem pessoas que vivem 

a situação de abstinência ou de continência sexual. É o caso das idosas a quem a viuvez 

interrompeu um ciclo de vivência da sexualidade: 

Por exemplo, relações sexuais não tenho desde que a minha mulher adoeceu. (O) 
Nunca mais tive relações sexuais. Não sou pessoa para andar assim na rua... Nun-
ca fui, não é. Respeitei sempre a minha mulher. E vou continuar a respeitar, até à 
minha morte. Era uma parte também muito importante da vida, mas acabouO 
[ISJ13 (M)] 

Uma interferência prática no funcionamento sexual na idade avançada é, pois, a falta do 

parceiro e/ou cônjuge. O homem idoso que está só enfrenta, assim, algumas dificuldades e 

diante de novos relacionamentos sexuais apresenta um sentimento de embaraço ao mani-

festar interesse por sexo, como explicita o Sr. V: 

Pois, eu já pensei em arranjar uma companheira eOe refazer parte da minha vida, 
depois começo a pensar, o que é que eu vou arranjar? Uma rapariga nova não vem 
para aqui com um velho. (O) Quero uma companheira. Mas eu queria era uma 
companheira, Onão estou parado, de vez em quando lá vai. Mas nãoOmas lá para 
casa não. (O) Como já disse à senhora, é a natureza pronto, procuro resolver a na-
tureza. Até porque não tenho culpa de ser assim [INSL14 (M)] 

Os estudos sobre a sexualidade da mulher identificam a doença do companheiro ou a 

viuvez como uma das causas mais comuns do declínio da actividade sexual nesta fase da 

vida. Todas as senhoras viúvas referiram a ausência de contactos íntimos após a viuvez, 

como um dado adquirido e culturalmente construído. Uma idosa com 93 anos, que enviuvou 

aos 28 anos, relata a sua experiência de viuvez enquanto processo doloroso do ponto de 

vista afectivo, agravado pela crítica de cariz familiar moral e social em relação a novos rela-

cionamentos: 

Fiquei viúva muito cedo e custou-me muito. Isso, nem se fala! Isso nem gosto de fa-
lar! Custou, então não custou? Então não custou? Era uma mulher muito nova! E 
aos meus irmãos não queriam falatório e a igreja também não. Enfim passou-seO 
Era uma mulher muito nova! Até hojeO [IGfNSL2 (Cl] 

A viuvez demarca o início de uma nova fase da vida da mulher, que, perante o aconte-

cimento, se apresenta à família e à sociedade como uma pessoa envelhecida, com um novo 

status, viúva, como testemunha a Sr.ª L: 

A minha vida sexual foi normal, portanto, enquanto o meu marido foi vivo... O que eu 
depois estranhei, foi que depois, parece que quando enterrei o meu marido, a minha 
sexualidade foi enterrada com ele!.. Eu nunca mais pensei em tal coisa! Eu nãoO 
Nunca mais senti falta de tal coisa! Aqui, para mim, foi como uma coisa que pas-
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sou!.. Como outra coisa qualquer! Sou viúva e pronto! Tenho de me comportar como 
tal [IGfSJ2 (L)] 

Nas senhoras, o discurso acerca da sexualidade surge associado à afectividade, senti-

mento de agrado pela presença do outro, assim como à capacidade de investir em resposta 

a essa presença: 

A sexualidade também é O Um toque, uma expressão de toque, não é? O carinho, 
a atençãoO (O) O Agora, quanto a sexo, sexo, isso para mim, não O nem sequer 
me lembra! Nem sequer me lembraO Agora, quanto à falta de carinho, ah isso sim! 
No outro dia, um senhor encontrou-me ali e beijou-me, abraçou-me, (O) Ele era, por 
acaso, até muito amigo de um dos meus irmãos. O E, e eu, gostei! Senti-me bem! 
[IGfSJ2 (A)] 

O toque, simples pressão da mão ou efectivado no abraço pode acalmar, tranquilizar ou 

comunicar o interesse do outro. O conceito de sexualidade da Sr.ª A integra-se no modo 

como se sente quando é tocada por outrem, que potencia pensamentos, sentimentos, ac-

ções e interacções que interferem com o seu bem-estar. Também Eliopoulos (2011) inclui na 

sexualidade o amor, o carinho, a troca de palavras e de toques e o compartilhar entre pes-

soas, o expressar-se e ser percebido como homem ou mulher. 

Às vezes as pessoas rejeitam os contactos físicos em público porque na nossa socie-

dade tudo o que vai além do aperto de mão ou da palmadinha nas costas pode ser visto 

como implicação sexual. Os idosos não estão imunes às atitudes dos que os cercam, sobre-

tudo quando percebem os comentários das pessoas da sua faixa etária acerca dos contac-

tos com elementos do género masculino: 

E houve uma pessoa (idosa) que disse (O) “ dares assim confiança, a arreganha-
res-te toda assim para o homem!”, (O) Certas atitudes que, de facto, as pessoas in-
terpretam mal, mas, mas eu sinto-me bem com elas. E sem tentar maldade nenhu-
ma! (O) O Quer dizer, a gente, euh, aceitava aquilo como um acto de carinho! Um 
acto de carinho e de amizade, não é? Mas elas não, levaramO Elas, já levavam a 
mal” [IGfSJ2 (A)] 

Já a opinião dos homens centra-se na necessidade física caracterizada pela lentificação 

e diminuição da frequência da actividade sexual. O Sr. M relata a sua vivência da sexualida-

de: 

Mas é diferente, pois claro! Continua a ser importante Oo acto sexual. Mas a amiza-
de é diferente! Como sabe, é diferente! Gosto muito deO Estar com a mulherO [O] 
sem estar sempre a olhar para o relógio a ver se são horas de sair ou nãoO Gos-
toO Gosto muito da minha mulher. Gosto mesmo muito dela. Temos uma prática 
sexual aindaOTudo é mais lento, tudo é mais demoradoO É uma necessidade físi-
ca a relação sexual. [IGfNSL1 (M)] 

As diferenças na sexualidade entre homens e mulheres estão relacionadas com facto-

res hormonais, emocionais e socioculturais (Monteiro 2001). Nas mulheres predomina a 

afectividade enquanto nos homens a vivência é mais da sexualidade por si mesma com 
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expressão no acto sexual. De acordo com Ibid, o desejo de amor e sexo permanecem por 

toda a vida, o que muda é a consciência de como os viver, ou seja, o padrão da sexualidade 

altera-se do mais quantitativo para o qualitativo. 

A nível emocional, o envelhecimento acarreta a necessidade de adaptação ao declínio 

das capacidades físicas e intelectuais que podem influenciar a comunicação e a expressão 

da sexualidade (Roper, Logan & Tierney, 1995). Também à medida que a família e os ami-

gos morrem passam a existir menos oportunidades para os relacionamentos emocionais e 

sociais.  

Mas é o grupo dos mais velhos que coloca entraves, na opinião de uma das participan-

tes, à manifestação pública de afectividade, sendo os jovens mais generosos, como explici-

ta: 

São os da nossa idade que criticam, não são os jovens! Nisso, os jovens são muito 
generosos! Admiro a generosidade dos jovens. Pois, nem gosto de estar a ouvir cri-
ticar os jovens. Jovens, são jovens! As pessoas já se esqueceram que já foram jo-
vens? [IGfSJ2 (L)] 

Envelhecer implica, assim, alterações estruturais e funcionais do organismo que se 

acumulam em função da idade. À medida que o envelhecimento progride a actividade sexual 

tende a diminuir, ocorrem modificações na resposta sexual, mas o interesse e aptidão para o 

desempenho sexual mantém-se (Mailloux-Poirier 1995c; Tiefer 2002). A persistência de 

mitos na nossa sociedade que tomam como certos o desinteresse e a incapacidade de 

desempenho sexual dos idosos acaba por transformá-los em seres assexuados, sem dese-

jo, nos quais a dimensão erótica se extinguiu (Eliopoulos, 2011). Porém, a necessidade de 

intimidade física e emocional mantém-se nesta fase da vida e a sexualidade é muito mais do 

que um acto físico, não devendo, portanto, ser confundida com relação sexual.  

A reacção individual ao envelhecimento, as perdas que o acompanham, a adaptação à 

doença crónica, bem como as atitudes do meio envolvente em relação à sexualidade condi-

cionam as atitudes e as vivências da pessoa idosa no domínio da sexualidade. Pouco se 

sabe como os indivíduos mais velhos tentam lidar com os seus problemas sexuais pois 

existem poucos relatos sobre o valor e o significado dos relacionamentos sexuais para os 

idosos. 

1.2.3 - Vertente física e funcional 

O envelhecimento está associado a transformações de ordem fisiológica e as mudan-

ças vividas corporalmente que se relacionam com a redução e o declínio das funções orgâ-
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nicas, como referimos anteriormente. Trata-se de transformações que advêm com o passar 

dos anos e que são comuns a todos os que vivem por maior período.  

As perdas fisiológicas experienciadas no envelhecimento causam, assim, um grande 

impacto no sujeito que envelhece. Desta forma, na velhice, a redução da funcionalidade 

fisiológica pode ser vivida como relevante e intensa para o sujeito que envelhece: 

Eu ainda no outro dia dizia a uma pessoa: “Ah, quem me dera, setenta e quatro 
anos... Quem me dera recuar esses cinco anos atrás e ter hoje a agilidade a força 
que tinha ainda nos setenta e quatro”. Portanto, eu noto que estou a decair lenta-
mente mas, ao mesmo tempo, esforço-me para que não sinta essa decadência. ... 
[ISJ6 (F)] 

A constatação da velhice como um conjunto de alterações orgânicas é uma perspectiva 

que convida à reflexão sobre o modo de cada pessoa perceber e reagir ao deparar-se com a 

velhice. Spirduso (1995) categoriza o funcionamento físico do idoso e dos muito idosos em 

cinco níveis: i) fisicamente dependente (quando o idoso que não pode executar algumas ou 

todas as actividades básicas da vida diárias); ii) fisicamente frágil (o idoso consegue execu-

tar actividades básicas da vida diária mas não todas as actividades instrumentais da vida 

diária); iii) fisicamente independente (o idoso realiza todas as actividades básicas e instru-

mentais da vida diária mas é geralmente sedentário); iv) fisicamente activo (realiza exercí-

cios regularmente e aparenta ser mais jovens que sua idade cronológica); v) atleta (idoso 

que participa em actividades competitivas). Além disso, o autor alerta para as grandes dife-

renças individuais dos idosos, o que torna difícil a sua categorização.  

A análise dos discursos permite inferir na categoria mente e corpo envelhecidos, verten-

te física e funcional, acerca das imagens que mais marcam essa etapa da vida, nomeada-

mente os sinais exteriores de velhice, as alterações dos sentidos (o ver e ouvir), a diminui-

ção da força dos membros superiores e inferiores, a lentificação do comportamento motor e 

a eliminação. De seguida explicitamos cada uma dessas imagens. 

SINAIS EXTERIORES DE VELHICE  

A mudança mais perceptível na velhice é a aparência física, que influi directamente na 

autopercepção do corpo, que, com o envelhecimento, passa por modificações visíveis como 

o enrugamento da pele, a flacidez muscular, o embranquecimento dos cabelos, a prolifera-

ção dos pêlos em certos lugares. A pele enrugada e as orelhas alongadas estão entre as 

manifestações mais óbvias da perda de elasticidade do tecido no corpo. A espessura dos 

sulcos da pele é significativamente reduzida no antebraço e dorso das mãos. Assim, as 

mudanças na aparência e nas funções corpóreas que ocorrem durante o processo de enve-

lhecimento trazem, então, a necessidade de o idoso se adaptar à nova imagem. Algumas 
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pessoas vivenciam a velhice sem muitas alterações, outras podem defrontá-la como uma 

situação que permeia a normalidade ou o patológico, e, outros, ainda, com dificuldades ou 

não perante a velhice do outro.  

No entanto, com resignação, as idosas vão aceitando as alterações, como ilustra o de-

poimento: 

Aceito bem a minha imagem. Não estou preocupada nem se tenho cabelos brancos, 
nem se tenho rugas, isso é uma coisa que eu vou aceitando naturalmente. Pouco a 
pouco vou-me habituando à minha imagem. [ISJ1 (F)] 

Dos participantes do estudo, as mulheres manifestam mais preocupações com o corpo 

e a aparência do que os homens e lamentam as modificações ocorridas. As alterações vão 

constituindo as marcas corporais que podem, portanto, modificar o comportamento e o estilo 

de vida dessas mulheres. Em relação às modificações ocorridas no processo do envelheci-

mento, destacam as alterações do corpo, evidenciadas a partir dos relatos: 

Olhe, é que alarguei um bocadinho muito na anca e isso, às vezes, causa-me assim 
um bocado coisaO MasO [O] É, tenho que me resignar e viver com esta diferença! 
Olhe, uso roupas mais largas, assim penso que é da roupa. E sabe não me vejo ao 
espelhoO [IGfSJ2] 

Noto a pele engelhada, como uma seiva que está a secar, que ainda dá assim umas 
folhinhas. [ICRS5 (F)] 

Há, por parte da pessoa idosa, a nítida percepção do seu corpo que envelhece, e apre-

senta uma série de limitações, bem como a reacção social a estas transformações: 

Eu só não queria parecer mal! Mesmo com rugas, eu só não queria parecer mal! 
Quer dizer, estar assim numa reunião e olharem para mim: “Ai que cara tão velho-
ta!”O Isso é que eu não queria! Fazia, fazia sempre o possível por ser alegreOPor 
me apresentar bem. [IGfNSL2 (I)] 

Mesmo que se queira negar a velhice, os primeiros e mais evidentes sinais manifestam-

se na aparência e o espelho passa a ser o principal acusador da sua manifestação: 

Ai, rugas também eu tenho, já! São expressões da pele. Eu, ainda hojeO Nem a 
propósito, hoje peguei no espelho, para olhar assim um bocadinho para a cara e que 
vou assim: “E caramba!”. Fiz assim: “Iiiiih! Que engelhas!”! Ai meu Deus, eu estouO” 
E já me disseram “Está mais abatida ou”, não sei, olheO” [ICRS2 (F)] 

A aparência do indivíduo transforma-se e a imagem corporal é representada pelo declí-

nio físico visível; a dificuldade em aceitar este facto induz a existência de um espírito crítico: 

A fisionomia muda um bocadinhoOA gente a querer fazer, váO uma maquilhagem 
para uma saída qualquer, porque a gente gosta de se apresentar, mesmo assim a 
gente vai-se a ver e diz “ai, isto já não nos fica bem”, nós própriosOTemos de dizer, 
já não fica bemO” [I CRS1 (F)] 
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Na velhice, o mais preocupante não é a proximidade da morte nem a deterioração física 

mas a decadência orgânica, a falta de força, a perda da memória, a doença que concorre 

para a dependência. Apesar de subtis e graduais, essas mudanças podem ser reconheci-

das, sendo, consequentemente, afectados a imagem do corpo e o autoconceito.  

Eu começo assim a pensar: “Ai como eu era! Já não és tu Maria O.! Não!”. Eu já es-
tou feita um farrapo. Eu já não sou como era”. [INSL8 (F)] 

A imagem que aparece está do outro lado e, embora saibam que aquela é a sua ima-

gem, produz uma impressão de pasmo, porque a imagem do espelho antecipa ou confirma 

o envelhecimento enquanto a imagem da memória é idealizada: 

Quando eu olho para o espelho eu às vezes nem me reconheço. Vejo logo, quando 
me tiram fotografias pareço uma safardana, (O), mas a máquina fotográfica, só tira 
aquilo que lhe aparece na frente, eu é que tenho a mania que não sou fotogénica, 
era mais bonita, sem rugas e assim. Às vezes vejo-me assimO [ICRS6 (F)] 

Nas mulheres é constante a referência às alterações na aparência física realçando, fre-

quentemente, os aspectos que consideram mais negativos. Mas se a sensação de velhice 

normalmente acontece de fora para dentro, por parte de outra pessoa, de um espelho ou de 

alguma situação presente no quotidiano (Goldfarb, 1998), as alterações não são reconheci-

das de imediato, é algo externo, identificado pelo susto ao espelho como um momento de 

surpresa e não reconhecimento frente à própria imagem. Ou seja, a pessoa que envelhece 

sabe perfeitamente que aquela imagem lhe pertence, mas experimenta uma certa estranhe-

za, como se a imagem fosse de outro, uma imagem com a qual não se identifica, como 

refere uma idosa: 

Ver-me ao espelho, tirar fotografias é uma tragédia! Não consigo. Porque, vejo-me 
quando era nova, que era uma pessoa bonita, interessanteO O E agora, vejo-me 
assim, decair... Custa muito! [INSL1 (F)] 

E faz uma advertência à investigadora: “A Dr.ª um dia mais tarde, ainda falta muitoo vai 

ver o que custa [INSL1 (F)]. 

Os idosos, especialmente as mulheres, transmitem uma percepção pouco positiva, ou 

até mesmo negativa, da sua aparência física, não se sentem adequadas ao padrão de 

beleza da sociedade, valorizam outros aspectos que não a aparência física, exaltam as 

qualidades morais: 

Dizem que eu tenho uma cara bonitaOE eu ponho-me assim a pensar, onde é que 
as pessoas vêm a boniteza na minha caraO Eu acho que sou bonita por dentro, pe-
los meus actos, as minhas qualidades como pessoa (O) [ICRS6 (F)] 

A aceitação da transformação do corpo, o reconhecimento da finitude da vida e a perda 

progressiva das relações interpessoais impõem-se à medida que a idade avança. A pessoa 

pode sentir-se ainda com as mesmas potencialidades cognitivas e afectivas mas sem a 
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correspondência física. Estas mudanças podem desencadear processos semelhantes ao 

luto e daí a necessidade do idoso de aceitar este declínio físico e de adaptar o seu dia-a-dia 

a esta realidade: 

Aceito bem a minha imagem. Não estou preocupada nem se tenho cabelos brancos, 
nem se tenho rugas, isso é uma coisa que eu vou aceitando naturalmente. Pouco a 
pouco... É que vou-me habituando à minha imagem. Não acho nada de estranho 
[ISJ1 (F)] 

Entre todas as mudanças e perdas, observamos em algumas idosas que o que mais as 

incomoda são as alterações na aparência, em particular, a imagem reflexa do espelho: o 

cabelo branco e ralo, as rugas proeminentes, o corpo encolhido, alterações essas que mui-

tas vezes são relacionadas à ausência de saúde.  

Eu só não queria parecer mal! Mesmo com rugas, eu só não queria parecer mal! 
Quer dizer, estar assim numa reunião e olharem para mim: “Ai que cara tão velho-
ta!”O Isso é que eu não queria! [INSL1 (F)] 

O envelhecimento traz mudanças na elasticidade da pele, das quais resultam as rugas, 

causadas pelo aumento do colagénio, em combinação com a perda de tecido muscular. No 

entanto, entendemos que a tarefa mais árdua é fazer o idoso olhar a velhice para além 

dessas perdas e compreender que essas mudanças fazem parte do processo de envelhe-

cimento, e, por conseguinte, tentar adaptar-se a elas. A consciência corporal, maneira pela 

qual o indivíduo percebe o seu corpo, contribui para a auto-estima ao longo da vida (Spir-

duso, 2005), porém, provavelmente, em nenhum momento da vida tal atributo tem um papel 

tão importante quanto nos últimos anos. À medida que o tempo passa, a execução de ges-

tos motores torna-se mais difícil e lentificada, a agilidade diminui, a coordenação dos movi-

mentos altera-se pela falta de ritmo e da sequência natural dos movimentos, daí a necessi-

dade de o idoso aceitar serenamente este declínio físico e de saber adaptar-se e adaptar a 

vida a esta realidade (Oliveira, 2010).  

A propósito, Hesse (2004) refere: “ano após ano temos de sacrificar-nos e prescindir 

das coisas. Temos de aprender a descodificar os nossos sentidos e forças. O caminho que 

até há bem pouco tempo era um pequeno passeio torna-se longo e cansativo e chega um 

dia que já não o podemos trilhar” (p.64). De facto, no mundo das aparências, o corpo enve-

lhecido perde significado quando deixa de apresentar as características do corpo jovem, 

altamente valorizadas na sociedade contemporânea. Além das modificações pessoais, o 

idoso tem de se adaptar às alterações de ordem social, passando, contudo, a sentir-se como 

estranho no próprio meio onde vive.  



133 

 

ÓRGÃOS DOS SENTIDOS 

Os prejuízos relacionados com a funcionalidade dos órgãos dos sentidos (em especial 

a visão e a audição) são de grande relevância numa abordagem sobre a velhice pois consti-

tuem as funções que permitem o relacionamento do indivíduo com o meio em que vive, seja 

ele familiar ou a comunidade. 

Eu por mim falo, eu não ouço, não vejo, eu não ouço, eu não vejo, eu não posso li-
dar com a minha vida como eu lidava [IGfCRS1] 

O declínio da visão e da audição é o mais referido e, nesse sentido, verificamos a con-

cordância com a literatura disponível, que relata estudos comprovando uma redução grada-

tiva tanto da visão quanto da audição com a progressão do envelhecimento, quer para os 

homens quer para as mulheres. A primeira indicação de envelhecimento talvez apareça 

quando o olho tem dificuldade em focar os objectos próximos (presbiopia): 

Os olhos estão cada vez mais fracos, vejo mal ao perto. Vejo mal tudo . [INSL2 (M)] 

De acordo com Hamilton-Stuart (2002), a maior preocupação das pessoas que acom-

panha o envelhecimento é a perda da acuidade visual, ou seja a capacidade de enxergar 

nitidamente os objectos. Porém não foram relatadas outras alterações, nomeadamente a 

adaptação à luminosidade, a mudança na percepção das cores, o tamanho do campo visual, 

o aumento do tempo para processar os estímulos visuais, traduzido em mais tempo a obser-

var um objecto. Pensamos que tal facto se deve à adaptação progressiva a essas alterações 

e, portanto, não se traduzem em impedimentos para a realização das actividades do dia-a-

dia. Contudo, foram descritas algumas manifestações: 

E clarões nos olhos, dizem que também não é muito convenienteO Agora estou 
convencida que isto tudo que surgiu é da idade, não tem nada de especial, é próprio 
da idade. [ICRS14 (F)] 

A nível da audição, a queixa mais frequente é a dificuldade em ouvir, sobretudo quando 

o ambiente não é propício, como refere uma idosa: 

Estando sozinha a falar com uma pessoa, sem ouvir mais nenhum barulho de parte 
nenhuma, eu ouço, está a perceber? Mas estando por exemplo, a televisão e outra 
pessoa a falar, eu já não, já não sei, já não consigo captar as coisasO [ICRS9 (F)] 

As dificuldades na audição e na percepção da mensagem são frequentes neste grupo 

etário e a sua constatação é, por vezes, relatada com humor, como o faz a Sr.ª Cl, idosa 

com 93 anos: “Eu não posso contar nada do que vocês disseram aqui! Porque não oiço 

bem! Não oiço bemoSó ouço melhor quando a gente «toma lá»o É que eu oiço melhor! O 

“dá cá”, não ouço mesmo. Agora a falar a sério, oiço muito mal! “ [INSL6 (F)] 
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O sistema auditivo passa então por uma degradação física progressiva, com perdas 

auditivas mais intensas em determinados indivíduos do que em outros (Berger, 1995b). No 

entanto, a perda auditiva dos idosos não resulta apenas do envelhecimento, já que podem 

estar relacionadas com outros factores, os ambientais e/ou genéticos (Stuart-Hamilton, 

2002). A capacidade para ouvir os sons mais agudos também se altera com a idade (hipo-

acusia), assim como a localização e a discriminação dos sons. Por essa razão, as pessoas 

mais idosas, podem não perceber a tonalidade aguda da maior parte das consoantes fecha-

das e pensar que os outros estão a murmurar.  

Assim, a redução destas funções fisiológicas leva muitas vezes o idoso a sentir insegu-

rança na realização das suas actividades quotidianas ou ocupacionais, bem como nos rela-

cionamentos interpessoais, acarretando não apenas prejuízos físicos mas também psicoló-

gicos e sociais, declarados por muitos idosos quando mencionam a redução da acuidade 

visual e auditiva.  

FORÇA MUSCULAR 

A deterioração de alguns sistemas funcionais e estruturais do organismo, que ocorre no 

envelhecimento, provoca diminuição de força física, mobilidade, equilíbrio e resistência e 

pode desencadear diminuição da capacidade para realizar actividades básicas da vida 

diária. Com a idade estas perdas são inevitáveis, cumulativas, sendo ainda percepcionadas 

pelos idosos: 

Um bocadinho limitado as força, eu foi a partir dos 70 anos que comecei a sentir es-
sa quebra em mim. [ICRS10 (F)] 

Sinto-me com falta de, com falta de energia, com falta assim de trabalhar, parece 
que não tenho a força que eu tinha, aquela vontade de trabalhar, como tinhaO 
[ICRS3 (F)] 

Quer dizer, já não temos aquela genica, aquela força! Já nos sentimos assim um 
bocadinho mais cansadas, mais caídas, e dizemos assim: “Ai, Jesus, é da idadeO”, 
porque já fiz os 76 anos, agora cada ano que vai passando, mais forças nos faltam e 
mais O [ISJ14 (F)] 

Uma importante alteração que ocorre no sistema neuromuscular é o declínio na força 

relacionada com a força de trabalho do músculo, a resistência muscular e a velocidade de 

contracção (Ascensão et al., 2003). A força muscular máxima é alcançada por volta dos 30 

anos, mantém-se mais ou menos estável até à 5ª década, idade a partir da qual inicia o seu 

declínio. Entre os 50 e os 70 anos existe uma perda da força muscular de aproximadamente 

15% por década, após esse período a redução aumenta para 30% (Rossi & Sader, 2002). 

Por outro lado, a diminuição da força é específica de cada indivíduo e de cada grupo muscu-
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lar e ainda do tipo de contracção muscular, ainda assim, diferentes estudos mostram que a 

diminuição da força dos membros inferiores com a idade é mais acentuada do que a obser-

vada nos membros superiores (Carvalho & Soares, 2004).  

Com o objectivo de determinar os efeitos do treino físico em idosos com limitações de 

mobilidade, Venturelli et al. (2010) realizaram um estudo com trinta mulheres (84 ± 6 anos), 

aleatoriamente designadas para um treino físico da parte superior do corpo, e com um grupo 

de controlo com o mesmo número de participantes, com duração de 12 semanas. Concluí-

ram que os idosos treinados apresentaram uma melhora significativa da força nos braços e 

na flexibilidade de ombro (10 centímetros), ao contrário da circunferência dos braços, que 

não melhorou. As actividades de vida diária (AVD) foram ainda melhoradas em 77% e a 

função cognitiva, avaliada pelo MMSE, mantida no grupo treinado (+3%) diminuiu no grupo 

controle (21 %). Estes resultados demonstram que o treino físico em mulheres mais velhas 

com limitações de mobilidade pode aumentar a força e melhorar a realização de actividades. 

O envelhecimento progride a uma velocidade diferente em indivíduos distintos e há uma 

grande variabilidade, com a idade, de indivíduo para indivíduo, no grau de perda funcional 

(Kauffman, 2001). O decréscimo na força muscular em função da idade resulta, sobretudo, 

da redução substancial de massa muscular que acompanha o envelhecimento, ou da dimi-

nuição da actividade física, o que acaba por gerar uma grande perda na massa muscular e 

um aumento na gordura subcutânea e intramuscular (Kauffman, 2001; Rossi & Sadler, 2002; 

Hunter, Mccarthy & Bamman, 2004). A diminuição da massa muscular e da força são, pro-

vavelmente, componentes fundamentais da fragilidade nos idosos e têm sido investigadadas 

por diversos autores, dos quais apresentamos os resultados. 

Num estudo longitudinal com 38 homens e 49 mulheres, com idades entre 75 e 80 

anos, Dey et al. (2009) analisaram a associação entre a composição corporal e as mudan-

ças na força muscular. Apontam como principais resultados: o declínio na força muscular, 

evidente em todos os grupos musculares, em ambos os géneros, porém mais proeminente 

nos homens; o estatuto da composição corporal no início do estudo (medida em massa 

isenta de gordura e índice de massa livre de gordura) foi preditor do declínio da força muscu-

lar, principalmente nas extremidades. 

Também num estudo com 33 mulheres idosas gregas, residentes na comunidade, com 

recurso ao registo electromiográfico da actividade muscular e tranquilidade dos músculos 

principais do membro superior e inferior, do lado dominante, num dia típico de 9 horas, 

Theou et al. (2010) concluíram que a actividade muscular foi maior nos músculos do braço 

do que nos músculos da coxa e nas mulheres mais velhas a fragilidade é maior na parte 

superior do tronco e braços em comparação com os membros inferiores. 
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A musculatura esquelética do idoso produz, assim, menos força e desenvolve as fun-

ções mecânicas com lentidão, uma vez que diminui a excitabilidade do músculo e da junção 

mio neuronal, a contracção é duradoura e o relaxamento lento vai aumentando a fadiga 

(Rossi & Sader, 2002). Também a diminuição da força muscular na cintura pélvica e nos 

extensores do quadril leva a uma maior dificuldade na impulsão e no acto de levantar, e o 

declínio na resistência muscular contribui para a perda funcional e incapacidade nos idosos 

(ibidem). Em comparação com adultos mais jovens, os mais velhos são obrigados a activar 

um percentual maior da massa muscular para produzir a mesma força, isto é, exercícios 

realizados com uma intensidade determinada requerem um percentual mais elevado da 

capacidade máxima em idosos. Isso resulta do estabelecimento precoce da fadiga em con-

sequência de maior stress metabólico (Kauffman, 2001). Nesse sentido, o prejuízo da função 

muscular e o comprometimento da função motora, associados ao processo de envelheci-

mento, afectam directamente a qualidade de vida dos idosos, diminuindo as suas habilida-

des em tarefas simples, como, por exemplo, caminhar, tornando difícil a realização de activi-

dades diárias. 

VELOCIDADE DE REACÇÃO 

Um dos sinais mais evidentes do envelhecimento é, como foi dito, a lentidão do com-

portamento, especialmente dos movimentos físicos (comportamento motor). Embora essa 

lentificação ocorra de forma muito individualizada, a velocidade com a qual os indivíduos 

iniciam, executam e concluem os movimentos diminui, pois, gradualmente com o passar dos 

anos. A redução da velocidade pela qual uma pessoa idosa consegue reagir e mover-se 

exerce, assim, uma grande influência sobre todos os aspectos da sua vida diária. A lentifica-

ção foi ainda sentida pelos idosos de uma forma gradual, com maior ou menor expressão na 

realização das actividades diárias, como explicitam: 

Ah, faço as coisas mais devagar isso é obrigatório, obviamente. Tenho de fazer com 
mais cuidado, digamos assim, porque, já não sou como antes era. Mas, olhe! 
OComigo, estou a fazer a minha vida normalíssima. Não lhe posso dizer quando no-
tei isso. É uma coisa tão reduzidaO E tão gradual que a pessoa não nota. Que eu já 
não noto. [INSL4 (F)] 

A pessoa demora mais para concluir tarefas físicas, o que significa que, ao longo do 

dia, realiza um menor número de trabalhos. Demora mais tempo a vestir-se, a cuidar da sua 

aparência e a realizar as tarefas domésticas diárias, como relata uma idosa: 

Demoro mais a fazer as coisas. (O) Levo muito mais tempo e já preciso mais de 
descanso. É uma das coisas que eu noto, sou mais desajeitada [ISJ6 (F)] 
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Os idosos salientam, deste modo, as mudanças que ocorrem no âmbito da coordena-

ção e das habilidades para a tarefa, acompanhadas por uma desregulação funcional da 

excitabilidade do córtex motor durante o processamento sensório-motor, mais evidente 

quanto maior é a complexidade da tarefa (Yordanova et al., 2004). 

Num estudo com 70 indivíduos, divididos igualmente entre homens e mulheres, com 

mais de 70 anos, Breda (2007) obteve os seguintes resultados: 41,4% afirmou sentir-se 

cansado (fisicamente) por três ou mais dias durante a semana anterior à entrevista, além de 

apresentarem uma redução na velocidade do caminhar (10%); em 20% ocorreu diminuição 

da força de preensão manual; 21,4% dos avaliados registou dois ou mais desses resultados. 

No entanto, o maior percentual foi verificado em indivíduos do género feminino e com idade 

mais avançada, não havendo, por conseguinte, uma associação significativa com as variá-

veis sociodemográficas pesquisadas. Assim, tanto a diminuição da força muscular quanto o 

declínio da locomoção (principalmente o aumento do cansaço físico) são aspectos verifica-

dos na maioria dos idosos, sobretudo entre as mulheres, podendo estar, então, associados 

ao processo de perda muscular, proveniente do envelhecimento biológico. 

Ao abordar a velocidade comportamental, Spirduso (2005) aponta as teorias de lentidão 

na velocidade de resposta relacionada com a idade: i) as que explicam a lentidão via modelo 

de processamento de informações, nas quais alguns estádios do processamento são mais 

afectados do que outros; ii) as que atribuem a lentidão às características ou atributos dos 

indivíduos em envelhecimento; iii) as que explicam a lentidão como degradação biológica. 

Na verdade, as pessoas mais idosas pré-programam, programam e reprogramam alguns 

movimentos de forma mais lenta, ou seja, procuram mais a precisão do que a velocidade 

dos movimentos das mãos. 

Com a redução da força muscular surge o cansaço físico, que leva à dificuldade de 

execução de tarefas do quotidiano. Segundo Spar e La Rue (2005), as alterações sensoriais 

e perceptuais e os efeitos combinados de lentificação do sistema nervoso central aumentam 

a probabilidade de ocorrer uma sobrecarga de processamento em situações que anterior-

mente se apresentavam fáceis. 

MARCHA  

Também as alterações da marcha são identificadas pelos idosos: 

Agora até os meus passos são mais pequenos, andar depressaOisso já lá vai. Às 
vezes quero dar uma passada maior, mas as pernas não obedecem, agora é sem-
pre cada vez mais devagar. [SJ1 (F)]  
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A marcha dos idosos é caracterizada por velocidade reduzida, menor comprimento do 

passo e maior variabilidade do tempo do passo. Essas características acentuam-se mais 

quando o idoso caminha sobre uma superfície irregular. Para Menz, Lord & Fitzapatrick 

(2003), a magnitude de acelerações na cabeça e na pelve são geralmente menores em 

indivíduos mais velhos; os idosos com pior desempenho em testes de visão, sensação 

periférica, força, tempo de reacção e equilíbrio apresentam, pois, menor eficácia na marcha.  

Assim, as alterações da marcha, combinadas com uma redução do sentido postural, 

complicam a capacidade do idoso em manter o equilíbrio. Wilkerson (2004) aponta também 

as alterações da marcha do idoso como resultado de uma função proprioceptiva menos 

eficiente. Outros estudos mostram que as principais características da marcha dos idosos 

são o encurtamento das passadas e o aumento da fase de duplo apoio. No entanto, estas 

propriedades parecem dever-se mais à lentidão da marcha idosos do que a alterações 

específicas que afectam esta população (Ferrandeza, Pailhousa & Durup, 1990). Também 

nas mulheres idosas o comprimento do passo, amplitude de movimento do tornozelo, obli-

quidade pélvica e velocidade são menores quando comparadas com as mulheres mais 

jovens (Hageman & Blanke ,1986). 
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2 - ENVELHECER: A VISÃO DO ENFERMEIRO 

Tendo em conta o objectivo do nosso estudo, entrevistámos os enfermeiros de dois 

centros de saúde, já referenciados no capítulo material e métodos. A escolha dos informan-

tes foi aleatória, após contacto prévio, independentemente do género ou categoria profissio-

nal do eventual entrevistado. Para uma consulta mais detalhada, encontram-se em anexo 

as tabelas com os dados da caracterização sociodemográfica (Apêndice VII).  

Participaram no estudo vinte e seis (26) enfermeiros, vinte e cinco do género feminino e 

um do género masculino. As idades variam entre os 25 e os 49 anos, com a média de 35.81 

anos. Quanto à habilitação profissional, vinte enfermeiros possuem licenciatura em enferma-

gem, cinco a especialização em enfermagem [Curso de Especialização em Enfermagem de 

Saúde Infantil e Pediátrica (3) e Curso de Especialização em Enfermagem de Saúde Pública 

(2)], e apenas um o bacharelato. Também 3 enfermeiros referiram como outra formação o 

mestrado [Saúde Pública e Sociopsicologia da Saúde]. 

A categoria profissional mais representativa é a de Enfermeiro Graduado à qual perten-

cem 15 dos participantes. Segue-se a de Enfermeiro (6) e a de Enfermeiro Especialista (5). 

O tempo de exercício na profissão situa-se entre 1 e 27 anos e constitui um indicador da 

experiência profissional, embora seja limitada a informação que nesse campo nos pode 

proporcionar. A média é de 12. 63 anos. O tempo de exercício no CS varia entre 1 ano e os 

19 anos, sendo a média de 6,07 anos. A maioria dos enfermeiros trabalha na instituição há 

mais de 5 anos, o que nos leva a afirmar que o grupo tem uma vivência de cuidados ao 

idoso que lhes permite o conhecimento da população a que prestam cuidados. 

Os enfermeiros na sua prática clínica experienciam diferentes situações de cuidados e 

formas de encarar o envelhecimento. De acordo com a perspectiva do ciclo vital, o envelhe-

cimento (além de ser um processo intrínseco ao desenvolvimento humano) constitui um 

fenómeno complexo, com diferenças na experiência individual que se devem a factores 

biológicos, psicológicos, sociais, culturais, e que, consequentemente, determinam de modo 

significativo a existência humana.  

Também no processo de codificação dos discursos dos enfermeiros foram identificadas 

expressões reveladoras deste padrão e das quais resultou a concepção de Envelhecer, 

distribuída por um leque de subcategorias – velhice, ser velho e ser idoso (Diagrama 5) –, 

dada a diversidade de respostas.  
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DIAGRAMA 5 - Concepções dos enfermeiros acerca do envelhecer  

 

 

2.1 - A VELHICE 

Os achados sugerem que a imagem da velhice é multidimensional e complexa, sendo 

organizada em três fases: experiência/sabedoria, adaptação e declínio. A velhice é, então, 

percebida como um momento particular, a última etapa da vida “ (o) é um estádio de de-

senvolvimento [ENMUSF26] ”, que pode ser mais ou menos retardada consoante o indivíduo 

e a sua trajectória de vida. 

EXPERIÊNCIA/SABEDORIA  

A velhice é vista como uma fase da vida que traduz experiência, sabedoria e maturida-

de, na qual é possível o idoso viver feliz e intensamente, em que este está mais disponível 

para realizar os desejos e sonhos que não foram até então atingidos, como nos relata uma 

enfermeira: 

É a fase mais rica. Já têm uma experiência tão grande que os mais novos podem 
aprender muito com eles e por isso é que a velhice, em termos de coisas adquiridas, 
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de conhecimento e divulgação e troca (O)., em que pode fazer tudo o que desejou, 
concretizar os seus sonhos. [ENMUSF26] 

A experiência está associada, assim, a um aumento de conhecimento que pode facilitar 

o desempenho intelectual, sobretudo, na organização e na flexibilidade em usar esse conhe-

cimento. Para Barros (2008), sabedoria resulta do equilíbrio entre afectividade e cognição, 

leva a relativizar o acessório e a valorizar o essencial e gera uma maior capacidade de 

discernimento e de aconselhamento. O conceito também é vinculado à capacidade de resol-

ver problemas da vida real (Stuart-Hamilton, 2000). No entanto, de acordo com Kramer 

(1990), citado por Marchand (2005), o conceito de sabedoria é amplo e complexo, uma vez 

que pressupõe três dimensões – a afectiva, a cognitiva e a motivacional – e subentende que 

as pessoas se situem num nível elevado de desenvolvimento nessas dimensões. 

No senso comum, a sabedoria é mais vincada à medida que a idade avança, adquirida 

com a experiência da vida, sendo, neste estudo, assumida pelos enfermeiros como dar bons 

conselhos.  Efectivamente, os idosos podem apresentar padrões de comportamento apon-

tados como sábios, graças às capacidades de: se lembrar, falar de factos e procedimentos, 

fazer novas associações, aventar hipóteses explicativas, fazer análises éticas e morais e de 

oferecer alternativas de solução de problemas, baseadas na experiência acumulada. 

ADAPTAÇÃO 

Envelhecemos a cada minuto que passa e, portanto, precisamos de nos adaptar cons-

tantemente às limitações próprias do passar dos anos sobre o organismo. Os enfermeiros 

também reconhecem as dificuldades do envelhecer e a necessidade de adaptação às novas 

condições físicas, psicológicas, sociais e ambientais:  

A velhice é outra etapa da vida. (O) Perdem-se algumas capacidades. Precisam de 
readaptar toda a dinâmica diária àquelas limitações e às alterações de vida. Será 
mesmo uma fase de adaptação a tudo, ao corpo, às mudanças que a vida os obriga, 
ir viver com os outros, mudar de casa. [ECeUSF12] 

As mudanças que ocorrem podem ser físicas, psicossociais e funcionais (Berger, 

2005b). As mudanças físicas são graduais e progressivas, caracterizam-se por: aparecimen-

to de rugas, perda da elasticidade da pele; diminuição da força muscular, da agilidade e da 

mobilidade das articulações; aparição de cabelos; redução da acuidade, da capacidade 

auditiva e visual; distúrbios do sistema respiratório, do circulatório; alteração da memória e 

outras (ibid).  

Por seu turno, as mudanças psicossociais compreendem as modificações afectivas e 

cognitivas: consciência da aproximação do fim da vida; suspensão da actividade profissional 

por aposentadoria, acompanhada, por vezes, pela sensação de inutilidade; solidão; afasta-
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mento de pessoas de outras faixas etárias; segregação familiar; dificuldade económica; 

declínio no prestígio social; experiências; valores e outras (Berger, 2005b; Spirduso, 2005; 

Oliveira 2008, 2010). Já as mudanças funcionais traduzem-se na necessidade quotidiana de 

ajuda para desempenharem as actividades básicas (Berger, 2005b; Carvalho Filho, 2002). 

Face às mudanças que referimos o idoso pode apresentar dificuldades adaptativas a nível 

emocional, fisiológico, ocupacional e social.  

DECLÍNIO 

A velhice é apresentada como um período de declínio, caracterizado justamente pela 

perda de capacidades e pelo declínio físico, que leva às alterações sociais e psicológicas e 

se constituem atributos desta etapa da vida, como explicitam os enfermeiros nos excertos 

seguintes: 

O estado de velhice. Vai desde que a pessoa começa a perder capacidades a todos 
os níveis, mentais e físicas até morrer, é a fase final doOdesenvolvimento [EOliv10] 

 (O) É aquela fase do declínio. No declínio em que, lá está, não nos conseguimos 
bastar nem física nem psicologicamente, em que já perdemos o gosto até por estar 
cá, que nada nos motiva [EOliv11] 

Considerada por alguns um termo pejorativo, a velhice é também conotada com o 

acentuar das características próprias da personalidade e com o declínio cognitivo “Também 

é uma questão de cabeça, como o idoso está mentalmente” [ECe14]. 

Na literatura gerontológica e geriátrica, o declínio que acompanha o envelhecimento é 

classificado de senescência e senilidade (Lidz, 1983; Berger, 1995b). A senescência é um 

fenómeno fisiológico e universal, arbitrariamente identificada pela idade cronológica, pode 

ser considerada um envelhecimento sadio, em que o declínio físico e mental é lento e com-

pensado, de certa forma, pelo organismo. A senilidade caracteriza-se pelo declínio físico; 

associada à desorganização mental, identifica-se por uma perda considerável do funciona-

mento físico e cognitivo, observável nas alterações da coordenação motora, alta irritabilida-

de, além de uma considerável perda de memória, mas não é exclusiva da idade avançada, 

podendo ocorrer prematuramente. 

DEPENDÊNCIA  

Ainda prevalece o mito de se considerar a velhice um sinal de fragilidade, de decadên-

cia e de dependência. Pode significar, especificamente, as alterações orgânicas que se 

tornam evidentes nesta fase da vida, e parece ser objectivada em idosos que os enfermeiros 

cuidam: 
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A velhice, já tem uma conotação um bocado negativa. Quando falamos em velhice 
lembramo-nos logo de doentes. Vejo velhice, vejo logo doenças crónicas, depen-
dência [pausa] [ri-se] falta de capacidades físicas e mentais. Sobretudo dependência 
e má qualidade de vida O [ENM23] 

Velhice, aí, eu encaro é aquela pessoa mesmo que está acamada sem falar, sem 
poder comer, (O) que já não toma conta de nada O Decadência mesmo [ENM13] 

A velhice é conotada com problemas de saúde, dificuldade em andar, dificuldade em 
compreender, determinados defeitos ficam mais acentuadosO [ECe14] 

A biomedicalização do envelhecimento é um fenómeno que corresponde ao encarar da 

velhice como uma espécie de doença. Ao igualizar o envelhecimento a uma doença, na 

opinião de Paúl (1997), ”encorajou-se a sociedade a pensá-lo como patológico ou anormal. 

A indesejabilidade da doença transfere-se para os seus portadores e molda as atitudes das 

pessoas em relação a si próprias e dos outros em relação a si” (p. 20). 

Beauvoir (1970) acredita que só se falará em velhice quando, além da idade avançada, 

as deficiências e as perdas biológicas já não forem esporádicas e contornáveis, tornando-se 

importantes, irremediáveis, e causa de fragilidade e impotência. Ibid afirma, por outro lado, 

que o sujeito não pode ter uma experiência plena de ser velho e que a velhice, a decadência 

e a finitude são aspectos mais percebidos pelos outros do que pelo próprio sujeito que enve-

lhece. Pela mesma razão, é o olhar do outro que aponta o nosso envelhecimento. Assim, o 

velho será sempre o outro e tratamos de representar o que somos através da visão que os 

outros têm de nós.  

Além disso, o discurso de alguns enfermeiros sobre a velhice relata os receios que sen-

tem de vir a ser dependentes de outro na satisfação das suas necessidades: 

Assusta-me a palavra “velhice” e ser velho assusta-me em todos os sentidos, por-
que não quero perder capacidades, porque não quero ser um estorvo para ninguém 
(O) E acho que ser dependente é horrível e quando me falam em velhice, fico muito 
assustada, porque vou ter que depender de alguém e não vou poder fazer tudo aqui-
lo que necessito. E eu não ter capacidades para isto ou aquilo. Eu prefiro perder e 
não ter a noção que perdiOcapacidades do que perder e ter a noção. Isso daí é que 
eu acho que é sofrimentoO [ECe19] 

Também num estudo realizado por Almeida (1998) os enfermeiros manifestaram preo-

cupação com o seu envelhecimento, por receio da dependência, pela perda de capacidades, 

por solidão e medo de ficar à espera que lhes satisfaçam as necessidades, associado à falta 

de estruturas de apoio.  

Para Oliveiras & Oliveira (2007), se, durante a sua vivência, a pessoa incorporar valores 

estereotipados e negativos em relação ao idoso, esses valores irão nortear a sua afectivida-

de para com os mais velhos e para consigo mesmo. Alertam também para o facto de a 

velhice ser peculiar a todos os indivíduos, por sua vez membros potenciais do grupo de 
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idosos. Defendem, por isso, o desenvolvimento da necessidade da afectividade positiva em 

relação aos idosos, pois só assim se pode representar a possibilidade de encarar a velhice 

com naturalidade e tranquilidade.  

Ainda assim, subsiste o pressuposto da velhice como última fase da vida, caracterizada 

pelas perdas (familiares, económicas físicas e sociais) e acompanhada de deterioração do 

funcionamento. Esta perspectiva fundamenta-se na inevitabilidade do declínio biológico e 

físico que encara a velhice como um retrocesso a uma maior dependência. Segundo Agich 

(2008), tanto os estereótipos negativos do idoso como indivíduo dependente quanto as 

imagens dos idosos activos, saudáveis, e envolvidos em estilos de vida especiais após a 

aposentadoria reflectem um padrão cultural no qual os idosos são culturalmente isolados. 

Ibid refere ainda que a velhice no mundo ocidental desafia a generalização fácil pela grande 

variabilidade que se verifica neste grupo. 

2.2 - SER IDOSO VERSUS SER VELHO 

Ao analisarmos as concepções dos enfermeiros sobre ser velho e ser idoso, verifica-

mos que, para alguns deles, estes termos são sinónimos, como explicita uma enfermeira: 

Velho e idoso são sinónimos, talvez o idoso, as pessoas não levem tão a mal, por-
que as pessoas associam ser velho a uma coisa má. Enquanto o idoso não. [ECe8] 

A concepção sobre ser idoso baseia-se na idade e nas capacidades cognitivas neces-

sárias para manter uma vida independente, enquanto ser velho é conotado com a extrema 

dependência: 

O idoso, propriamente dito, para mim é aquele que tem anos, muitos anos, muita 
experiência de vida, tem ainda muito dar e a comunicar (O) Aquele que está psico-
logicamente ainda lúcido, capaz de tomar conta de tudo, desde o dinheiro, a gerir a 
sua própria vidaO. Para mim ser idoso é isso. O ser velho é exactamente a depen-
dência. A dependência e a não motivação para coisa nenhuma. Sentir-se um estor-
vo, sentir-se a mais, sentir que já quer desistir (O) [EOliv 11] 

A propósito da utilização dos dois termos, Goldman (2001:7) diz que ao se substituir o 

termo velho por idoso se esconde o antigo velho sob uma nova roupagem. 
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2.2.1 - Ser Idoso 

Ser idoso aponta para uma concepção funcional e cronológica, em que não existe ho-

mogeneidade. Perante a grande variabilidade entre os sujeitos, Marchand (2001) reforça a 

necessidade de se distinguir a idade cronológica da idade funcional porque considera ser o 

critério mais correcto para caracterizar as diferentes fases da vida adulta. 

CRONOLÓGICO 

Na concepção cronológica é de notar a tentativa dos enfermeiros em estabelecer uma 

idade precisa para ser idoso, presente nos depoimentos:  

Ser idoso, eu acho que é considerado socialmente e muito objectivamente ter mais 
de, neste caso, sessenta e cinco anos [ESB1] 

Idoso é um conceito teórico dos sessenta e cinco anos, embora, eu pessoalmente, 
acabo por ligar muito mais à capacidade que eles ainda têm [ENM6] 

No que se refere ao período em que se deve considerar uma pessoa como idosa, a lite-

ratura oferece uma ampla variedade de considerações sobre o assunto. Geralmente, toma-

se como base a idade cronológica, fundamentada na quantidade de anos desde o nasci-

mento. A idade cronológica, associada à idade biológica, manifesta-se em características 

físicas, como a pele enrugada, cabelos brancos, declínio do vigor físico, locomoção vagaro-

sa, entre outros aspectos físicos, fisiológicos ou funcionais identificados como características 

de uma pessoa idosa, que são extremamente variáveis de indivíduo para indivíduo. 

Quanto às diferenças individuais: 

(O) Existem pessoas que podem ter oitenta anos ou oitenta e tal e que ainda têm 
algumasO características físicas e actividade que lhes permite estar bem; Mas tam-
bém eu acho que depende da pessoa, não depende só da idade, mas da actividade 
que ele vai mantendo, todo o percurso, que teve consigo próprio, também tem influ-
ência [ENM23] 

Há pessoas que entram nessa fase aos oitenta, outros aos sessenta, Varia de pes-
soa para pessoa. Por isso, não tem uma idade específica. Pode-se ser idoso aos 
sessenta e cinco e não se ser aos noventa. [ECe8] 

A propósito disso, Sousa, Galante e Figueiredo (2003) opinam que algumas pessoas 

mostram declínio precoce no estado de saúde e nas competências cognitivas, enquanto 

outras vivem saudáveis até aos 80 anos e mesmo 90 anos. Começa a ser aceite que qual-

quer declínio precoce reflecte, provavelmente, a doença e não os efeitos da idade. Ou seja, 

a dependência não é um elemento que caracteriza apenas esta fase da vida. 
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Por outro lado, este período da vida corresponde ao tempo de reformado, é definido 

como tempo de lazer, sem actividade profissional (Esteves, 1994). Esta configuração levou a 

estabelecer, por via administrativa, os 65 anos como a idade em que as pessoas deixariam 

de participar no processo produtivo. A idade cronológica é, assim, uma categoria construída 

historicamente e imposta pela sociedade em consequência da exigência da lei e constitui 

uma realidade social específica na função de estabelecer os direitos e deveres dos cidadãos 

e na de distribuir privilégios e poderes na sociedade (Fernandes, 1997).  

FUNCIONAL 

O conceito de idoso expresso por alguns enfermeiros numa dupla perspectiva – a cro-

nológica e a funcional – mostra que existe um paralelismo entre a idade e os efeitos do 

envelhecimento, quer a nível físico quer psicológico, como é explicitado nos excertos seguin-

tes: 

O idosoOPronto, é a pessoa com mais de sessenta e cinco anos O É aquela pes-
soa que já entrou na reforma, mais limitado fisicamente e psicologicamente 
[ENMUSF20] 

Mas as limitações, são decorrentes mais ou menos da idadeOPorque o nosso or-
ganismo envelheceODepois de uma idade, sei lá depois os 70 anos traz mais limi-
tações [ENMUSF22] 

A concepção funcional classifica de idosa a pessoa que já tem algumas dificuldades na 

realização de actividades de vida diária, como elucidam os testemunhos: 

Quando já tem dificuldade, já depende da família. O Na alimentação, de higiene. 
Uma pessoa que já está muito dependente da medicação, no raciocínio, na orienta-
ção é um idoso, ou idosa” [ECe3] 

Tem a ver com as capacidades que a pessoa tem e a maneira de estar na vida.  

A propósito da percepção dos enfermeiros hospitalares sobre ser velho ou ser idoso, 

Almeida (1999a) aponta para uma concepção cronológica e funcional com predomínio do 

padrão funcional: ser dependente e a perda de capacidades físicas e intelectuais, ou seja, 

associado a perdas não só aos aspectos físicos mas também aos psicológicos. Imaginário 

(2004) apresenta idêntica classificação: na concepção orientada para a área funcional, na 

vertente física, as subcategorias ser dependente, ter doença; no domínio das emoções 

emerge tristeza, necessitar de afecto; na aérea social, o idoso é visto como improdutivo, 

pobre e experiente; na concepção cronológica emergem as subcategorias fim da vida e 

idade avançada. 

Ao abordar a distribuição das pessoas por categorias, Simões (1990) defende que o 

idoso simplesmente não existe porque não estabelece um grupo homogéneo de indivíduos, 
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com o perfil definido com base numa meia dúzia de traços, e alerta ainda para o aumento, 

com a idade, das diferenças individuais. 

Com efeito, constatamos que é difícil definir algo que possa servir para caracterizar o 

idoso. Num referencial biológico são frequentes os sinais de aparência tais como cabelos 

brancos, rugas, perdas de memória, entre outros. Contudo, se, por um lado, estes sinais 

costumam, muitas vezes, manifestar-se antes que uma pessoa possa ser definida como 

idosa, por outro lado, a ciência contemporânea conta com novos recursos com vista a supe-

rar a maioria destes sinalizadores de idade avançada, logo, estes não poderão servir para 

definir a velhice. 

2.2.2 - Ser velho 

A partir dos aspectos físicos e cognitivos os enfermeiros especificam, de forma genera-

lizada, quando um indivíduo é considerado velho, já que estas características são relativas a 

factores individuais, inclusive, genéticos e contextuais. 

Ser velho está conotado, então, com ter muita idade, declínio e dependência. Quando 

as pessoas recebem o qualificativo de velhas são percebidas de formas estereotipadas 

(Oliveiras & Oliveira 2007) e consideradas portadoras de doenças, tristeza, solidão e aban-

dono. No entanto, esta conotação nem sempre está associada à idade mas ao perfil indivi-

dual de cada um: 

Velho é uma pessoa mais dependente, mas que muitas vezes não está muito asso-
ciado à idade. Está mais associado ao seu perfil em termos pessoais e também em 
termos de feitio e de forma de estar na vida [ECeUSF12] 

Velhas são as pessoas novas mas com espírito de velhos. Não evoluíram, não tem 
sonhos, estão sempre a lamentar-se da vida. Sentir-se um estorvo, sentir-se a mais 
[EOli11] 

MUITA IDADE (ANOS) 

Para a maioria dos enfermeiros ser velho está fortemente vinculado à aposentadoria, 

falta de objectivos, sonhos para conquistar e de experiências para compartilhar. Para ilustra-

rem esta categoria referem os enfermeiros: 

Ser velho é a conotação pior que a sociedade confere a quem tem, de facto, já muita 
idade. [ESB1] 

O velho é aquela pessoa que se sente arrumada, gasta e que já não tem mais nada 
para dar pois já tem muita idadeO [ENM26] 
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Velho. Pois, é uma pessoa que já se calhar ultrapassou essa idade dos setenta e 
cinco anos que estará talvez já com algumaOAlteração, a nível dos conhecimentos, 
que tenha muitos esquecimentos, alguma demência. [ECeUSF4] 

DECLÍNIO 

A velhice caracteriza-se por um declínio gradativo do funcionamento de todos os siste-

mas corporais: 

Em termos do ser velho, é física e psicologicamente em declínio, que já não se con-
siga bastar, precisa de ajudaO [EOliv11] 

Ser-se velho é já não conseguirO É, estar-se pior fisicamente, mais debilitado, me-
nos interactivo. [ESB19] 

O envelhecimento é aceite pelos enfermeiros como um processo de declínio natural da 

vida. Além de um facto, ser velho “é um conjunto de convenções sociais (o). Não se sabe o 

que pesa mais sobre os velhos, se a idade ou a ideia que fazem de si mesmos, movidos 

pela forma como são tratados (o) ” (Gaiarsa1989:18.) 

DEPENDÊNCIA 

No discurso dos enfermeiros entrevistados a dependência é sinónimo de velho, como 

nos explicita uma enfermeira: 

Velho, quando há conotação com as limitações, com a dependênciaOcom as inca-
pacidades [ENMUSF24] 

Baltes e Silvenberg (1995) descrevem três tipos de dependência: a estruturada, em que 

o significado do valor do ser humano é definido, em primeiro lugar, pela participação no 

processo produtivo (na velhice salienta-se a dependência originada pela perda do emprego); 

a física, incapacidade funcional individual para realizar actividades de vida diária; e a com-

portamental, socialmente induzida independentemente do nível de competência do idoso, 

com frequência precedida pela dependência física.  

Além disso, da nossa prática diária apercebemo-nos de que à medida que se envelhe-

ce a capacidade de realização de algumas actividades do quotidiano diminui. Esta perda 

pode ser devida ao processo normal de envelhecimento ou à existência de doenças cróni-

cas, tão frequentes neste grupo etário.  



149 

 

3 - O AUTOCUIDADO 

Autocuidado é um acto de vida que permite à pessoa converter-se em sujeito das suas 

próprias acções. Portanto, é um processo individual, voluntário, intimamente ligado ao quoti-

diano e às experiências vividas. Implica um certo grau de conhecimento e a elaboração de 

um saber, que, por sua vez, deve estar fundamentado num sistema de apoio formal e infor-

mal como é o sistema social e o de saúde.  

De forma a compreendermos as perspectivas dos participantes, neste capítulo apresen-

tamos os resultados dos dois estudos. 

3.1 - O QUOTIDIANO DO AUTOCUIDADO:PERSPECTIVA DOS IDOSOS 

O autocuidado é questionado, valorizado e percebido como essencial para a pessoa 

idosa e em termos de episódios e horas que ocupa é o maior cuidado na vida diária. É defi-

nido por duas idosas enquanto cuidados necessários à manutenção de uma vida indepen-

dente:  

Então é fazer tudo o que é necessário para a minha vida, para a minha sobrevivên-
cia. Por exemplo tratar do meu corpo e do meu espírito, em tudo, desde a higiene 
até à religião [ISJ3 (F)] 

São todos os cuidados que faço a mim mesma desde que me levanto até que me 
deitoO [ISJ13 (M)]  

Autocuidado também é gerir as minhas coisas, é ser auto-suficiente [ICRS6 (F)] 

A responsabilidade crescente pelo autocuidado permite uma menor dependência dos 

outros, melhor qualidade de vida e menor risco de incapacidade: 

Na minha maneira de ver é cuidar de mim. Da idade que tenho é fazer tudo que é 
necessário para viver bem. Faço tudo. Quanto mais fizer melhor, não dou trabalho a 
ninguém e não fico emperrada! [ISJ1 (F)] 

As expressões dos idosos indicam o autocuidado como o conjunto das acções execu-

tadas primeiramente no sentido de manter os cuidados diários e o bem-estar, de forma 

independente, como é explicitado nos excertos: 

Então é fazer as minhas coisinhas todas. No meu dia-a-dia vou à casa de banho, 
penteio-me e lavo-me. Mudo de roupa todos os dias, (O) Tomo banho dia sim, dia 
não, e tomo banho por mimO. Uso sempre o sabão azul porque sou alérgica a chei-
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ros e sinto-me bem, (O). Lavo cabelo e tudo. (O). Também lavo todos os dias a pró-
tese. Lavo com pasta de dentes, adaptei-me muito bem, trato-os como se fossem 
meus, quer dizer não são verdadeiros, mas são meus. Quero-lhe dizer que trato 
muito bem do meu corpo, uso creme hidratante tenho muito cuidado com o meu 
corpo e com o cabeloO [I CRS17 (F)]  

Fazer tudo pelas minhas próprias mãos. Felizmente, tenho a minha idade e se con-
tinuar assim por muito tempo ainda mais feliz por este motivo. [ISJ15 (M)] 

Então é fazer as minhas coisinhas todas, ao meu corpo, da minha casa e dos que lá 
vivem, tenho de tomar conta deles. [ICRS4 (F)] 

Questionados acerca das actividades que diariamente realizam com vista ao cuidar de 

si (Diagrama 6), os idosos referem as acções que desenvolvem no cuidado com o corpo, as 

acções relacionadas com o cuidado doméstico /administração do ambiente e actividades 

consideradas “especiais”, nas quais estão incluídas as práticas religiosas/espiritualidade e a 

recreação e lazer, gestão da medicação e cuidar do outro. 

 

DIAGRAMA 6 – Concepção dos idosos acerca do autocuidado/actividades  

 

 

 

Conotado com as actividades de vida diária (actividades que cada um deve desempe-

nhar e levar a cabo para participar em todas as facetas da vida), o autocuidado compreende 

o cuidar pessoal, a comunicação e sua importância na interacção social e no desempenho 
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de papéis sociais significativos, a deambulação e as responsabilidades inerentes aos cuida-

dos com a casa (Miralles & Ayuno 2006). 

3.1.1 - Cuidar do corpo 

A primeira significação que cuidar do corpo assume em relação à questão do envelhe-

cimento está embutida na consciência que devemos adquirir, ou mesmo solidificar, de que 

uma velhice saudável é resultado de um longo processo. O cuidado consigo mesmo coloca-

se, nesse sentido, como procedimento. A auto-suficiência no cuidado de si próprio e em 

actividades afins, executadas no contexto do domicílio, é muito importante para o idoso e 

adquire significado na aparência e na higiene pessoal (geral, oral e íntima), nas medidas que 

adopta para a higiene do sono, na alimentação, na hidratação e na eliminação. Os idosos 

sentem ainda ter capacidade para executar acções que visem as suas necessidades, mas 

também apontam algumas dificuldades, estas circunscritas a áreas específicas tais como a 

higiene corporal (acto de tomar banho, cuidados com os pés) e o conviver com a incontinên-

cia urinária.  

APARÊNCIA PESSOAL 

A primeira coisa que as pessoas vêem no outro é a aparência física, isto é, a forma de 

se apresentarem ao mundo exterior, que compreende a maneira e o estilo de vestir e os 

cuidados de apresentação. Nos idosos, existe, portanto, a preocupação da imagem que o 

outro elabora sobre seu corpo:  

Fui sempre cuidadosa comigo, no sentido de não parecer desleixada, não parecer 
idosaO (O) Isso é inerente aos cuidados que eu tenhoO que uma pessoa deve ter, 
da minha idade [INSL4 (F)] 

Gosto de estar sempre esmeradamente composta. Isso foi sempre a minha preocu-
pação, sou muito preocupada com os cheiros, com as coresO [ri-se] [ISJ1 (F)] 

A simbologia do que é sujo está no odor, no corpo que exala algum cheiro desagradá-

vel, expresso por uma idosa: “eu pronto, sou pobre como já disse, fui sempre de família 

pobre, mas sempre com asseio, o cheiro do corpo é coisa ruim (o) [ICRS13 (F)] 

A preocupação em manter uma aparência esteticamente agradável, para si próprio e 

para o seu semelhante, assim como o desejo de atrair a admiração dos outros permanece e 

perpetua-se através da expressão da vaidade, utilizada no sentido visual /aparência da 

própria pessoa e o desejo de ser admirada, como expressam as idosas: 
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Quero-lhe dizer que trato muito bem do meu corpo, uso creme hidratante tenho mui-
to cuidado com o meu corpo e com o cabelo. Sou muito vaidosa com o cabelo. Gos-
to que os outros me vejam sempre bem. [ICRS17 (F)] 

Ah, eu sou muito vaidosa! OTenho de arranjar o cabelo, tenho de arranjar as unhas, 
tenho que me pintarO Pintar! É os cremes para a cara! Para vestir tenho que arran-
jar conjuntosO Está a ver? Com um anel a condizerO E brincos, e tenho colares 
muito bonitos, e tudoO O A roupa de hoje não é a de amanhã! Tem que andar a va-
riar!”. Sou uma velha vaidosa, pronto! [INSL1 (F)] 

Eu fui sempre um bocadinho, como hei-de dizer, vaidosa, gostava de andar bem. 
Mas gosto de me vestir e eu dizer assim, gosto de andar assim. A minha filha, diz 
“oh mãe tu já tens 80 anos”, e eu digo “oh filha lá por eu ter 80 anos, não estou mor-
ta” [IGf CRS1 (Aus)] 

Estes relatos corroboram a opinião de Farré (2009), ao considerarem a percepção da 

beleza um constructo cultural da feminilidade, que se mantém nas mulheres mais velhas, 

principalmente nas que combatem o atributo da aparência juvenil e cuidada valorizado pela 

sociedade. Por conseguinte, podemos destacar a aparência física como uma dimensão 

importante da pessoa, especialmente da mulher, em contraste com os homens, que não a 

abordaram ao longo das entrevistas. 

HIGIENE PESSOAL 

Cuidar do corpo significa, comummente, limpeza acompanhada do asseio e compre-

ende a higiene oral, a do couro cabeludo, a corporal e a íntima. Num sentido mais amplo, 

compreende todos os hábitos e condutas que auxiliem a prevenir doenças e a manter a 

saúde e o nosso bem-estar, inclusive o colectivo.  

Higiene Oral 

No discurso dos idosos, a preocupação com a higiene oral acontece desde a juventude, 

juntamente com o factor socioeconómico da época, e levava à adopção de medidas com 

vista a manter uma aparência agradável: 

Quando éramos novos, não havia nem escovas (de dentes), para lavar às vezes 
com um pano quando íamos ao baile e que a gente esfregava e limpava por causa 
do comer não ficar agarrado para ter sempre dentes limpos [ICRS8 (F)] 

Alguns pressupostos de cuidados com a boca e com a prótese são executados a partir 

de conhecimentos que foram adquirindo, mas apesar dos conselhos dos profissionais, reali-

zam esta actividade de acordo com os seus próprios padrões, como explicitam: 

Os dentes ainda são os naturais. Lavo-os, com pasta de dentes, de manhã, lavo só 
de manhã, é preguiça. No fim do pequeno-almoço é que lavo os dentesO [ICRS9 
(F)] 
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Eu gastei os dentes a lavá-los. Portanto, não se deve usar escovas muito duras, tem 
de ser macias, porque eu estraguei os dentes, e uma médica viu que eu tinha pro-
blemas nas gengivas, (O) Escovava o máximo para não ter problemas nas gengi-
vas. E dai os dentes foram-se, desgastando [ICRS11 (F)] 

Os benefícios da higiene oral são bem conhecidos pelos entrevistados, mas a adopção 

de medidas adequadas só lhes é possível no domicílio, por falta de instalações no CD que 

permitam essa prática e assegurem a privacidade. No entanto, as opiniões divergem entre 

as idosas que não realizam qualquer cuidado, as que realizam a lavagem simples das próte-

ses após a refeição do almoço e, ainda, as que organizam o material necessário; ainda 

assim, a ausência de instalações adequadas não constitui impedimento à manutenção de 

uma higiene oral satisfatória. São exemplificativos os excertos seguintes: 

Gosto de lavar os dentes e a placa (prótese) mas aqui à frente de toda a gente? isso 
é que não. Quando chego a casa O lavo-os bem e á noite, depois bochecho (O) 
[INSL1 (F)] 

A boca é todos os dias, os dentes (O) OÉ, aqui é postiça, só estes dois e que são 
meus. Não tenho aqui a escova não tenho aqui, mas faço, tento limpar os meus den-
tes e depois os outros lavo-os na torneira [ICRS14 (F)] 

Tenho tudo, tudo dividido num saquinho, a escova, tenho o gel e depois lavo, bem 
lavado, e depois se não me sinto bem, ainda volto à torneira (O) [ICRS13 (F)] 

Em termos de autocuidado com a boca e dentes, são referenciados os cuidados com 

as próteses dentárias, muito frequentes nesta fase da vida. As idosas explicitam os cuidados 

e acondicionamento da prótese: 

Lavo-os todos os dias bem lavados, com água, deixo-os (a prótese) de noite em 
águaO Agora, porque primeiro dormia sempre com eles. Lavava-os, depois punha-
os. Mas já há tempo que eu deito-os num copo com água e de manhã, lavo-osO. 
[ISJ11 (F)] 

Tenho prótese, só tenho aqui um que é meu, mais de resto é tudo postiço (O) Lavo, 
tenho um coiso com as pastilhas, e nunca me vou deitar com eles, não gosto, por-
que tenho receio de me caírem ou qualquer coisa, lavo-os à noite e ponho-os dentro 
de um copo com água O (O) [ICRS6 (F)] 

Não tenho nenhum dente, tenho dentadura. Lavo todos os dias com sabão cor-de-
rosa ou sabonete. Tanto dá. Não faço questão [INSL5 (F)] 

A forma de cuidar das próteses varia, segundo as informações dadas pelos profissio-

nais, e conforme o poder de compra de cada um. Vai da simples lavagem com água e sabão 

até à utilização diária de produtos efervescentes para higienização química das próteses. 

Nos idosos portadores de prótese, o fluxo salivar está diminuído, influenciado também pelo 

uso de medicamentos, o que pode gerar o início da halitose, daí a importância do cuidado 

com a higiene bucal e a limpeza das próteses.  
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As informações para a higienização da boca centram-se em escovar os dentes de 

acordo com as normas instituídas (frequência, duração, movimentos da escova), usar fio 

dental, escovar a língua com movimentos suaves com uma escova macia e creme dental ou 

limpador de língua, bochechar com anti-séptico bucal ou água filtrada e bicarbonato de sódio 

(2 colheres de chá em um copo com água). 

Surgiu ainda no decorrer das entrevistas a questão do acondicionamento das próteses 

durante a noite. Após a higiene oral nocturna, uns colocam a prótese, outros guardam-na 

embrulhada num “lencinho lavadinho” e uma minoria referiu que a mantêm num copo de 

água, com ou sem produto químico adequado. Justificam a remoção da prótese durante a 

noite com a preocupação de os tecidos não ficarem sob acção das próteses e dos possíveis 

microrganismos a elas associados e, ainda, pela diminuição da sua estabilidade, sua reten-

ção e pela tendência para as segurar pela acção muscular ou apertando os dentes durante 

toda a noite. São unânimes na lavagem diária, mas em relação a guardar a prótese em 

ambiente seco ou húmido não há consenso. 

Higiene Geral 

Relativamente à higiene geral, a prática do banho foi referida por todos os participantes. 

Nesta prática estão presentes os hábitos de cada um, desde o banho diário até à periodici-

dade de uma vez por semana, como exemplificam os testemunhos: 

Não posso passar um dia sem tomar banho, porque se eu não tomar banho, fico in-
dolente. O banho dá-me vidaO [ECRS10 (F)] 

Pois, tomar o banhinho todos os dias, isso é coisa que faço sempreO porque eu 
mesmo acabo de tomar o banho e cheiro mal (O) mas parece que nunca fico bem 
lavada nem nadaO [EC6 (F)]  

Tomo banho duas ou três vezes por semana, chegam, porque eu não trabalho tam-
bém. Não faço nada, (O) não tenho sujidade. [ICRS15 (F)] 

Eu lavo-me todos os dias, lavo-me, tomo banho aí duas já chegam, eu não ando na 
terra, não ando a suar, mas lavo-me duas vezes, ao fim-de-semana e ao meio, ago-
ra lavar, lavo-me todos os dias, agora mais geral lavo-me duas vezesO [ICRS4 (F)] 

De acordo com Mailloux-Poirier (1995b), e a Sociedade Portuguesa de Dermatologia e 

Venereologia (sd), o banho geral deve ter a periodicidade de harmonia com as necessidades 

individuais e o tipo de pele, preferencialmente com chuveiro a baixa pressão. Banir as lava-

gens prolongadas e os banhos de imersão em água muito quente são orientações que os 

idosos devem seguir. Alguns já referem essa prática, escudando-se, no entanto, na justifica-

ção de que não trabalham, não transpiram, logo os odores não surgem com tanta frequência 

e a sujidade não incomoda. Todavia, é também importante considerar que muitos destes 
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idosos não desenvolveram a prática de banho diário em fases anteriores das suas vidas, 

quer por ausência de instalações sanitária quer pelo valor cultural atribuído a essa prática.  

Efectivamente, o processo de limpeza da pele é diferente para os idosos por causa das 

alterações que ocorrem com o envelhecimento. A transpiração e a produção de óleos estão 

diminuídas. Também a hidratação está reduzida, assim como a vascularização da derme 

torna a pele menos elástica e mais delicada e, consequentemente, se a pessoa toma vários 

banhos, a pele torna-se mais seca, irritável e quebradiça. A menos que haja contra-

indicação, a necessidade de tomar banho passa a ser a cada três ou quatro dias e os ba-

nhos parciais podem e devem ser feitos diariamente, nomeadamente na face, nas axilas, 

região genital e perineal, para evitar a presença de odores e/ou irritações (Mailloux-Poirier, 

1995b); SPDV, sd). 

Com frequência, os idosos (principalmente as mulheres) relatam dificuldades na reali-

zação desta actividade, sendo que alguns deles admitem que precisam de ajuda. Dos parti-

cipantes do género masculino, apenas um referiu necessitar de ajuda, nessa e noutras 

actividades de higiene pessoal, como explicita: 

Ora bem, o meu filho vai lá sempreOahO ajudar-me a dar-me banho. Lava-me as 
costas, lava-me os pés, corta-me as unhas mas custa-me a subir para cima doO 
(como é que se chama?) Polibã. Custa-me um bocadinho a subir para cima (O) é 
das artroses [INSL12 (M)] 

Os idosos identificam, deste modo, algumas dificuldades na realização dos cuidados 

diários relacionadas com as forças que começam a faltar: 

Eu de mim ainda trato, só quando é para tomar banho, que os meus braços já não 
dão para eu ir assim às costas e assim ela (a neta) ajuda [ICRS3 (F)] 

Só tenho um contra, depois para me limpar, não sou capaz de limpar os pés, nem 
calçar os sapatos, o meu corpo não baixa até ao sítio que queroO [ICRS1 (M)] 

Eu já não sou capaz de tomar banhos de imersão, ou tem de estar alguém ali ou eu 
ter um suporte qualquer ali na banheira que eu me pudesse agarrar, e ali não, não 
dá. Já não há força para me levantar [ICRS6 (F)] 

Para efectuar os cuidados de higiene corporal é necessária coordenação, destreza, 

equilíbrio bem como uma boa amplitude articular e força muscular. Com o envelhecimento, 

surge um aumento da densidade na cartilagem e nos tecidos ao seu redor, além da tendên-

cia de perda da elasticidade dos músculos, do desenvolvimento da artrite e de outras pato-

logias do aparelho locomotor, que intensificam a restrição do movimento articular, reduzindo 

a flexibilidade (Amundsen, 2001).  

A dependência de familiares para o banho, traduzida na necessidade de ajuda, está re-

lacionada com as condições da habitação, nomeadamente com a banheira, que devido à 
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altura, dificulta a entrada nela e saída da mesma. Mas o pudor que a grande maioria dos 

idosos preserva na exposição do corpo cria constrangimento, mesmo para pessoas da sua 

intimidade, como é relatado por uma das participantes no estudo: 

Eu não tomo banho sozinha porque a banheiraO São banheiras antigas... muito al-
tasO A minha filha é que tem que me agarrar para eu passar esta perna e depois, 
então, é que boto esta, mas tem que me erguer a perna para ir para dentro da ba-
nheira. Depois tapo-me e digo assim: “Ó, filha, agora vai-te embora que eu agora 
tomando banho, chamo-te para tu me agarrares para eu saltar” E, depois, quando é 
para me levantar, para sair da banheira para fora, a minha filha está por ali perto, 
eOajuda-me, mas eu sempre tapadinha com a toalha [INSL10 (F)]  

O hábito e a preferência do idoso em se banhar sozinho devem ser respeitados, assim 

como o direito à privacidade e à protecção quanto à exposição do corpo. O medo de cair 

leva o idoso a escolher um horário em que os familiares estão em casa para tomar banho: 

Só tomo banho quando está lá a minha filha em casa. A minha filha ou alguém! Al-
guém. Os meus netosOÀs vezes estão ou um ou outro, ou um ou outro, vem. E es-
tando genteOeu digo “vou tomar banho” [INSL6 (F)] 

Perante as dificuldades que foram sentindo e de acidentes que ocorreram, alguns ido-

sos optaram por adequar as instalações sanitárias às suas limitações, algumas dessas 

alterações já tinham sido realizadas aquando da doença do cônjuge: 

Na minha casa, tenho polibã. Mandámos pôr para o meu marido. Por acaso, dá-me 
um jeitão agora para mim. Mas mesmo assim, vou tomar banho, tenho sempre me-
do de cairO [ISJ12 (F)] 

Tomar banho, por acaso eu tenho polibãO E sabe porquê? E portanto não foi agora. 
Há uns anos que eu caí na banheira. E fiquei com medoOmudei logo para polibãO 
[ISJ2 (M)] 

Por diferentes motivos (falta de condições da habitação e imposição do familiar com 

quem coabita), duas idosas entrevistadas usufruem do serviço de banhos que o centro de 

dia lhes proporciona, de acordo com os seus hábitos pessoais: 

Dão-me banho aqui (no centro de dia). Tomo banho uma vez por semana. À Terça. 
OAs unhas já precisava que elas mas cortassem, mas até tenho vergonha de pedir. 
Pelo menos as dos pés. A ver se falo com elas porque estão grandes [NSL5 (F)] 

Olhe tenho vindo aqui tomar banho (ao centro de dia). Tomo banho aqui duas vezes 
por semana. Porque o meu filho entendeu que eu que devia tomá-lo aqui. Tinha me-
do que caísse lá em casa. (O) E eu não o quero contrariar [NSL11 (F)] 

No testemunho é notória a forma como são prestados os cuidados, sem atenção aos 

pormenores que também são importantes para a satisfação desta necessidade, como, por 

exemplo, o cuidado com as unhas dos pés. 

As idosas vêem ainda o banho como um procedimento que não reproduz as mesmas 

sensações de conforto geradas pelo banho sem ajuda, pois estão perante uma circunstância 
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constrangedora de ter o corpo exposto a estranhos, ainda que do género feminino, sem a 

opção, na maioria das vezes, de escolher a pessoa que a vai auxiliar e assim amenizar o 

seu desconforto. Por essa razão, o desconforto sentido é claramente manifestado por uma 

das idosas que usufrui do serviço de higiene pessoal proporcionado pelo CD: “bem, eu 

gostava mais de ser eu a lavar-me, é outra coisa. Ficar nua à frente dos outros, mostrar o 

meu corpo! Algumas ainda são meigas (as funcionárias) maso temos que nos habituar. É a 

vida! [INSL11 (F)]. 

De forma espontânea, as mulheres falam dos produtos de higiene que utilizam para ca-

da uma das partes do corpo, manifestam predilecção pelo sabão azul e justificam a sua 

utilização apresentando benefícios a nível da pele e dos cabelos: 

Eu gosto mais do sabão azul, porque acho que o sabão azul que é uma coisa que 
faz bem à pele. Pois, eu acho que faz bem à pele, fica mais macia [ICRS3 (F)] 

Tomar banho só com o sabão azul. Porque eu acho que é o mais puro. E o cabelo 
também só com sabão azul. Não ponho champôs [ICRS11 (F)] 

De acordo com a SPD, nos idosos, devem ser evitadas as espumas de banho e os sa-

bonetes com propriedades detergentes pronunciadas. Devem privilegiar os produtos de 

lavagem com pH baixo, cuja agressividade cutânea é muito menor que os sabões tradicio-

nais. Perante a crença no sabão azul, e as indicações acima referidas, os idosos devem ser 

incentivados à utilização de sabonetes neutros ou com hidratante, além de cremes hidratan-

tes próprios após o banho. O champô deve ser não detergente e a lavagem capilar reduzida 

ao mínimo, dentro da necessidade individual.  

Porque às vezes até lavo a cara e o cabelo. O cabelo também lavo com sabão. 
Também não, não uso champô nem nada. É sabão, é. Sempre lavei com sabão 
azul. E acho-me bem [ICRS3 (F)] 

Efectivamente, permanecem fiéis aos seus “velhos produtos”, desde que lhes reconhe-

çam as propriedades de sempre, mesmo que os profissionais lhes tentem incutir os benefí-

cios de outros produtos, que do ponto de vista químico mais se adequam às alterações da 

pele próprias do envelhecimento. 

Higiene intima 

As idosas que não tomam o banho diário preocupam-se com a higiene íntima, especi-

almente com a região genital externa. Na verdade, a higiene pessoal diária ajuda os idosos a 

sentirem-se mais confortáveis, aumenta a auto-estima e a sua aceitação social.  

Todos os dias (O) faço a minha higiene mais, como dizer, nos sítios que mais preci-
sam. Tenho cuidado, os outros não têm que ficar incomodados com os cheiros 
[ICRS19 (F)] 
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Lavo-me todos os dias, lavo-me todos os dias por baixo, os pés, a vagina. Sinto-me 
bem comigo e quando estou com outros é melhor. É um hábito [ICRS2 (F)] 

A região genital externa por ser um local de acumulação de líquidos orgânicos de várias 

proveniências necessita de cuidados especiais. 

Cuidados com os pés 

Os cuidados com os pés detêm uma atenção especial, são eles os responsáveis pela 

sustentação do corpo, pela marcha, equilíbrio e postura corporal, sendo ainda fundamentais 

para a independência do idoso. Entre as actividades no âmbito da higiene dos pés, a tarefa 

de “cortar as unhas” mostrou ser a mais difícil de ser realizada, exemplificada pelos excertos 

seguintes: 

Não consigo cortar as unhas dos pés porque custa-me muito dobrar, (O) quase nem 
posso dobrar, e depois como tenho muito peito, nem vejo para ali, é assim, é só difi-
culdadesOde uma velha O [ICRS6 (F)] 

Não sei, não sei porque não sou capaz de cortar as unhas dos pés, custa-me estar 
assim abaixada, às vezes sinto-me tontinha da cabeçaO [ICRS15 (F)] 

Só não consigo calçar as meias. É. O resto da roupa eu consigo vestir e despir Não 
sou capaz de limpar os pés, nem limpar os pés nem calçar os sapatos, o meu corpo 
não baixa até ao sítio que quero. [ICRS1 (M)] 

De facto, são as limitações físicas, a redução da amplitude de movimento, a dor, a me-

nor flexibilidade dos músculos, a redução da força muscular que restringem a realização 

dessa actividade, também agravada pela tontura, desencadeada pelo movimento de flexão 

de tronco e cabeça. Durante o processo de envelhecimento, a flexibilidade fica bastante 

comprometida e a sua perda deve-se mais à diminuição da elasticidade muscular do que à 

mobilidade articular, prejudicando a autonomia funcional do idoso  (Amundsen, 2001). As-

sim, a flexibilidade é considerada decisiva para o movimento, sendo um componente essen-

cial da aptidão funcional do indivíduo, principalmente para o idoso (Spirduso, 2005). 

A dificuldade na realização das actividades de autocuidado pode ser devida, de acordo 

com Kauffman e Jackson (2001), à perda de amplitude dos movimentos que ocorre com 

mais frequência nos seguintes movimentos: flexão, extensão e inclinação lateral cervical; 

flexão, extensão e inclinação lateral torácica e lombar; flexão abdominal, rotação dos om-

bros; flexão e extensão dos cotovelos; pronação e supinação dos antebraços; todos os 

movimentos da mão e punhos; flexão, extensão, abdução e rotação do quadril; flexão, ex-

tensão dos joelhos, dorsi-flexão dos tornozelos; flexão plantar e todos os movimentos dos 

pés. 

Cortar as unhas é, portanto, a actividade de autocuidado que a pessoa idosa tem mais 

dificuldade em realizar, mas também é aquela que mais facilmente resolvem com ajuda do 
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cabeleireiro, da pedicura, da empregada ou de familiares, sem que, por esse facto, o idoso 

se sinta diminuído ou afectado no seu pudor.  

Também existe alternativa, com pequenas alterações, para o idoso manter a sua inde-

pendência na realização desta actividade, exemplificada por uma senhora, com 93 anos: 

Cortar as unhas, Corto-as sozinha, cortar as unhas sou eu. Às vezes, tenho os pés 
assim na água e elas amolecem e eu corto-as, mas fico com uma dor aqui assim de 
lado, de estar dobrada... Tenho que levantar o pé em cima de um banco, assim de 
qualquer coisa alta e vou cortando. É ao que nos habituamos, e eu não quero dar 
trabalho a ninguém! [INSL10 (F)] 

Na procura de uma explicação, uma idosa confessa que não corta as unhas há alguns 

anos. Relata que na mocidade as suas unhas dos pés eram frágeis e quebradiças e a con-

selho de um funcionário da farmácia que frequentava começou com a aplicação frequente 

de tintura de iodo (anti-séptico para uso local). Inicialmente as unhas apresentaram um 

crescimento muito lento e mais tarde deixaram mesmo de crescer, como explicita: 

Já não corto as unhas há muitos anos, ainda o Sr. S, da farmáciaO.trabalhava lá. 
Ele fazia-me um líquido, que cheirava a tintura de iodo, e tinha a cor também. Como 
tinha as unhas sempre a lascar ele disse-me: “ponha umas gotas deste líquido e vai 
ver que passa”. E passou, eu punha todas as semanas e as unhas ficaram amarelas 
e não cresceram mais. Agora já não ponho, e as unhas também não crescem, e 
pronto não é preciso pedir para mas cortarem [ISJ4 (F)] 

Uma das consequências negativas do envelhecimento é a probabilidade crescente de 

sofrer uma limitação física que remeta para a dificuldade que um indivíduo possa ter na 

execução das actividades diárias. Mesmo para pessoas com limitação da actividade, ser 

fisicamente independente está associado a uma crescente esperança de vida, a uma melhor 

qualidade de vida e a um reduzido predomínio da depressão e da utilização dos serviços de 

saúde (Wang, Badley & Gignac, 2004). Por sua vez, a limitação da actividade é muitas 

vezes associada à perda de independência e, consequentemente, a uma crescente depen-

dência dos outros, que é um dos grandes medos das pessoas mais velhas. 

Entre as condições mínimas de autonomia e independência para executar as AVDs, foi 

verificado, no presente estudo, que todos os entrevistados referiram desempenhá-las sem 

ajuda. Tomando como parâmetro a capacidade funcional, estes dados reforçam ainda o 

bom nível de saúde do grupo, justificado pelo facto de a população estudada ser composta 

na sua maioria por idosos que, conforme anteriormente mostrado, frequentam o centro de 

dia, o que requer, à partida, um certo grau de autonomia e independência. 
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HIGIENE DO SONO 

Na convivência quotidiana com os idosos, observámos a tendência para a escolha de 

horários matutinos para as suas actividades, que está provavelmente ligada a modificações 

do ritmo biológico. Estudos sugerem que com o envelhecimento se torna necessário um 

avanço no sistema circadiano para o organismo se ajustar à periodicidade do ambiente e da 

organização social. Ceolim (2007) interpreta esta alteração como se um relógio interno fosse 

adiantado e que determinasse a escolha de horários precoces para o início do sono e para o 

despertar. 

A necessidade de horas de sono é individualizada, varia a cada noite e pode ser influ-

enciada por diversos factores que vão desde a idade até determinantes genéticas (Paiva, 

2008). Uma idosa expressa a diminuição do tempo de sono como uma das alterações que 

sentiu com o envelhecimento: “ Em nova dormia mais. Nunca fui de dormir muito. Mas dor-

mia mais do que durmo agora. Durmo menos horas” [ISJ1 (F)] 

As queixas dos idosos são essencialmente referentes ao tempo despendido na cama 

sem dormir, à dificuldade para reiniciar o sono, à menor duração do sono nocturno, à maior 

latência de sono e ao despertar pela manhã mais cedo do que o desejado. Estas queixas 

podem simbolizar o medo de estar sozinho em casa, o medo de sonhar, o medo de não 

acordar, a preocupação excessiva com questões de vida que são transportadas para a 

cama, alterações na estrutura do sono próprias do envelhecimento: 

Dormir, também durmo bem. Quando Onão tenho nada que me incomode, não, que 
me empreenda nalguma coisa, também sou deste feitio assim, se eu começar a 
empreender nalguma coisa que sim, que me espere o sono, sou capaz de levar uma 
noite inteira sem conseguir dormir [INSL1 (F)] 

Eu dormia muito bem. A gente quando é nova dorme muito bem. E depois deixei de 
dormir e deixeiO (O) Agora, estes dias, não sei se é de eu estar em casa do meu fi-
lho e ter companhia, que durmo melhor. Mas em casa, em minha casa, eu passava 
horas e horas e horas sem dormir [INSL6 (F)] 

Dormir é essencial para a sobrevivência, para o bem-estar físico, psíquico e existencial 

e também para garantir as capacidades cognitivas e criativas. O sono tem como funções: a 

recuperação somática, necessária ao equilíbrio do organismo; a recuperação cognitiva na 

capacidade de pensar; a recuperação psicológica, que é reorganizada ao nível das memó-

rias e do próprio equilíbrio do eu, por efeito dos sonhos, que são algo de essencial (Paiva, 

2008). 

Os idosos sofrem uma diminuição da capacidade de dormir durante a noite e, por outro 

lado, o aumento da mesma durante o dia, sob forma de sestas e pequenos adormecimentos 

(Paiva, 2008). Efectivamente, entre os idosos há uma grande variabilidade individual, quer 
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na eficiência do sono (proporção de tempo que uma pessoa consegue dormir em relação ao 

tempo despendido no leito com o objectivo de dormir) quer na manutenção do sono noctur-

no, que, a partir dos 75 anos, é mais difícil de conciliar, é ainda aligeirado, sensível a varia-

ções do ambiente e com despertares crescentes em número e duração (Ojeda, 2007). Para 

Wilkerson (2004), com a idade diminui o número de horas de sono, provocado por um au-

mento de despertares nocturnos e uma diminuição global da eficiência do sono, que se torna 

fragmentado à medida que se dão despertares breves ou completos, o que obriga o idoso a 

passar mais tempo acordado na cama. Estas alterações estão presentes nas queixas mais 

frequentes dos idosos – a insónia e o sono entrecortado. 

Satisfazer a necessidade de sono e repouso passa, portanto, pela adopção de hábitos 

regulares e de rotinas, constituindo-se estes formas de autocuidado. A título de exemplo, 

apresentamos dois excertos de entrevistas que ilustram os hábitos indutores de sono: 

E tenho que me deitar àquela hora. Também já aprendi isso. Eu tenho que me deitar 
entre O entre as onze e meia e a meia-noite. Se passar dessa hora, já não durmo 
bem. Quer dizer, adormeço, mas acordo mais cedo e depois já não durmo outra vez 
[ISJ1 (F)] 

A insónia é a queixa mais comum, sendo muitas vezes do tipo matinal: o idoso acorda 

demasiado cedo e não consegue adormecer outra vez com facilidade; torna-se frequente 

acordar muitas vezes durante a noite, ainda que por breves segundos. 

Para dormir, claro, quando chega a hora de ir para a cama, já vou compostazinha 
(O) O Vou lavadinha para a camaO Boto o meu tercinho ao pé de mim, (O) Rezo e 
peço aos santos da minha devoção, à Nossa Senhora dos RemédiosO E a Nossa 
Senhora de Fátima (O) [INSL3 (F)] 

Uma forma de as pessoas se sentirem acompanhadas é entregarem-se à oração antes 

de dormir e ao acordar. Esta prática foi evocada como importante para promover um sono 

tranquilo. Num estudo realizado com mulheres idosas, também Sok e Choi (2010) verifica-

ram diferenças significativas no sono de acordo com a religião, a escolaridade, o cônjuge e a 

renda mensal, e identificaram outros factores que influenciam a qualidade do sono das 

mulheres idosas – o estado de saúde física, o apoio familiar, a depressão e a qualidade de 

vida.  

Acontece que a necessidade de dormir varia de pessoa para pessoa, do mesmo modo, 

no processo do envelhecimento são também de diferente índole os factores que contribuem 

para os problemas do sono: dores decorrentes de doença crónica ou de alterações acompa-

nhadas de desconforto físico; factores ambientais; desconfortos emocionais; alterações no 

padrão do sono, neste caso, com queixas de estar na cama sem dormir, com dificuldade 

para reiniciar o sono, um despertar matinal cada vez mais cedo, entre outras. 
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ALIMENTAÇÃO 

Os idosos têm garantido no CD as refeições do almoço e do lanche. Ao almoço (consti-

tuído por sopa, prato de carne ou peixe e sobremesa, fruta ou doce e pão) observamos que 

ingerem grande quantidade de alimentos. Para beber é oferecida água, por vezes refrigeran-

tes, e é autorizada uma pequena quantidade de vinho, equivalente a um copo. 

Comer e beber são gestos pessoais e, como tal, o prazer de comer constitui uma das 

poucas satisfações do idoso, que frequentemente tem de se adaptar às alterações que 

ocorrem a nível da mastigação, como está implícito no excerto seguinte: 

Como sem os dentes, só tenho um dente (risos). Mastigo devagarinho com as gen-
givas e como assim. Os outros, uns arrancavam, outros caíam e este ficou, não sei 
porquê. Mas já há anos que eu só tenho um. É de estimação (risos) [ICRS3 (F)] 

Os idosos manifestam ainda uma grande preocupação em relação à alimentação ade-

quada por acreditarem que a mesma influencia a sua saúde, optando por comer refeições 

pouco elaboradas: “Nunca mais fiz carnes estufadas e assim, não isso parou, tudo mais é 

grelhado e cozido, ainda ontem fiz a sopinha (o)” [ICRS13 (F)] 

Nos cuidados alimentares também está presente a preocupação com a quantidade de 

alimentos ingeridos e a ingestão de sal, quer por motivos estéticos quer de saúde:  

Tenho cuidado com a comida. Corto na comida. Primeiro que não quero engordar. E 
que já tenho experiência, que me sinto muito melhor. Quer dizer, noutro tempo eu 
comia mais (O) um bocadinho porque me sabia bem. Agora faço ao contrário. Está-
me a saber bem, mas eu vou deixar um buraquinho. Não digo com muita fome, que 
isso não tenho muita coragem para isso. Sim, deixar lá um buraquinho (O). Eu já es-
tou satisfeita, não vou comer mais do que isto. Porque dá-me mais saúde. Primeiro, 
porque o engordar não me faz bem nenhum agora. Nem agora, nem nunca. E se-
gundo, porque vejo que me sinto melhor. Eu sofria horrivelmente com azias. Deixei 
de tê-las. Até os intestinos funcionam melhor. Porque eu sofria com prisão de ventre. 
Agora não. É muito raro (O) O salO também me tornei muito cautelosa com o sal. 
Uso o menos possível. Mesmo que sinta que está um bocadinho insosso, mas não 
faz mal. Faz melhorO [ISJ1 (F)] 

Ao longo das entrevistas, apercebemo-nos que ao jantar e ao fim-de-semana recorrem 

à confecção da sopa, tomam as refeições com os filhos ou ingerem leite e alimentos menos 

dispendiosos, de fácil aquisição e conservação. Frequentemente, optam por fazer a refeição 

do jantar mais frugal, apontando o benefício de um sono mais repousante: 

Ao jantarOpasso uma frutinha, ou uma ou duas bolachinhas, às vezes um bocadi-
nho de chá com duas bolachinhas, ou um bocadinho de pão com um bocadinho de 
doce e sabe durmo melhor assim, vou mais leve O [NSL3 (F)] 

Para Matos (2008), fazer uma refeição pesada ao jantar é um factor responsável por 

distúrbios do sono, motivo suficiente para não ingerir grandes quantidades de alimentos, 

condimentos e alimentos com alto teor de gordura. Apesar de uma refeição leve, facilitar a 
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digestão e favorecer o sono, ibid adverte que não é boa ideia ir para a cama com fome e 

com o estômago vazio. O ideal será fazer a última refeição cerca de duas horas antes de 

dormir, se o alimento for sólido, ou uma hora antes se o alimento for líquido.  

Em algumas situações, a sopa para o jantar é fornecida pelo CD, como refere a Sr.ª N 

“A sopa vai daqui. Sábado e domingo é que tenho que fazer, às vezes, quando não vou 

comer a casa dos filhos” [INSL1 (F)]. 

Os motivos evocados pelas mulheres para não confeccionarem as refeições são varia-

dos e passam pela preguiça, não gostar de cozinhar, desinteresse na cozinha, por estar 

sozinha e ainda por dificuldades a nível da mobilidade: 

Mas sou preguiçosa para cozinhar. Tenho pouca paciência! por estar sozinha. 
[INSL1 (F)] 

Não tenho mesmo vontade nenhuma de fazer comer. Já não tenho interesse. 
[INSL11 (F)] 

Pronto! À noite também nunca me encharco, e como vou daqui bem lanchada, tam-
bém não me estou a encharcar e também tomo aquilo porque eu tomo muita medi-
cação à noite, para não ficar com o estômago fraco, que aquilo começa a roer o 
estômago, aqueles comprimidos. Então, como, por exemplo, aquelas 3 bolachinhas 
[INSL3 (F)] 

Às vezes faço qualquer coisa em casa, faço um bocadito de arroz, faço uma panela 
de sopa, mas estou a fazê-la, parece que estou com medo porque tremem-me as 
pernas e os braços, estou a fazer e estão as pernas a tremerO. Custa-me fazer co-
mer e estar a fazer isto ou aquilo e as pernas a tremer, assim a gente não temO 
[ICRS 7 (F)] 

Os homens viúvos que vivem sozinhos têm situações particulares, pois nunca aprende-

ram a cozinhar. Alguns comem os alimentos confeccionados pelos familiares ou recorrem a 

alimentos de charcutaria e afins: 

Não tenho jeito para nada, nunca fiz porquê, eu chegava a casa e tinha a comida 
pronta. Às vezes como em casa, compro fiambre e essas coisas, conforme o apetite, 
não é sóO Fruta, iogurtes, queijos. Aquelas coisas que a gente gosta de ter em ca-
sa, não são? No frigorífico para petiscar [INSL14 (M)] 

Desde que a esposa faleceu, o Sr. J, toma as refeições (jantar e fim de semana) num 

restaurante familiar e aponta como vantagem comer com companhia “quase família”. De 

forma explícita, relata a situação: 

Quando vou comer ao restaurante, é ao jantar. (O) O Os de centro de dia, como 
sabe, não temos direito a jantar. Até porque o jantar quase que nem é preciso para a 
pessoa de idade. Basta assim uma coisa simples, basta um prato de sopaO uma 
sandes qualquerOumO MasO e eu por acaso como bem, ao jantar também, ao 
jantar também., (O). É o vinho tinto, eu bebo vinho tinto, eO ahnO aqui à refeição 
também. DepoisO o que eu como é precisamente o que os donos também comem, 
que eu estou considerado como família [ISJ7 (M)] 
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Reconhece que não precisa de comer uma refeição completa, mas, já que o faz, tem o 

cuidado de não permanecer sentado após o jantar e opta por uma caminhada numa zona 

perto de casa e de bastante movimento nocturno, junto a uma superfície comercial: 

Mas depois de jantar nunca, não fico sentado. Vou dar sempre uma voltita. E a volta 
qual é? É aqui no bairro até ao estádio, (O) dou a volta devagarinho. Lá sempre que 
encontro alguém conhecido, converso. E depois regresso, (O). Mas, depois, chego 
ao café, não me sento. Fico em pé a acabar de ler o jornal, que o jornalO felizmen-
te, eu gosto de ler jornaisO (O) [ISJ7 (M)] 

Este tipo de comportamento de mobilidade diária do caminhar, associado à autonomia, 

tem benefícios psicológicos, possibilita o relacionamento social, facilita o envolvimento com a 

comunidade e ajuda na manutenção da estrutura óssea e muscular, aumenta o vigor, a 

flexibilidade e a resistência, ajuda a perder e a manter o peso, melhora a qualidade do sono, 

aguça a mente e pode até ajudar a combater a depressão (Metz, 2000).  

Os casais preparam as suas refeições ou, quando possuem bons recursos económicos, 

adquirem-nas já confeccionadas através de um restaurante que lhes permite escolher a 

ementa: 

Não faço comida em casa. Fazia para mim e para ele e procurava sempre o mais 
simples possível, mas desde que ele (o marido) adoeceu deixei. Vem do tal cozi-
nheiro, é só escolher [ICRS14 (F)] 

A pouca ingestão de água é também referenciada por algumas idosas, que declararam 

não ter sede. Esta tendência coincide, nesta etapa da vida, com a diminuição da sensação 

de sede (Ibáñez, 2007) e a ausência de conhecimentos acerca dos benefícios de uma boa 

hidratação ou por falta de hábito: 

Água, havia de beber muita, havia de beber. Não bebo, mas havia de beber muita 
água. (O) Pelo menos 3 copo, isso beboO Havia de beber pelo menos 7 copos de 
água por dia. É aí litro e meio. Mas eu não bebo (O), mas havia de beber! A minha 
filha estava-me sempre a dizer: “Beba água, beba água!”. Às vezes não tenho sede, 
esquece-meO [INSL13 (M)] 

Bebo pouca, bebo muito pouca águaOnão tenho sede. Nunca gostei, nunca gostei 
de água, (O) bebo a água na sopa, bebo assim, um chazinho e assim essas coisas, 
água tenho lá a garrafa, mas água bebo muito poucaO [ICRS3 (F)] 

No entanto, observamos que algumas idosas demonstram conhecimento acerca das 

vantagens da ingestão de água, e que já experienciaram os benefícios dessa prática a nível 

de melhorias dos vários sistemas corporais, nomeadamente o gastrointestinal e o vesical, 

como explicam algumas das participantes: 

Tenho o cuidado de beber água, porque me dizem para beber muita água que faz 
bem aos rins. Trago ali uma garrafinha igual àquela, bebo umas três ou quatro por 
dia. E quando vou à missa, levo uma garrafinha dessas para beber, porque a mi-
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nhaOgarganta estando muito tempo, dá-me a tosse e bebendo água, passa a tosse. 
(O) [INSL5 (F)] 

Antes não bebia. Não tinha sede, não bebia água. Mas agora bebo antes do peque-
no-almoço, bebo meio copo de água, se me apetecer e antes das refeições também 
faço isso. Porque me disseram que fazia bem e eu experimentei e realmente tenho-
me dado bem. Notei que tanto a urina, porque às vezes tinha assim umas dorzitas e 
sentia-me assim mal, e nisso notei que me fez bem. Muito bem. E no evacuar tam-
bém notei que às vezes tinha prisão de ventre e agora não tenho [ISJ11 (F)] 

Até os intestinos funcionam melhor. Porque eu sofria com prisão de ventre. Agora 
não. Não posso beber muita por causa do problema de tomar o diurético e depois 
andar sempre na casa de banho. Isso é na parte da manhã. Eu tomo à volta de um 
litro de água de manhã. Que é para despejarOo diurético [ISJ1 (F)] 

ELIMINAÇÃO 

Cuidar do corpo a nível da eliminação, quer intestinal quer urinária, também tem uma 

representação importante e constitui uma das preocupações dos idosos. A função intestinal 

é ainda evidenciada pela crença de que é normal apresentar uma evacuação diariamente: 

Levanto-me cedo, eu gosto de me levantar, dar as minhas voltas e depois voltar, 
uma coisa é que os intestinos fazem todos os dias, se não fizerem todos os dias eu 
não estou bem. [ICRS6 (F)] 

Para manter essa regularidade apontam a necessidade de uma alimentação com vege-

tais, a ingestão de água, a mobilidade, em pequenos passeios “ à volta do quarteirão”, e a 

privacidade das instalações sanitárias, só possível nas suas casas. 

A evacuação é, então, um processo complexo a ser realizado na privacidade, em posi-

ção confortável. Por isso, a ausência de privacidade e limitações na mobilidade podem 

produzir obstipação, sendo, desta forma, importante avaliar as condições ambientais quanto 

à facilidade de acesso ao sanitário, ao uso de cadeira higiénica, à manutenção da privacida-

de, às condições de posicionamento adequado do idoso. 

Nos discursos das idosas, esse tema orientou-se no sentido da convivência com as per-

das urinárias. Na fase de aplicação dos critérios de inclusão na amostra, através do índice 

de Barthel, apenas um homem referiu a incontinência urinária (IU) e todas as mulheres 

ocultaram este problema. Contudo, quando relatam as dificuldades no autocuidado, espon-

taneamente as mulheres confidenciam a ocorrência de IU.  

Estes achados de ocultação são corroborados por Ko, Salmon, Lin e Bron (2005) 

quando referem que, por vezes, a incontinência é aceite pelos idosos como algo normal 

(Esclapez, 2007), e que tendem a enquadrá-la na sua vida de todos os dias com o uso de 

protecções ou adaptando hábitos de vida, assim refere uma idosa: 
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Coisa que nunca tinha acontecido, e agora, vou à casa de banho para me despir, e 
às vezes eu noto que perco urina, qualquer coisa, por isso digo à minha filha, traz-
me os pensos mais cheios, dos maiores, porque a pinga que cai na coisa, deito fora, 
deito fora [ICRS13 (F)] 

A incontinência urinária, caracterizada pela perda involuntária da urina, é também um 

importante problema de saúde frequente na população idosa, sendo responsável por altera-

ções que comprometem o convívio social, constituindo-se um problema significativo para o 

idoso que interfere na sua condição física e psicológica, afecta a sua independência e sua 

dignidade (Houston, 2004). Para Wilkerson (2004), os homens podem sofrer um aumento 

das micções, em resultado do aumento prostático; as mulheres sofrem uma diminuição do 

tónus perineal, podendo consequentemente desenvolverem urgência e incontinência por 

stress. 

Embora seja fisiológico, o processo de envelhecimento é, assim, permeado por uma 

maior vulnerabilidade às doenças, as quais podem interferir na autonomia, na mobilidade, na 

destreza manual, na lucidez e na capacidade funcional das vias urinárias inferiores e da 

bexiga, favorecendo a IU. Na ocultação da incontinência está o pudor e o receio das reper-

cussões que possa ter no seu ambiente familiar e social: 

Lido muito mal com a incontinência, não gosto nada disto, mas durante o dia, é que 
é engraçado, eu utilizo só um penso, é o penso que vem, quando acabo de tomar 
banho, ponho as cuecas e o penso e venho para aqui e estou com ele, (O) aí é que 
começo a fazer mais vezes, porque já não estou sentada, porque me levanto para 
fazer isto, ou para fazer aquilo. Acho que é aborrecido eu não poder estar na cama 
sossegada, com a preocupação que vou, e sujar a cama, porque às vezes pode o 
penso não estar bem, e isso eu detesto, O é aborrecidoO [ICRS6 (F)] 

Para minimizar e ocultar o cheiro utilizam estratégias, como, por exemplo, ir com muita 

frequência à casa de banho urinar e mudar o “pensito” ou mesmo utilizar um perfume. Esta 

estratégia é utilizada pela Sr.ª A: “Quando vou à casa de banho, trato de me lavar e limpar 

com uns toalhetes. Por cima até na calça, ponho aqui uma gotinha de perfume para as pes-

soas não estarem ao pé de mim e estarem com receio” [ICRS13 (F)]. 

Na eliminação urinária, de modo semelhante à eliminação intestinal, a ausência de pri-

vacidade, o ambiente desconhecido, distância e dificuldades de acesso ao sanitário podem 

alterar os hábitos. No CD é importante observar o ambiente quanto à presença de dificulda-

des e facilidades que possam interferir na eliminação. 

O comprometimento psicológico vincula-se à preocupação e desagrado diante das per-

das urinárias e ao receio dessas acontecerem em locais não apropriados, enquanto a restri-

ção no convívio social, a vivência prévia de situações constrangedoras e o receio de que 

outras pessoas percebam o odor de urina prendem-se com o comprometimento social.  
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O único homem, o Sr. A, que referiu a IU relata a experiência com naturalidade:  

Olhe, por exemplo, uso aO cueca. (O) Se andar por ali assim distraído, são duas. 
Duas cuecas por dia. Chego ao meio-dia está tudo molhado. Mas se andar por fora, 
consigo. Não sei porquê. Habituei-me eO Já háO [pausa] uns cinco ou seis anos. 
E, claro, é como digo, se eu sair para fora, se for para fora, vou sair prevenido. Não 
e? Mas é como eu lhe digo, ando e chego a não precisar da cueca O Faço as mi-
nhas necessidades de urinar, dá-me a vontade e eu, pronto, vou urinar. Mas se eu 
andar distraído, urino-me assim mesmo e só quando eu vejo que já está, quando 
aquilo começa a fazer volume, tenho de ir mudar a cueca. [ISJ13 (M]) 

Também nesta situação se verifica uma adaptação à situação e um agir de acordo com 

as actividades que tem de desempenhar e com os locais que frequenta. 

Evidentemente, os problemas relacionados com a eliminação vesical e intestinal não 

afectam todos os idosos, mas as transformações fisiológicas associadas ao envelhecimento 

podem contribuir para o aparecimento de problemas (Mailloux-Poirier, 1995c). A par dessas 

transformações, também são referidos outros factores, especialmente a ausência de privaci-

dade, o ambiente desconhecido, distância e dificuldades de acesso ao sanitário. 

3.1.2 - Cuidar doméstico 

O cuidado doméstico visa as actividades da rotina diária no ambiente da casa e a ges-

tão das economias. Para todas as classes sociais o trabalho doméstico sempre foi da 

responsabilidade das mulheres e neste estudo são apenas elas que referem o cuidar 

doméstico, na categoria tarefas domésticas como uma das actividades de autocuidado. 

TAREFAS DOMÉSTICAS 

O trabalho envolve, então, tarefas de cuidado com a roupa, a limpeza da habitação, 

cozinhar e realizar as compras para a casa, influenciadas pela cultura e pelo género, dado 

que são realizadas pelas mulheres, que pela sua natureza são provedoras dos cuidados 

domésticos (Boarini, 2003).  

As áreas da vida doméstica incluem limpeza da habitação, tratamento de roupas, cuidar 

dos objectos pessoais e da casa, como explicitam algumas idosas: 

E ando lá a mexer, limpo o pó num lado, limpo o pó no outro, e ando sempre a me-
xer, sempre a mexer, não posso estar paradaONão posso estar parada, entretém-
me a vida da casa [ICRS19 (F)] 

IssoOisso faço pôr a roupa lavar, pôr na máquina e estender, isso faço sem dificul-
dadeOsem dificuldade e até com gosto. Agora estar a passar a ferro em pé custa-
me um bocadoOcusta-me um bocado estar muito tempo em pé (O) [ICRS10 (F)] 
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Passo a ferro e limpo o pó, varro, levanto os tapetes do chão e sacudo, faço, e es-
tender roupa e apanhar e passar uma roupinha a ferro, passoO isso façoO [ICRS2 
(F)] 

Progressivamente, com o envelhecer, as tarefas domésticas (tal como as pessoas as 

concebem e realizaram ao longo da vida) vão sendo transferidas para os outros, que ajudam 

ou substituem os idosos na sua execução, como nos relata uma senhora idosa: 

A vida de casa é, a minha vida de casa é a minha filha que me faz quase tudo, faz-
me a cama, passa a ferro a roupa, eu passava a ferro, mas a fazer tenho tremedou-
ro, se eu tivesse força nas pernas, se as pernas não me tremessem, eu parece que 
eu fazia, mas as pernas tremem muito e assim não posso fazer [ICRS2 (F)] 

As actividades em que manifestam mais dificuldade são as relacionadas com a limpeza 

da casa e o tratamento das roupas: 

Na limpeza da casa eu tenho ajudas, tenhoO Tenho a empregada [INSL8 (F)] 

Para a limpeza da casa tenho uma ajuda, (O) e eu também gosto de ter as coisas 
limpinhas. Tenho ajuda para limpar a casa porque é uma coisa que já me custa a fa-
zerOlimpar a casa, limpar o pó, andar com aspirador já não posso por causa da co-
luna também e há certos serviçosOe graças a Deus também não é a questão mo-
netária. Se não tivesse era capaz de fazer. OPassar a ferro não passo. Por causa 
de estar em pé. Passa a empregada, passa a ferro, limpa a casa se (O), faz essas 
coisinhas. [ICRS10 (F)] 

Custa-me um bocado estender a roupa, custa-me, ponho-me em cima de um banco 
para chegar à corda da roldanaO [ICRS19 (F)] 

Agora estar a passar a ferro em pé custa-me um bocadoOcusta-me um bocado es-
tar muito tempo em péO [ICRS10 (F)] 

Acerca das posturas necessárias ao desenvolvimento de actividades na cozinha, traba-

lhos domésticos e compras, Seidel et al. (2010) apresentam resultados de um estudo em 

que, nas várias actividades realizadas, os idosos mostraram dificuldades de posturas do 

corpo (em pé, nas acções de levantamento/descida e exploração/transporte) e nas funções 

da mão. As dificuldades foram atribuídas a limitações nas posturas corporais, principalmente 

de flexão/inclinação, enquanto as acções e as funções da mão representaram dificuldades 

muito menores. Ibidem sugerem, ainda, que as mudanças de design a nível dos utensílios 

utilizados e móveis da casa podem contribuir para a diminuição das dificuldades e tornar o 

idoso capaz de executar as actividades, promovendo, desta forma, a vida independente. 

Também num estudo transversal sobre a associação entre a auto-avaliação do estado 

de saúde e as actividades de vida diária em idosos com idade igual e superior a 65 anos, 

Gama et al. (2000) constataram que as actividades mais importantes para este grupo são as 

que envolvem a mobilidade, seguidas de autonomia no lidar com as finanças e com as 

actividades domésticas relacionadas com a limpeza da casa e da roupa.  
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FAZER COMPRAS  

Algumas actividades de autocuidado possuem certo grau de complexidade, principal-

mente para aqueles idosos com algum comprometimento da saúde. Muitos idosos são 

capazes de realizar todas as tarefas dentro da sua própria casa, mas se for necessário fazer 

qualquer actividade que necessite de um contacto social fora dos locais habituais sente-se 

inábil. Às vezes, é necessária a ajuda de outras pessoas para fazer compras e realizar 

pagamentos, como esclarecem as idosas: 

As compras não faço, vai o (hipermercado) lá levar. Compro por mêsO [ICRS10 (F)] 

As compras vou com a minha filha uma vez por mês ao (hipermercado), também só 
para mim...Não é preciso muita coisa. (O) E depois traz-me para casa [ISJ12 (F)]  

As minhas filhas são que fazem as compras porque não tenho força. Eu vou com 
elas de carro [ICRS17 (F)] 

As compras fazemo-las os dois, mas eu é que governo o dinheiro porque ela coitada 
nem conhece os euros. Pago as minhas contas de água, luz telefone (O) [INSL2 
(M)] 

Constatamos que a maioria dos idosos precisa de algum tipo de apoio nas actividades 

relacionadas com o cuidado doméstico, realizar compras e lavar roupa, verificando-se uma 

diferença de género, ou seja, as mulheres que vivem sozinhas necessitam de mais apoio 

que os homens. A dificuldade na realização dessas actividades implica a participação da 

família, a qual, dependendo da actividade, mobiliza tempo disponível, energia e recursos 

financeiros para satisfazer as necessidades do seu familiar. Esse apoio é fornecido por 

familiares geograficamente mais próximos, com a disponibilidade de um carro para fazer 

compras. À medida que demonstra algum grau de dependência para administrar os seus 

recursos financeiros ou adquirir alimentos e bens de consumo básicos, o idoso começa, por 

conseguinte, a ter a sua autonomia prejudicada, uma vez que outras pessoas passam a 

gerir os seus bens financeiros, a fazer as suas compras, decidir sobre o que e não deve ou 

não deve fazer.  

GESTÃO DO DINHEIRO 

Nos relatos os idosos evidenciam a preocupação com a administração das suas eco-

nomias, na sua maioria, resultantes da pensão de reforma/sobrevivência. Devido à insegu-

rança nas ruas e aos múltiplos assaltos relatados na comunicação social, têm receio de ir 

junto às instituições bancárias para proceder ao levantamento da pensão e optam pela ajuda 

da família nessa operação, mantendo, ainda assim, a gestão do seu dinheiro. Apresentamos 

relatos que expressam essa situação: 
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Eu dantes ia receber a minha reforma aos correios, mas como agora há muitos as-
saltos e eu já com esta idade, bastava um empurrão, lá ia tudo. Ele (o neto) só le-
vanta o dinheiro que eu digo “levantas tanto para mim, vais já pagar lá em cima o 
centro e pagas já a luz e a águaO [ICRS19 (F)] 

Agora quem paga as contas é a minha nora. O Eu tenho recibos e ela vem e faz as 
contas e eu dou o dinheirinho. Tenho o dinheiro em meu poder, dou-lho e ela vai pa-
gar [INSL3 (F)]  

Estamos, pois, perante uma autonomia decisória e executiva (Agich, 2008). Ou seja, os 

idosos tomam as decisões, sem restrição ou coerção externa, ao mesmo tempo que man-

têm a liberdade para agir com base na autonomia decisória.  

Suchy et al. (2010) utilizaram auto relatos, de 65 idosos, residentes na comunidade, na 

faixa etária 60-87 anos, acerca da sua participação em AIVD. Verificaram que esses auto-

relatos eram discrepantes, por vezes, com a avaliação prévia de desempenho. Em simultâ-

neo, os autores utilizaram o Inventário da Personalidade associado ao auto-relato de pro-

blemas funcionais, a erros funcionais evidenciados na avaliação de desempenho e a dife-

renças entre auto-relato e performance. Os resultados mostraram que o auto-relato de pro-

blemas de AIVD está relacionado com a baixa conscienciosidade das dificuldades reais e 

uma subnotificação de problemas. A capacidade funcional é frequentemente avaliada por 

autodeclaração ou por uma necessidade de ajuda em tarefas básicas de cuidados pessoais 

e em tarefas mais complexas, necessárias para viver de forma independente na comunida-

de. 

Perante as restrições que vivenciam, tanto na capacidade quanto nas oportunidades 

ambientais, os idosos lançam invariavelmente mão da selecção e da compensação (Baltes, 

1996). A selecção, a optimização e a compensação (SOC) são três processos adaptativos. 

A selecção é invocada em resposta a perdas na funcionalidade ou capacidade, e inclui 

evitar, reduzir ou restringir o número de actividades, bem como reorganizar objectivos pes-

soais com vista a focalizar aquelas áreas que são mais importantes ou salientes na vida 

quotidiana do indivíduo. Optimizar as actividades abarca os esforços que as pessoas fazem 

para ampliar ou enriquecer as suas reservas com o objectivo de continuar a funcionar, como, 

por exemplo, praticar, treinar e exercitar actividades para superar o declínio comportamental. 

A ideia de optimização selectiva é a de que os mais idosos restringem gradualmente o âmbi-

to das capacidades que pretendem manter para as capacidades de maior utilidade, tal como 

todos fazemos ao longo da vida. Os processos de compensação são, pois, respostas às 

perdas na capacidade e incluem processos psicológicos ou esforços comportamentais para 

melhorar a funcionalidade. A manutenção da competência dependeria, então, da selecção 

dos domínios em que o indivíduo retém melhor nível de funcionamento, optimizando-os 

mediante estratégias de treino e garantindo assim a compensação das perdas. O conceito 
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de compensação é, portanto, a procura de novas formas de conseguir as coisas que se 

tornam difíceis ou impossíveis devido a perdas na capacidade funcional. 

É muito comum observar que acções antes realizadas têm de ser adaptadas ou reor-

ganizadas de modo a atender às exigências deste período. Os actos vão tornando-se limita-

dos, o que denota a ideia da pessoa cada vez menos capaz.  

3.1.3 - Cuidar especial 

A par das actividades necessárias, referidas anteriormente, para cuidar do corpo, nos 

aspectos físicos e do cuidar da vida doméstica, os idosos mencionaram ainda as que classi-

ficaram de especiais: a medicação, a recreação e o lazer, a dedicação à religião e vida 

espiritual e o cuidar do outro. 

GESTÃO DA MEDICAÇÃO 

O fenómeno do consumo de medicamentos é relativamente recente. Mesmo que seja 

normal as pessoas idosas consumirem mais medicamentos do que as mais novas, pela 

maior prevalência das doenças crónicas e patologias associadas, este fenómeno parece ter 

atingido uma amplitude considerável. Sobretudo nos idosos, com várias doenças, a polime-

dicação é comum e, por conseguinte, o número de medicamentos elevado. Perante este 

facto, a dificuldade em cumprir um esquema terapêutico aumenta, como expressa uma 

idosa: “Os meus remédios, tomo muitos medicamentos. O meu médico já me disse «eu não 

sei como a senhora tem cabeça para se orientar com os seus medicamentos». E é certo, 

começo a ter medo de os trocar, de me enganar”. [ICRS11 (F)] 

Para reduzir a probabilidade de se esquecerem de tomar os medicamentos os idosos 

utilizam as estratégias: 

Tenho ali aquele papel, que eu olho para o papel e para as caixas e depois já sei, e 
depois a confusão é quando me trocam de medicamentos é que eu já fico baralha-
da, mas agora estou a atinar O [ICRS4 (F)] 

Temos o cuidado de tomar os medicamentos às horas certas e em quantidade que 
nos foiOPrescrita. [ISJ3 (F)] 

Às vezes ainda me atrapalho, tenho aquela coisa certa, e tomo-os à hora que é pre-
ciso e não me esqueço de os tomar, (O) [ICRS11 (F)] 

Mas cumprir um regime terapêutico pode implicar alterações na vida do idoso e impedi-

lo de realizar determinadas actividades, por essa razão, ele, conhecedor dos efeitos do 
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medicamento, ajusta o cumprimento da prescrição às suas necessidades sociais, como 

explicita uma senhora idosa: 

Ando a tomar o Lasix, às vezes nem o tomo, porque eu tomando aquilo é só urinar, 
urinar. (O) Não gosto de o tomar, porque depois urino-me toda, tenho que a andar a 
correr, sempre a correr para a casa de banho. (O). Se eu estivesse em casa sem-
pre, agora venho para aqui, não pode ser assim. Eu à tarde tenho de o tomar ao 
lanche mas eu não o tomo, chegando a casa tomo, mas a minha filha quer que tome 
aqui ao lanche, por isso manda para aqui os remédios, elas põe-me mas eu não o 
tomo, embrulho num bocadinho de guardanapo, meto ao bolso, chegando a casa 
tomo, que é para depois urinar, mas tomo-o em casa, gasto-o em casa, aqui nem 
quero fazer chichiO [ICRS4 (F)] 

Este comportamento de mudança de horário aumenta o risco de erro, segundo Berger 

(1995e). Porém, para as idosas é uma forma de evitar urinar no CD, pela dificuldade relata-

da na diminuição da mobilidade, que impede a deslocação com rapidez às instalações 

sanitárias. 

A responsabilidade da gestão dos medicamentos nos idosos que vivem com a família 

ou que têm grande apoio recai no familiar mais próximo: 

Ai, os remédios, se visse os remédios que tenho lá, tenho uma prateleira cheia e um 
armário cheio. Mas é a minha filha que os separa OJá não conheço nadaOela é 
que trata de tudo, é que mos põe, é que vê o que é, ela vai comigo sempre à médi-
ca, ela toma conta de tudo e traz as receitas e tudoO [ICRS18 (F)] 

Os aspectos relacionados com o idoso – as alterações fisiológicas que condicionam o 

autocuidado do regime terapêutico, o défice cognitivo, de memória, de visão e de destreza 

manual para manusear as embalagens – têm implicações significativas na não adesão 

medicamentosa (Banning 2004a; 2004b). Assim, a falha de memória é a causa principal 

para o idoso não tomar a medicação (Esposito, 1995), assim como a visão deficiente (Ber-

ger, 1995e). 

O elevado número de medicamentos também cria algumas dificuldades, sobretudo aos 

idosos que vivem sozinhos e não contam com ajuda da família. Dos entrevistados, os ho-

mens não referiram qualquer dificuldade na gestão da sua medicação, enquanto algumas 

mulheres se mostraram mais dependentes dos familiares, mesmo as que vivem sozinhas. 

Habitualmente, são as filhas que tomam a seu cargo a gestão da medicação, como ex-

plicitam: 

A minha filha é que arranja os medicamentos, tem medo de eu me baralhar porque é 
um saco de medicamentos. Então arranja-me os medicamentos nas caixitas e eu é 
só tomar, não me engano. [ICRS17 (F)] 

E os medicamentos Ai Jesus! Nos medicamentos a minha filha é muito boa para is-
so, pega nas receitas, vai-mas aviar e depois tira fotocópias, com as caixinhas, num 
armário de lado as caixas e noutro a cópia com as horas. Esta caixa, para eu ver a 
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cor da caixa e aqui, almoço metade, um inteiro, às tantas istoO tenho ali aquele pa-
pel, que eu olho para o papel e para as caixas e depois já seiO [ICRS4 (F)] 

Os idosos que vivem sozinhos e que não sabem ler nem escrever adquirem autonomia, 

valorizam a responsabilidade pessoal e servem-se de estratégias para não confundir medi-

camentos: 

Não sei ler mas O Graças a Deus, não confundo os medicamentos Já distingo as 
caixas, porque uma tem uma bandeira, outra tem uma letra, outra já tem outra letra 
ou um númeroO e já conheço os medicamentos pela cor, já estou habituada, tão 
habituadaO [INSL3 (F)] 

A substituição frequente de marcas de medicamentos com aparência diferente pode 

agravar o erro: “a confusão é quando me trocam de medicamento é que eu já fico baralhada” 

[ICRS4 (F)]. Este achado corrobora a nossa prática clínica, no âmbito do acompanhamento 

de estudantes em ensino clínico em que frequentemente nos são colocadas dúvidas sobre a 

administração de medicação com formatos e cores diferentes.  

RECREAÇÃO E LAZER 

As actividades de recreação e lazer centram-se, enquanto actividades de autocuidado, 

essencialmente nas que são realizadas no CD, com algumas particularidades na variável 

género. Os homens orientam o tempo livre para a área social, as mulheres para as activida-

des manuais e sociais. 

O convívio, principal motivo evocado para a frequência do CD, resume-se à prática da 

conversa, em pequenos grupos com interesses comuns. Este comportamento, mais obser-

vável nas mulheres, ocupa o tempo livre e o prazer de compartilhar com o outro, como 

explicitam:  

Gosto deste convívio com as senhoras. Estou, estou a gostar, dou-me muito bem, 
tratam-me muito bem, é tudo muito bom, mas pronto [ICRS19 (F)] 

O O fim-de-semana para mim é tristeO Estou ansiosa que passe porque me sinto 
melhor aqui do que em casa sozinha [IGfCRS 2 (H)] 

Das actividades manuais destaca-se o croché e a malha, actividades de tempos livres 

que desempenharam ao longo de toda a sua vida e no momento actual, para algumas ido-

sas é simultaneamente distracção e fonte de rendimento: 

Faço muita renda. Sinto necessidade disso para me distrair, para ocupar a minha 
cabeça, mas também preciso de acrescentar alguma coisita à minha reforma e tudo 
ajudaO [ISJ1 (F)] 
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Excepcionalmente, o tempo no CD é ocupado com actividades ligadas ao trabalho do-

méstico, em particular no cuidado com a roupa, que, além de dar prazer, liberta para outras 

actividades no domicílio, porque o tempo é escasso para tratar da vida, como refere a Sr.ª E: 

Olha a remendar, gosto muito de remendar, estou sempre a remendar, venho para 
aqui, trago meias, (O) olhe estou entretida, não vejo bem, não enfio agulha, às ve-
zes elas têm de me enfiar, e lá estou a dar pontosOAdoro fazer e tenho de fazer, 
em casa não vejo para cozer, porque só estou à noite, assim aqui trago numa sa-
quinha, levo-a cosida, todos os dias trago um bocadinho, estou entretida e estou a 
tratar da vida [IGfCRS2 (E)] 

Os homens permanecem menos tempo no CD. Uns deslocam-se à instituição na hora 

que antecede a refeição do almoço, justificando-se “isto não é para mim”, “aqui só há ve-

lhos”. Ocupam o tempo no seu bairro ou em deslocações ao centro da cidade, com “os 

rapazes da mocidade”; outros cuidam do pequeno quintal nas traseiras da casa; há ainda 

um caso específico, um antigo mecânico dedica-se a realizar pequenos trabalhos no carro 

que conduz ou nos que são pertença de familiares. Os que se deslocam ao centro de dia no 

transporte da instituição apresentam mais dificuldades na mobilidade e, por esse motivo, 

também lá permanecem mais tempo, conversam em grupo, organizam desafios de jogos de 

cartas “ a feijões”, como gostam de se referir às apostas dos jogadores. 

Em casa as actividades de lazer que os homens e mulheres desenvolvem são direccio-

nadas para a visualização de programas televisivos. À televisão atribuem várias funções, 

entre as quais destacam: fonte de informação e de entretenimento; meio para reduzir o 

isolamento, uma vez que oferece companhia e comunicação substitutiva; ocupação do 

tempo livre; relaxamento e divertimento. 

Lazer, sinónimo de ócio, é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entre-

gar-se de livre vontade, seja para repousar, divertir-se, recrear-se e entreter-se, ou para 

desenvolver a sua informação ou formação desinteressada, e, ainda, ter uma participação 

social voluntária ou desenvolver a capacidade criadora, após livrar-se ou desembaraçar-se 

das obrigações profissionais, familiares e sociais (Camerino, 2000). Também pode ser anali-

sado como uma forma de utilizar o tempo livre (Puig & Trilla, 1996) em que indivíduo decide 

e gere livremente as suas actividades de forma a obter prazer e a satisfazer as suas neces-

sidades pessoais, tais como descansar, divertir-se ou cultivar áreas do seu agrado, como 

explicita o Sr. J: 

Em casa é só ler e ver televisão! E gosto de estar deitado na cama. De manhã, ao 
domingo, estou sempre deitado na cama lá até ao meio-dia, 1 horaOEhO Gosto de 
estar na cama. Estar a descansar [INSL12 (M)] 

O lazer pode, então, adoptar a forma de trabalhos artesanais, resumir-se a divertimento, 

a leitura recreativa e a períodos de socialização, com benefícios próprios – liberdade de 
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escolha, criatividade, satisfação, desfrute, prazer e felicidade, sendo, portanto, fonte de bem-

estar (Puig & Trilla, 1996) para um envelhecimento mais saudável e com maior satisfação. 

RELIGIÃO E VIDA ESPIRITUAL 

O significado de religiosidade ou religião e de espiritualidade, entendidos pelos idosos 

como sinónimos, estabelecidos pela prática e identidade católica, são uma forma específica 

de autocuidado. Por essa razão, as categorias descritivas foram classificadas de religiosida-

de e espiritualidade e definidas da seguinte forma por uma senhora idosa: 

Religião é uma coisa que nós seguimos, são orientações. 

 Espiritualidade, para mim, sou qualquer coisa que há em nós para além do físico. 
(O). É uma força interior que ajuda e uma força de vontade para executar aquilo que 
sentimos interiormente (O) é sermos capazes de aceitar a vida.  

A espiritualidade para mim é uma necessidade que eu sinto em me aperfeiçoar e 
esquecer-me um pouco mais de mim e lembrar-me mais dos outros; é sermos capa-
zes de aceitar a vida; uma força interior de vontade que nos ajuda a executar aquilo 
que sentimos interiormenteO [GfSJ1 (A)] 

O conceito de espiritualidade tem um sentido mais vasto do que o de religião. Isto é, a 

espiritualidade é a expressão do sentido da vida e abrange um sentido de relação ou de 

ligação com a própria pessoa, os outros, a natureza, Deus, ou com um poder mais elevado 

ao qual o individuo está ligado. Por sua vez, religião é um sistema organizado de crenças, 

práticas, rituais, símbolos e formas de culto destinados a facilitar a proximidade com o sa-

grado e o transcendente. Originalmente associada ao frequentar da igreja e à participação 

em actividades formais, a espiritualidade foi recentemente definida como a expressão de 

ritos e rituais de fé e está relacionada com o grau de participação ou de adesão às crenças e 

práticas de um sistema religioso organizado ou de uma instituição religiosa (Burkhart & 

Hogan, 2008; Pinto & Pais Ribeiro, 2007; Riper, 2005). 

Por outro lado, a vivência religiosa correlaciona positivamente a satisfação com a vida, 

oferece bem-estar psicossocial, saúde física e mental, e é fonte de significado e de objecti-

vos na vida (Barros, 2008). Por seu turno, a intervenção espiritual ajuda o idoso a confrontar-

se com o mal-estar psicológico e com a ansiedade diante da morte: 

Sinto que a espiritualidade está muito mais desenvolvida agora do que anteriormen-
te a esta idade. E acho queO que é uma mais-valia!.. É aquele amigo secreto que 
está sempre junto de nósO até à morte. Sem dúvida!” [IGfSJ2 (R)] 

Tem-se ainda a percepção de que a religião ajuda o idoso a viver e a confrontar-se com 

os problemas do dia-a-dia, como podemos verificar na transcrição que se segue. 
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A religião conta muito, então se não fosse isso eu ia entrar mesmo num fosso gran-
de, entrava num fosso grande, porque se não me agarro a Deus, se não me agarro 
a Deus, então eu caio num abismo. Isso é a minha força, porque se não fosse isso, 
eu caía mesmo, caía completamenteO [ICRS16 (F)] 

Podem ser várias as actividades de âmbito religioso/espiritual que dão aos idosos força, 

conforto e ajuda para conter a solidão: participar em actividades religiosas ou espirituais, em 

organizações e práticas para satisfação pessoal; encontrar um significado para a vida, um 

valor religioso ou espiritual; estabelecer contacto com um poder divino, como, por exemplo, 

frequentar uma igreja, rezar ou cantar com um propósito religioso; e dedicar-se à contempla-

ção espiritual. Do mesmo modo, a oração revela-se um recurso importante para lidar com as 

dificuldades da vida: 

Traz-me força, dá-me força, dá-me força, dá-me alegria e dá-me força para conti-
nuar a lutar [ICRS19 (F)] 

Traz uma força interior, dá-me uma força interior que eu não sinto fisicamente. Fisi-
camente sinto-me muitas vezes fraquejar. [GfSJ2 (L)] 

Desejo pronto, que o Senhor me acompanhe de noite e de dia porque estou sozinha 
numa casa e assim vou-me deitar e nunca sei o que será durante a noite, aí tenho 
que fazer as minhas orações e a última palavra que eu dou, é isto “Senhor, guardai-
me”. Estou sozinhaO [GfCRS1 (I)] 

Uma maior dedicação às actividades religiosas ganham significado quando as pensa-

mos em termos da execução de um projecto de vida em que transparece a ideia de missão 

que deve ser cumprida durante a vida. A fé em Deus cresce quando as pessoas ficam mais 

velhas, aumentando, assim, a participação em cultos e o tempo que dedicam à oração, 

cumprindo uma prática religiosa rotineira, como a seguir transcrevemos:  

Dedico mais horas à oração Mais horas de oraçãoO antes em nova com a luta da 
vida nós nem tínhamos tempo de muitas vezes rezar o terço, e assim olha passava 
pronto, agora uma pessoa tem mais tempo e dedicaO Antigamente, até rezava dei-
tada na cama, mas isso só quando a gente está doente e não pode. Levanto-me to-
dos os dias cedo, ai por voltas das seis horas, eu está sentado, e faço as minhas 
orações espirituais. EuhO Rezo o meu terço. Rezo por todos, todos, toda a genteO 
[GfCRS1 (MI)] 

Para os participantes no estudo, a religião significa conforto espiritual e refúgio para os 

momentos de crise, angústia e depressão; funciona como suporte psicológico, já que, nesta 

fase da vida, os idosos apresentam uma certa fragilidade acerca da sua existência, além de 

saberem que a morte está cada vez mais próxima. A procura do apoio religioso está ainda 

presente em idosos com uma educação fortemente arreigada aos valores do catolicismo, daí 

se lembrarem, frequentemente, dos aspectos espirituais em acontecimentos da sua vida 

quotidiana, através do uso frequente de expressões – se Deus quiser, Deus vai-me ajudar, 
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eu peço e agradeço a Deus – aprendidas no contexto familiar e que encerram informações 

para a compreensão da influência da religião. 

Todos os participantes expuseram a crença no poder da divindade para gerirem as pio-

res situações. A tradição religiosa ocidental dá ênfase a uma relação pessoal com Deus e 

com o próximo, a crenças e práticas religiosas que podem reduzir a sensação de desamparo 

e perda do controle que acompanham, por vezes, o envelhecimento.  

A percepção de uma relação com Deus pode ainda oferecer uma visão de mundo que 

proporciona socorro e sentido ao sofrimento e à doença: 

Todos os dias falo com Deus, converso com ele e ele diz “Vai, tem muita fé, tem 
muita esperança, força e tira de ti essa angústia. Confia em mim que eu estou conti-
go. Nunca te deixei nas horas boas nem nas horas más, eu estou contigo sempre. 
Confia em mim”. E realmente às vezes acontecem-me pequeninas coisas que só 
Deus estando comigo. Já me têm acontecido coisas que eu sinto que Deus está re-
almente comigo como me diz todos os dias [IGfSJ2 (L)] 

Em geral, os idosos encontram na religião e na oração um grande apoio para os ajudar 

com as mazelas próprias da idade, o sofrimento e a morte, sendo, também, um dos factores 

facilitadores de adaptação às perdas, mudanças e alterações presentes nas pessoas que 

envelhecem. Perante o envelhecimento, normalmente acompanhado de declínio físico, 

social, cognitivo e emocional, a religiosidade/espiritualidade tem um papel protector e fortale-

cedor para a pessoa resistir e superar as perdas, além de ser um propósito para continuar a 

existir. 

A vivência da vida espiritual na velhice pode ser, portanto, um recurso confortante e 

amenizador da solidão ou sofrimento pela perda. Por via da fé, o idoso encontra recursos 

para ter harmonia e esperança. Berger (1995d) afirma que o ser humano precisa de agir 

conforme as suas crenças e valores, porque é isso que forma sua dimensão espiritual; as-

sim, praticante ou não, a religião permite o equilíbrio entre a saúde física e mental, harmoni-

zando a pessoa consigo mesma, com os outros e com a natureza. Também Park et al. 

(2008) concluem que a frequência de serviços religiosos  está associada com menos dificul-

dades AVD e AIVD e tem efeitos protectores na manutenção da capacidade para executar 

as AIVDs.  

Vários indicadores apontam para o lugar central que a fé ocupa na vida dos idosos, que 

Goldstein e Sommerhalder (2002) sintetizam em: o grupo de idosos frequenta mais 

actividades organizadas; as atitudes religiosas são mais expressas pelos mais velhos; as 

práticas de devoção e oração são mais frequentes na fase da velhice; a procura de um 

sentido para a vida aumenta com o avançar da idade; deposita-se mais esperança num 

poder supremo; a percepção de uma religiosidade intrinseca é mais admitida ao envelhecer. 
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Comparando com outros grupos etários, McFadden (1995) opina que os idosos demonstram 

um nível mais elevado de religiosidade, havendo um crescimento significativo na espirituali-

dade desde a adultez à velhice, sobretudo nas mulheres. 

CUIDAR DO OUTRO 

O cuidar do outro é tão essencial quanto cuidar de si mesmo. Também as mães de fi-

lhos com problemas de saúde vivem em função deles, preocupam-se com cada acto, cada 

palavra e são cautelosas para que nada causar algum desconforto. Para elas cuidar é orien-

tar, estar junto, e ajudar a superar as dificuldades. O testemunho que se segue é de uma 

senhora idosa, que vive com um filho com o diagnóstico de esquizofrenia e um neto com 

alterações do comportamento: 

Então para eu estar bem, faz parte de mim ter de cuidar deles, fazer as coisitas, ori-
entá-los. É como se fosse eu, às vezes até são mais que eu (O). Só tenho pena de-
les, eu de mim já sei que isto vai ser até ao fim, o pior é delesOAgora mal ainda vai 
indo, agora quando eu não puder, é uma vidaO [ICRS4 (F)] 

Esta cuidadora idosa enfrenta momentos de grande tensão por não poder dar continui-

dade e assumir a responsabilidade de cuidar do seu filho e do seu neto, e vive a angústia de 

os deixar na rua, ou entregues a familiares que não os desejam: 

A maior aflição que eu tenho é se eu morro já e os deixo desamparados. Só peço a 
Deus que me deixe pelo menos estar cá algum tempo até os acarinhar mais um bo-
cado. E depois penso “onde é que eles vão viver? quem é que cuida deles, ou quem 
lhes dá comida? [IGfCRS1 (E)] 

As duas mulheres que têm a cargo os filhos também não conseguem imaginar as suas 

vidas sem eles, e desejam, para que possam morrer em paz, que eles partam “uma hora 

antes” delas. Comportamentos que consideram menos adequados por parte dos filhos que 

cuidam levam a que restrinjam as saídas e o convívio com outros membros da família para 

evitar conflitos, como refere a Sr.ª E: 

Mas eu não vou ter com os outros (filhos) e deixo-osO eles não vão para lado ne-
nhum, e (O) é a maneira deles, prontoOMas eu custa-me muito ir, mas eu também 
deixá-los sozinhos também não gosto, agora eu tenho sempre ido para casa de um 
fazer o Natal, e este ano não vou para ninguém, já está isto premeditado e é o que 
vai ser. O meu filho vai ficar magoado. Mas não vou, custa-me, estão sossegados 
na casa deles, para quê que a gente vai causar guerra, não é? [ICRS4 (F)] 

Envelhecimento e deficiência são, pois, situações de vida que trazem sofrimento, em 

especial aos pais que envelhecem ao lado dos filhos, muitas vezes sem condições físicas e 

mentais para lhes dar conforto e segurança. 
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3.2 - PERSPECTIVA DOS ENFERMEIROS ACERCA DO AUTOCUIDADO DO 

IDOSO 

A Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE) define autocuidado 

como um “tipo de acção realizada pelo próprio com características específicas: tomar conta 

do necessário para se manter, manter-se operacional e lidar com as necessidades individu-

ais básicas e íntimas e as actividades de vida” (ICN, 2005, p.55), sendo este um fenómeno 

de saúde e um foco da prática. 

Para os enfermeiros participantes no estudo, ter capacidade para o autocuidado resu-

me-se a ser autónomo e independente no cuidar de si mesmo, em actividades que conside-

ram básicas, interpretadas como cuidados diários ou habituais, relacionados com a continui-

dade da vida; representam ainda todos os cuidados permanentes e quotidianos fundamen-

tados nos hábitos de vida, costumes e crenças.  

 

3.2.1 - Actividades de autocuidado 

Por uma questão de sistematização apresentamos as actividades de autocuidado cate-

gorizadas de acordo com a forma como os enfermeiros as expressaram (Diagrama 7): 

ABVD referem-se aos cuidados com o corpo no sentido global e restrito como alimentação, 

higiene, dormir, mobilidade e vestir-se; AIVDs dizem respeito à capacidade da pessoa inte-

ragir com a comunidade e o meio ambiente para manter a sua independência no cuidado 

com a casa, familiares dependentes e administração do ambiente, fazer compras, e outras; 

actividades avançadas de vida diária (AAVD) permitem ao individuo a sua participação em 

actividades de âmbito social, recreativo e de trabalho (Oliveira & Villaverde, 2001).  
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DIAGRAMA 7 – Opinião dos enfermeiros acerca das actividades de autocuidado do idoso 

 

 

ABVD 

Identificamos as ABVDs que enquadram tarefas rotineiras, como tomar banho, vestir, 

comer e usar a casa de banho, que a maioria das pessoas é capaz de executar, sem ajuda, 

como explicitam os relatos: 

As necessidades básicas do dia-a-dia, como a alimentação, a higiene, mas princi-
palmente lembram mais logo a higiene [ECeUSF 12] 

As actividades básicas de vida diária: calçar-se, vestir-se, alimentar-se, lavar-se [EN-
MUSF22] 

Entre os factores que interferem na alimentação do idoso encontram-se as alterações 

fisiológicas próprias do envelhecimento, as psicossociais, tais como a perda do cônjuge, a 

depressão, o isolamento social, a pobreza, a integração social, a mobilidade, a capacidade 

cognitiva e outros. O isolamento em que vivem os idosos é apontado pelos enfermeiros 

como o principal factor das alterações nutricionais e alimentares, patente no excerto de uma 

entrevista:  
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Os idosos cada vez vivem mais sozinhos. Acabam porOprecisar de mais ajudas. No 
sentido mais da mobilidade, o facto de muitos deles vivem em andares que não têm 
elevadores e têm dificuldade em termos de locomoção e levar os sacos da comida. 
E mesmo a própria alimentação. Aquelas pessoas que vivem sozinhas, referem que 
às vezes comem pãoO, saltam as refeições. Não fazem uma alimentação cuidada 
pelo facto deOestarem sozinhos [ECe15] 

Uma alimentação adequada exerce papel fundamental na promoção, manutenção e re-

cuperação da saúde das pessoas idosas, sendo que várias mudanças decorrentes do pro-

cesso de envelhecimento podem ser atenuadas com uma alimentação adequada e balance-

ada nos aspectos dietéticos e nutritivos (Eliopoulos, 2011), embora, por vezes, as dificulda-

des que os idosos enfrentam a nível físico, emocional e outras impeçam a adopção de 

estilos de vida saudáveis.  

Cuidar do aspecto, de arranjarem-se. Porque eu acho que o aspecto exterior é muito 
importanteO [ENM USF25] 

A parte da eliminação também é importante, o conseguir ter controlo de esfíncteres, 
o conseguir ir à casa de banhoO [ENMUSF24] 

Para Carpenito (1998), o autocuidado abrange as actividades exigidas para a satis-

fação das necessidades diárias, denominadas actividades da vida diária. Essas activida-

des são aprendidas ao longo do tempo e tornam-se hábitos que duram toda a vida.  

AIVD 

As actividades instrumentais da vida diária são tarefas mais complexas que exigem 

uma certa destreza física, um julgamento e habilidades organizacionais. Uma boa capacida-

de (ou incapacidade) para desempenhar adequadamente as actividades é reflexo, normal-

mente, da competência da pessoa para viver de forma segura e independente. A autonomia 

é, portanto, uma condição para a realização destas actividades: 

Ter a capacidade de ser autónomo em termos de preparar alimentação, conseguir 
deslocar onde quer, mais ou menos à velocidade que quer [ri-se], estar com quem 
quer [ECE14] 

Estas actividades identificam-se com as seis tarefas de vida diária: trabalho doméstico 

leve, preparação das refeições, tomar medicamentos, comprar mantimentos e roupas, usar 

o telefone e administrar o dinheiro, ou seja, actividades que permitem à pessoa viver de 

forma independente na comunidade (Bookman et al., 2007). 

O envelhecimento está associado a transformações de ordem fisiológica e as mudan-

ças são vividas corporalmente relacionando-se com a redução e declínio das funções orgâ-

nicas. Trata-se de transformações que advêm com o passar dos anos a todos que vivem 
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durante um maior período. Porém, o idoso pode funcionar eficazmente nas tarefas e situa-

ções de rotina.  

Paúl (2005) apresenta três teorias que explicam a competência para a vida diária: a teo-

ria dos componentes, que aponta para a presença de diferentes dimensões latentes da 

competência, sendo mais significativas as de natureza cognitiva e em que o meio ambiente 

é relevante na expressão e manutenção da competência do indivíduo; a teoria do domínio 

específico, que considera a competência limitada a uma área do conhecimento e tem a ver 

com a familiaridade e a experiência num determinado domínio; a teoria da adequa-

ção/ambiente, que pondera o comportamento competente quando existe uma combinação 

entre as exigências e os recursos do meio. 

De acordo com Diehl (1998), a competência para a vida diária é a capacidade de uma 

pessoa para desempenhar as actividades consideradas essenciais para uma vida autóno-

ma, abrangendo aspectos do funcionamento individual de natureza física, psicológica e 

social. Ibid aponta como antecedentes da competência os factores individuais (saúde e 

cognição), os componentes da competência (aspectos intra-individuais e contextuais), os 

mecanismos da competência (controlo e atribuições) e os resultados da competência, tradu-

zidos no bem-estar. 

Da experiência com os idosos que se deslocam ao CS ou a quem dão apoio no domicí-

lio, os enfermeiros identificaram limitações na actividade de autocuidado: dificuldades na 

realização da higiene pessoal, a gestão da medicação, a alimentação e o lidar com aspectos 

burocráticos, que passamos a apresentar.  

As primeiras indicações das dificuldades dos idosos advêm então da observação de in-

dicadores de falta de higiene corporal e do vestuário, denunciadas principalmente pelo odor, 

como relata uma enfermeira: 

A minha experiência é que as dificuldades deles na higiene que cada vez vai ficando 
mais deficitária. É típico ver as dobras das pernas com esterco, aqueles sítios cruci-
ais. Nós sabemos que até passam uma água e não sei quê, mas o ensaboar mes-
mo já não acontece da mesma forma. O cheiro. Especialmente da cabeça. Muitas 
vezes não tanto dos sovacos, porque também já tem uma diminuição a nível da pro-
dução de suor. Mas é o cheiro a sujo entranhado. Não só no corpo, como também 
na roupa. Cheira a porcaria velha. Porque o resto, ainda vai fazendo tudo. Vão fa-
zendo a cama, vão pondo a roupa na máquina, lá vão dobrando e tal, vão fazendo a 
comida, agora a nível de higiene é que eu começo a sentir [ECeUSF9] 

A capacidade para cuidar da higiene pessoal caracteriza-se por “manter um padrão 

contínuo de higiene, manter o corpo limpo e bem arranjado, sem odor corporal, lavar regu-

larmente as mãos, limpar as orelhas, o nariz e as áreas perineais, manter a pele macia 

usando princípios de preservação e manutenção de limpeza” (ICN, 2005:92). 
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O ser humano é olfactivo por natureza, interactua com o seu ambiente, percebe e inter-

preta as sensações odoríferas de acordo com suas características estéticas, as quais pode-

rão ser agradáveis, desagradáveis, confortáveis ou incómodas (Wosny, Erdmann, Belli, & 

Leite, 2008). As sensações olfactivas possibilitam também a expressão de sentimentos, de 

conforto ou desconforto físico, ou psicológico. Assim, os odores individuais podem indicar 

múltiplos significados, tais como sinais clínicos, caracteres étnicos e valores culturais impor-

tantes para quem cuida e para quem é cuidado. 

Também a aparência é um parâmetro que os enfermeiros observam e ao qual atribuem 

o significado de falta de interesse: 

Roupas pouco cuidadas, por vezes, vêm quase sempre com a mesma roupa, o ca-
saco é sempre o mesmo. Eu acho que é um hábito que eles criam e como já estão 
com uma certa idade já não ligamO O A imagem deles há um certoO desleixoO 
Uma desmotivação para a aparência físicaO [ENM13] 

O acto de cuidar na enfermagem estabelece uma relação muito próxima e íntima, mui-

tas vezes de contacto físico intenso e permeado por várias sensações e sentimentos. Esta 

actuação directa sobre o corpo do outro faz com que a profissional entre em contacto com a 

intimidade da pessoa e sinta constrangimentos, como expõe uma enfermeira: 

Nós sempre que detectamos que não há assim um autocuidado pelo menos razoá-
vel, tentamos subtilmente obviamente, porque também não ferimos susceptibilida-
des. Quem somos nós para ir agora abruptamente alterar completamente isso? 
Mas, tentamos tocar ao de leve, fO É mais um sugerir do que um impor da altera-
ção. Mas fazemos isso tudo de uma forma subtil e que não vá de certa forma a pes-
soa pensar assim: “Olha, até aqui fiz assim, daqui para a frente isto é uma chatice 
[EOliv11] 

A preocupação do enfermeiro em não melindrar leva a uma abordagem subtil e à 

utilização de estratégias indicadoras indirectas da necessidade do idoso de adoptar 

medidas correctivas, como ilustram os depoimentos seguintes: 

Na questão da higiene e dos cheiros às vezes tento falar de uma maneira muito deli-
cada, porque é uma coisa que os fere, falar de assuntos mais íntimos [ECeUSF9] 

Às vezes digo-lhe: “Senhor A., da próxima vez que cá vier fazer o penso, lava o pé, 
que isto aqui não está assim muito bem. Tem de lavar, que até é bom. Até podíamos 
combinar isso. Vem cá duas vezes, não é? Nesses dias lava os pés O” Pronto, que 
é para também não melindrar. Porque ele, coitadito, fica envergonhado O[ESB1] 

Aqui [pausa] nós subtilmente dizemos O que tem de tomar banho mais vezes, não 
duma maneira muito directa. Se calhar, um bocado mais na brincadeiraOPorque 
(O) O devemos ter um bocadinho de cuidado com a comunicação. [ECeUSF16] 

Para os enfermeiros uma das grandes dificuldades dos idosos no autocuidado reside 

nos aspectos relacionados com a alimentação, desde a aquisição dos alimentos, passando 

pela preparação das refeições, até à sua finalização. Além disso, reconhecem nas dificulda-
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des em preparar as refeições e nos problemas económicos as causas da má alimentação de 

muitos idosos: 

Alimentação é a maior dificuldade, se eles vivem isolados, eles também se descui-
dam muito em fazer a alimentaçãoO em a preparar, o dinheiro também é poucoO 
[ECe5] 

Manter a higiene do domicílio é também uma das dificuldades identificadas, decorrente 

das visitas domiciliárias que efectuam: 

Nós tentamos dar sugestões para que consigam arranjar a casa. Então as senhoras 
são uma das coisas que referem muito. “Ah, antes era tão limpinha. Conseguia man-
ter tudo limpinho. Agora já não consigo.” “Ah agora não consigo tanto fazer isto” e 
OSão as grandes dificuldades nas actividades diárias de arrumar a casa, da higie-
ne. São aquelas que nos deparamos sempre mais, não é? [ENMUSF24] 

Preparar as refeições, fazer trabalho doméstico, e fazer recados tais como ir ao ban-
co e ir às compras [EOliV 4] 

Arranjar a casa implica, pois, a prática de cuidados ou a atenção dada ao ambiente ou 

local de residência de forma a mantê-lo confortável, seguro e bem gerido (ICN, 2005). 

Quando os enfermeiros conhecem as reais dificuldades dos idosos e da família, é um cons-

trangimento abordar as condições da habitação em relação à higiene: 

É muito difícil falar com eles na higiene da casaO Tento assim: “Então? Vocês têm 
que arranjar uma forma, porque vocês já não podem. Alguém tem que cá vir. Outras 
vezes, tenho dificuldade quando eu já conheço a família e sei queOnão há nada a 
fazer, não têm quem faça nem dinheiro para poderem mandar fazer. Nesses ca-
sosOEu não consigo. Sou honesta. Eu não consigo. Porque acho que vou magoar 
imenso as pessoas e se não tenho alguém, filhos, noras ou genros, se não há nin-
guém, se está tudo longe, se economicamente não tem capacidade para pagar, eu 
não tenho coragem para chamar à atenção” [ECeUSF9] 

Também quando têm de informar e de propor alterações a realizar na habitação, para 

a tornar mais segura (remover ou evitar objectos perigosos, por exemplo, tapetes, móveis), o 

enfermeiro sente constrangimento, pois a casa é a imagem de uma cultura, de uma identi-

dade pessoal e social a que as pessoas também se ligam por laços afectivos e à qual atri-

buem um valor simbólico, associando-a a recordações do passado, daí terem dificuldade em 

aceitar as alterações, como é explicitado no excerto seguinte: 

A nível do ambiente, da casaOtentamos intervir. É assim, não podemos chegar lá e 
dizer: “Olhe, não quero este tapete aqui”OOu “Não quero ali aquela cadeira”. Eles 
viveram sempre ali, com aquelas coisas, no mesmo sítio. Portanto, alertamos, repe-
timos, explicamos. Mas eles têm que perceberOQue correm esse risco e serem 
eles, porque não somos nós que vamos chegar ali e impor a nossa vontadeO 
[ENM18] 

O comportamento do indivíduo no seu território é caracterizado por posse, controlo e 

defesa, e funciona como fronteira entre ele e o outro, regulando, deste modo, a interacção 

social. A diminuição das capacidades de adaptação do idoso ao meio ambiente em que re-



185 

 

side torna-o mais sensível a esse meio, que se pode converter num elemento facilitador ou 

numa barreira para a sua vida. Também a condição social é uma forte condicionante para o 

bem-estar e conforto, uma vez que os baixos recursos económicos limitam a adaptação das 

casas e a implementação de estratégias de apoio domiciliário.  

A maior dificuldade relatada nas actividades diárias é a gestão da medicação e con-

templa o cumprimento das horas, das dosagens e a identificação correcta do medicamento. 

A causa do não cumprimento é imputada aos esquecimentos frequentes e à dificuldade 

em entender e consumar as indicações subjacentes à execução de um esquema terapêuti-

co, assim descrevem as enfermeiras: 

Da medicação, eles esquecem-se. Eles às vezes esquecem-se, outras vezes dizem: 
“Olhe, não sei se tomei se não tomei, depois acabei por não tomar”. Às vezes, não 
é, tem que ter um esquema, vamos orientando. Até digo, para fixarem num local on-
de vejamO [ECe5] 

Eles têm dificuldades, Nomeadamente horas, as dosagens e como é que hão-de fa-
zer o esquema de medicação. E por isso pedem ajudaO [ENMUSF24] 

Na perspectiva dos enfermeiros, esta dificuldade em lidar com a medicação deve-se a 

uma conjugação de factores, nomeadamente os esquecimentos frequentes, o analfabetismo 

e a polimedicação: 

Quando começamos a questionar a medicação que eles estão a fazer e como é que 
estão, é que nos apercebemos, muitas das vezes dos erros e dos problemas que 
existem ali de ajuste de medicação, que é sempre muita, do esquecimento a nível 
de horários, a nível de preparaçãoO [ENM18] 

Quando os idosos são analfabetos as dificuldades em cumprir o esquema terapêutico 

são mais evidentes, sendo necessário adequar a melhor estratégia para cada pessoa, indi-

vidualmente, contribuindo assim para a correcta gestão da medicação, como refere uma 

enfermeira: 

Não sabia ler nem escrever e então estava a tomar medicação em duplicado. E es-
tava a fazer aquilo tudo confuso. E tentámos que ela, através de desenhos e através 
dos esquemas conseguisse perceber o que tinha que fazerO E quando é que podia. 
E o que tinha que tomar. [ENMUSF24] 

Do mesmo modo, Berger (1995e) analisa os factores individuais que levam ao erro na 

tomada de medicamentos, sobretudo nos idosos que vivem no domicílio, especificamente 

perdas de memória, visão deficiente, inacessibilidade dos medicamentos, a substituição de 

medicamentos de marcas conhecidas por genéricos (múltiplas designações dadas a um 

mesmo produto) e a solidão. 

Diante dessa realidade, o enfermeiro, participante do processo de educação em saúde, 

deve orientar os idosos quanto à administração da medicação a fim de amenizar as compli-
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cações decorrentes do uso inadequado de medicamentos, além de avaliar o risco de erro e 

planear intervenções para minimizar tais riscos (Eliopoulos, 2011). Esses factores de risco 

são: uso de múltiplos medicamentos; deficiência cognitiva, visual e auditiva; falta de conheci-

mento relativo aos medicamentos; analfabetismo; e falta de sistemas de apoio.  

Após a avaliação, o enfermeiro tem a obrigação de ajustar as intervenções às necessi-

dades do idoso e incluir a descrição detalhada verbal e escrita com o nome do medicamen-

to, horário de administração, dosagem, via de administração, precauções especiais, alimen-

tos ou drogas incompatíveis e efeitos adversos, bem como codificar os medicamentos e os 

horários de administração com cores para ajudar as pessoas idosas com défices visuais ou 

analfabetas. 

Para Rodrigues (2009), a toma de medicamentos é a AVD que um maior número de 

idosos consegue realizar sem ajuda. No total da amostra, 86,3% dos homens e 81,1% das 

mulheres não necessitam de qualquer ajuda para a toma da sua medicação. Em relação à 

idade, 90,4% dos idosos do grupo etário 65-74 anos não necessitam de ajuda, o mesmo se 

verifica em 85,9% dos indivíduos com 75-84 anos e em 41,7% daqueles com idade igual ou 

superior 85 anos. 

Efectivamente, com a idade observa-se um aumento percentual dos idosos que neces-

sitam de ajuda para a toma de medicamentos. Mesmo quando o idoso vive de forma inde-

pendente na sua casa, ou com a ajuda dos seus familiares ou cuidadores, é importante 

saber de que forma pode ser ajudado a gerir a sua medicação. 

Aos idosos são prescritos, cada vez mais, uma grande variedade de medicamentos, e 

os relatos (quer dos idosos quer dos enfermeiros) apontam para a pouca interactividade por 

parte dos profissionais da saúde na questão da informação a respeito das medicações. Os 

enfermeiros estão, assim, estrategicamente colocados no seio da equipa multidisciplinar, 

tanto ao nível institucional como domiciliar, para assumir esse papel, ao mesmo tempo que 

são elementos privilegiados no acompanhamento do idoso em todo o seu processo terapêu-

tico.  

Nesse sentido, devem avaliar as dificuldades no cumprimento da tabela terapêutica, 

desenvolver a capacidade de ensinar, motivar a pessoa a definir estratégias para assegurar 

o cumprimento, promover a auto-monitorização e continuar a acompanhar o idoso após um 

período de tempo que considere necessário (Dunbar-Jacob, 1999; 2000). Em termos da prá-

tica de saúde, os idosos devem ainda receber apoio individualizado, contínuo e a longo 

prazo com vista à autogestão no dia-a-dia (Haslbeck & Schaeffer, 2009). Em suma, a quan-

tidade elevada de drogas consumidas pelos idosos e a complexidade da dinâmica dos 

fármacos no envelhecimento requerem que o enfermeiro avalie regularmente a necessidade 
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da continuidade de todos os medicamentos prescritos ao idoso, assim como os efeitos 

adversos.  

AAVD  

Actividades avançadas de vida diária são actividades de lazer e de tempos livres, con-

tactos sociais, que passam pelo reconhecimento dos outros, pelo cuidado espiritual e pela 

implementação de intervenções que abordem as necessidades especiais da pessoa.  

Os enfermeiros reconhecem os cuidados espirituais como parte do autocuidado, afir-

mam “a parte espiritual também é muito importante pois o idoso ao entregar-se à parte 

espiritual ocupa mais o seu tempo e é melhor para a parte mental” [ECe3], mas raramente 

abordam essa necessidade e quando o fazem é superficialmente: 

Se calhar a mais importante para eles a espiritualidade, mas que nós não falamos 
com eles. Se calhar para eles o facto de irem à missa ao domingo, é tão significativo 
como outra qualquer necessidade. Se calhar aquelas mais evidentes e se calhar a 
parte espiritual é uma parte que podia estar incluída no autocuidado e que no fundo, 
ou por não termos tempo ou por não darmos prioridade a essa por termos outras pa-
ra dar, acabamos por ficar um bocadinho para trásO [EGf NMUSF] 

Ao estudar esta problemática, Baldacchino (2008) identifica factores inibidores dos cui-

dados espirituais prestados pelos enfermeiros: i) ausência ou diversidade de fé religiosa 

entre enfermeiros e a pessoa a quem presta cuidados; ii) ausência de instrumentos práticos 

de avaliação das necessidades dos doentes: iii) falta de formação sobre cuidados espirituais 

nos programas de enfermagem. O autor refere ainda que a idade, as experiências de vida e 

os anos de experiência clínica parecem tornar os enfermeiros mais sensíveis às necessida-

des espirituais dos idosos.  

As teorias de enfermagem defendem que o enfermeiro tem de assumir um papel activo 

na satisfação das necessidades espirituais da pessoa de quem cuida. No entanto, quando 

as pessoas precisam de ajuda para as suas crenças e conflitos teológicos, deve ser um 

especialista, com formação pastoral na fé ou na crença religiosa da pessoa, a prestar este 

tipo de cuidados espirituais especializados. Baldacchino (2008) enuncia, também, as inter-

venções de enfermagem conducentes a uma prática de autocuidado espiritual: respeitar as 

crenças religiosas e culturais das pessoas; comunicar, ouvindo e falando com os clientes; 

estar com a pessoa, cuidando dela; apoiar; mostrar empatia; facilitar a participação em 

rituais religiosos; promover um sentimento de bem-estar; encaminhar para capelães e outros 

profissionais; demonstrar uma atitude de interesse e de atenção às necessidades espirituais, 

perguntando ao idoso acerca das suas necessidades e desejos; respeitar as diferenças e 

garantir que não haja desrespeito aos credos religiosos e às crenças dos idosos e familiares. 
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O ambiente não deve ser nocivo para os idosos, por essa razão, a interacção pessoa 

ambiente é considerada por Nightingale (2005) como a dimensão espiritual do indivíduo, 

orientada no sentido do elemento religioso, que pode influenciar a pessoa no seu todo. Isto é 

reforçado pela North American Nursing Diagnosis Association que inclui a dimensão espiri-

tual na avaliação de enfermagem. Portanto, a segurança dos doentes pode ser conseguida 

se, além das necessidades biológicas, psicológicas, sociais e culturais dos doentes, abor-

darmos as suas necessidades espirituais. 

Sair de casa para se deslocar ao CS ou para participar em excursões são actividades 

que colocam os idosos em contacto com o mundo exterior, quebrando o isolamento em que, 

por vezes, se encontram e se inscrevem nas actividades de autocuidado: 

A distracção também é autocuidado. A nível de distracção é às vezes as viagens 
que fazem a vir aqui ao centro de saúde e pouco mais. [EOliv] 11 

Aqui noto que sempre saem mais. Eles vêmO ao centro de saúde mesmo porque 
não têm mais ninguém em casa ou porque passam e querem avaliar a tensão ouO 
E é um meio de se distraírem de saírem um bocadinho do seu meio, de casa (O) 
[ENM7] 

Os contactos sociais diminuem, então, em função das possibilidades de cada um, das 

distâncias, das circunstâncias familiares e económicas, entre outras. Os enfermeiros percep-

cionam ainda que a ausência de contactos sociais significativos acelera o processo de enve-

lhecimento, e responsabilizam o isolamento por essa situação:   

Eu penso que as pessoas mais isoladas, mais sozinhas, acabam por ficar velhas 
mais rápido. Porque realmenteOfalta-lhes interacção. Começam com problemas 
que podiam ser atenuados, acabam por agravar. E, de facto, envelhecem muito rá-
pido. E falta-lhes a socialização. [ENMUSF26] 

Acho que o autocuidado está relacionado (O) também a nível social que é o que se 
vê cada vez mais, porque há muitas pessoas que até têm essas capacidades e 
mantêm-nas, mas depois têm o revés, que é a nível social que se encontram muito 
sozinhas. [ECe14] 

Nightingale (2005) ressalta a necessidade da pessoa de comunicar com os outros, con-

siderando indispensável a presença de alguém com quem possa falar simples e abertamen-

te. Do mesmo modo, aborda a importância do contacto com outras gerações, nomeadamen-

te as crianças, contribuindo assim para o sentimento de pertença na sociedade e, conse-

quente, para o bem-estar.  

Resumindo, o idoso convive com limitações próprias da idade, as quais podem prejudi-

car a sua independência e a sua autonomia para desenvolver determinadas actividades. 

Mas, na opinião dos enfermeiros, é preciso estimulá-lo a organizar o seu tempo, a fazer 

projectos de vida, isto é, dar significado à vida. Nesse sentido, as actividades de lazer e a 
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convivência em grupo contribuem, significativamente, para a manutenção do equilíbrio biop-

sicossocial do idoso e para atenuar possíveis conflitos ambientais e pessoais.  

3.2.2 – Factores que interferem no autocuidado 

Os enfermeiros identificam os factores que interferem na prática de autocuidado, na 

maioria das situações relacionados com as vivências da sua prática de cuidados, sendo 

associados, essencialmente, ao contexto de vida dos idosos, como explicita uma enfermeira:  

Depende do contexto familiar, da educação que se teve, da vida que se fez até aí. 
Passa muito por aí. Pessoas habituadas, enfim, a regras, a saber estar. Tem muito 
também a ver com o contexto em que o idoso está inserido. Se for um idoso inserido 
numa família que o integre e que ele faça parte dela de uma forma muito activa, que 
o agarrem e que procurem nele o que ele tem de melhor, se calhar, leva a que se in-
teresse mais pelo seu cuidado, pela sua imagem, pela sua auto-estima (O). Se for 
uma pessoa que não tenha tido essas oportunidades e que a família não se interes-
se e que viva sozinho, (O) cheiram mal, não tomam banho”O [ESB1] 

Nos achados identificamos os factores que interferem no autocuidado: ambientais, pes-

soais, familiares e constrangimentos. Os factores ambientais são externos aos idosos, cons-

tituem o ambiente físico e social no qual vivem e conduzem a sua vida, podem ter uma 

influência positiva ou negativa sobre o desempenho e a capacidade para executar acções 

ou tarefas, ou sobre a função ou estrutura do corpo. Os factores pessoais são o histórico 

particular da vida e do estilo de vida de uma pessoa e incluem o género, a raça, a idade, 

outros estados de saúde, a condição física, o estilo de vida, os hábitos, a educação recebi-

da, diferentes maneiras de enfrentar problemas, antecedentes sociais, nível de instrução, a 

profissão, a experiência passada e a presente, (eventos na vida passada e na actual), o 

padrão geral de comportamento, o carácter, características psicológicas individuais e outras 

características (OMS, 2004).  

A tomada de decisão a respeito do autocuidado pode ser influenciada por factores inter-

nos e externos (Correa & Ospina, 2004), que, quando interagem de maneira favorável, são 

promotores do autocuidado. Os factores internos dependem directamente da pessoa e in-

cluem os conhecimentos determinantes para a adopção de práticas de saúde que permitem 

às pessoas, uma vez informadas, tomar decisões e optar por práticas saudáveis para cuidar 

da sua saúde. Quanto aos factores externos, ibidem consideram as condições ambientais 

para se viver com qualidade. Para Orem (2001), influenciam as habilidades para o autocui-

dado factores físicos, biológicos, ambientais, genéticos, psicológicos e socioculturais, inclu-

indo as unidades multipessoais (famílias, grupos e comunidades) como elementos importan-

tes para a provisão do autocuidado individual. 
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 FACTORES AMBIENTAIS  

Os factores ambientais dificultadores do autocuidado estão concretizados nas barreiras 

arquitectónicas impostas pelo ambiente em que o idoso vive. Por exemplo, os enfermeiros 

constatam que em algumas habitações não existem instalações sanitárias, e quando exis-

tem são velhas e desadequadas às dificuldades de mobilidade que os idosos apresentam. 

Relatam ainda a importância do ambiente no desempenho funcional das pessoas idosas, 

invocando que o autocuidado emerge da interacção entre as características intrínsecas do 

indivíduo, a tarefa a ser realizada e o contexto ambiental, como explicita uma enfermeira: 

Há barreiras grandes nas casas. Mais a nível do ambiente que os impede, porque, 
por exemplo, há uma incompatibilidade, uma cadeira com a porta, há incompatibili-
dade do tamanho ou da dimensão da casa de banho, O barreiras para o utente ou 
para um indivíduo com dificuldade de mobilidade prestar os seus cuidados sozinhos 
[ECeUSF12] 

Os cuidados domiciliários são prestados com mais frequência a idosos de grupos soci-

ais menos favorecidos, que vivem sozinhos, com poucos recursos económicos, sem o apoio 

dos familiares, e em casas degradadas nas zonas históricas da cidade, o que acentua as 

dificuldades no autocuidado, testemunhado por uma enfermeira: 

Às vezes, vivem em casas degradadas, sem condições sanitárias Estou-me a lem-
brar de uma que temos na Baixa que, para além de limitações físicas que tem, vive 
numa casa perfeitamente degradadaO (O) O As instalações sanitárias são no vão 
das escadas (O) Águas-furtadas, segundos e terceiros andares, em que ao pisar-
mos as escadas, vemos para baixo, porque está cheia de buracos. (O) É um boca-
dinho complicado nestas situações, pedir às pessoas, às vezes sem casas de ba-
nho, sem instalações sanitárias, (O) pedir-lhes que em termos de higiene, enfim, se 
cuidem melhor [ESB1] 

O contexto em que o idoso vive e as condições da habitação são determinantes do au-

tocuidado. O meio está habitualmente ligado ao nível socioeconómico, ou seja, idosos com 

bons recursos económicos têm maior probabilidade, por exemplo, de ter uma habitação 

adequada à sua situação. A propósito, Sequeira e Silva (2002) alertam para o facto de que 

para caracterizar um ambiente é necessário ter em conta a pessoa que nele se inscreve, 

pois as características ambientais tanto podem funcionar como barreiras quanto facilitadoras 

de determinado comportamento. Também Sequeira (2010) considera que um ambiente 

favorável minimiza os riscos para a pessoa cuidada/cuidador e facilita a prestação de cuida-

dos. Mesmo nos idosos mais independentes, o ambiente com barreiras, afecta a sua capa-

cidade de locomoção e consequentemente têm grande impacto sobre a mobilidade, a inde-

pendência e a qualidade de vida. 

A grande maioria dos idosos vive sozinha e os que vivem com familiares passam muito 

tempo sós, muitas vezes já com pouca autonomia física e/ou psicológica, pondo em risco a 
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sua vida e os seus bens. Acontece que é comum a exigência de comportamentos de au-

tocuidado sem, contudo, se considerarem os factores que podem interferir nesse processo, 

o que muitas vezes leva os profissionais a fornecerem informações desconexas com a 

realidade de quem vivencia as dificuldades da pessoa que envelhece. 

 FACTORES PESSOAIS  

As alterações fisiológicas no idoso têm repercussões psicológicas, que se traduzem na 

mudança de atitudes e comportamentos. A forma como cada um se vê e se sente inserido 

(com as características que lhe são próprias) é fundamental na sua interacção com o meio 

em que vive. Deste modo, a história de vida, o sistema de valores e o contexto social são 

factores determinantes para a adopção de medidas de autocuidado como ilustra esta dupla 

perspectiva expressa pelos enfermeiros: 

As actividades da vida diária não implica só uma actividade física, implicam também 
uma actividade psicológica. [EGfNM1] 

É o idoso ter iniciativa e aceitar que ainda pode desenvolver essas suas capacida-
des, porque às vezes também não é fácil motivá-los para eles fazerem e promove-
rem o seu autocuidadoO. [ECeUSF12] 

Nós temos muitos idosos sozinhos, e que pensam para quê arranjar-se, para quê 
fazer isto ou aquilo se alguns nem saem, nem têm amigos, nem vão para lado ne-
nhum. Tem tudo a verOcom abandono que é muito grande. [ESB1] 

A realização das actividades de autocuidado não implica somente a capacidade física 

para as efectuar, já que são também influenciadas por factores socioculturais, nomeadamen-

te a individualidade de cada pessoa, o significado de limpeza, assim como a importância 

dada à aparência física, como esclarecem as enfermeiras: 

Porque é assim, eu posso ver uma pessoa toda suja de alto a baixo e ele não achar 
queO esteja a precisar que eu lhe ensine que tem que tomar banho. Para ele, pode 
estar tudo bemO [EOliv10] 

Tudo depende dos hábitos deles, mas, portanto, isso é específico de cada um deles 
precisamente, à cultura, aos valores e tudo o mais, isso depende depoisO da cultura 
e dos antecedentes, dos próprios valoresO [ENM18] 

Uma enfermeira relata um episódio pouco habitual quando se trata de pessoas idosas: 

Eu cheguei lá, a Sr.ª J tinha acabado de tomar banho. Toma banho todos os dias. E 
depois disse-me: “Ó senhora enfermeira, chegue-me ali só o meu soutien.” E eu 
olhei para o soutien e disse: “Ó dona J., vermelho?” [ri-se] Diz ela: “Ah, eu sempre 
gostei muito de lingerie assim. E olhe a minha roupaO” Pronto, é uma senhora que 
mantém, se calhar, a mesma importância que ela dava quando tinha vinte anos à 
maneira como se vestia e como se arranjava é exactamente a mesma de agora com 
noventa e um. É extraordinário. Acho fantástico. Agora, isto são excepções mas que 
eu tento motivar [ESB1] 
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A enfermeira ao incentivar o interesse pela roupa interior manifesta respeito, pois, na 

perspectiva de Eliopoulos (2011), é uma forma de reconhecimento da identidade sexual. 

Os aspectos culturais são ainda destacados em relação ao género especialmente 

quando se trata de tarefas domésticas: 

Nomeada [mente] O a homens é mais difícil. Como é um idoso sozinho, é mais 
complicado. É. CulturalmenteO, não foi habituado a fazer as coisas, a fazer as refei-
çõesO, tomar conta da roupaO, temos alguns, mas temos poucos O [ENMUSF26] 

Também está arreigado nos idosos os costumes e o dever dos filhos de cuidarem dos 

pais, este último reforçado pela lei portuguesa em que a família é legalmente responsável 

pelos cuidados aos seus ascendentes: 

E depois é essa, existe muito essa ideia que há as obrigações dos filhos. O Quantos 
filhos, às vezes os utentes dizem assim, “ó senhora enfermeira, diga, diga aos meus 
filhos que eu preciso de ajuda ”, querem que sejamos nós a dizer porque o que eles 
dizem não vale nada e é verdadeO [ENM5] 

Como foi dito, o contexto em que vivem também influencia os aspectos pessoais do au-

tocuidado. Oriundos de vários estratos sociais, com características urbanas e rurais, os uten-

tes dos CS apresentam particularidades que os enfermeiros enfatizam: os idosos do meio 

rural têm menos cuidado com a aparência física, são dependentes dos seus familiares 

quando se deslocam ao centro; os do meio urbano têm mais cuidado com a aparência 

pessoal, e quando se deslocam ao centro vão maioritariamente sozinhos ou fazem-se 

acompanhar, com frequência, por vizinhos ou amigos. Estas diferenças são ilustradas no 

depoimento: 

Noto muita diferença entre os idosos. Eu noto que o idoso em aparência física e no 
seu cuidado exterior, no meio rural não há tanto esse cuidado. Portanto, em termos 
de aspecto exterior. Aqui, no meio urbano, considero que o idoso tem mais cuidado 
com a aparência. 

Em termos psíquicos, considero o idoso do meio rural [pausa] talvez mais depen-
dente dos seus familiares. Talvez também porque habitualmente no meio rural todos 
se conhecem e os familiares vivem próximos uns dos outros e acho que o idoso é 
um pouquinho mais dependente dos familiares. E, por exemplo, uma coisa que eu 
noto muito é que o idoso rural quando vai a um centro de saúde vai sempre acom-
panhado por familiares. O idoso no meio urbano habitualmente vem acompanhado 
ou por vizinhos ou por amigos, não tanto por familiares [ECe3] 

No entanto, para Paúl (1997), a autonomia dos idosos rurais apresenta uma condição 

superior: são mais activos, mais autónomos, e as principais transições de vida têm sido sua-

ves, sem provocar roturas assinaláveis.  

Tradicionalmente, a enfermagem tem-se preocupado com a alteração dos estilos de vi-

da, isto é, tem vindo a persuadir-se as pessoas a alterarem os seus hábitos e o seu compor-
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tamento, por opção e vontade própria. As dificuldades com que se deparam estão implícitas 

no excerto de uma entrevista: 

Eu conheci um caso que nós esclarecíamos. Nós esclarecíamos o casal e eles já 
estavam habituados a viver naquelas más condições, tanto a nível de alimentação, 
de cuidados íntimos, tudo. E aí fartamo-nos de batalhar e já tinha passado por láO 
outra enfermeira que se reformou diz que foram sempre assim (O). São pessoas 
que estão habituadas já a viver assim há muitos anos e não mudam. Ao longo de 
uma vida, é. Eu já conhecia aquele casal comoO com essas más condições. Iam ao 
centro de saúde, mas as condições da habitação eram muito degradadas. E eles es-
tavam habituados àquilo e não mudavam (O) [ECeUSF4] 

As mudanças no estilo de vida são difíceis de conseguir dadas as interacções deste 

com outros aspectos, seja o género, a idade, a história pessoal e familiar, seja o contexto 

cultural e social. Comummente, é entendida e aceite que a maneira de mudarmos o compor-

tamento das pessoas é mostrar coisas que deveriam ou não realizar. Porém, os enfermeiros 

reconhecem dificuldades em alterar alguns comportamentos arreigados a questões culturais 

e que comprometem a saúde. De uma forma geral, eles acreditam que a acção a pôr em 

prática é a que melhor serve os interesses dos indivíduos e da sociedade em geral (Carva-

lho, 2006), e, por isso, não vêem grandes objecções em utilizar a persuasão para a mudan-

ça de comportamento em vez da escolha informada.  

Diversos factores de ordem psicológica e psicossocial – falta de motivação, influências 

sociais, crenças e sentimentos de baixa auto-eficácia – contribuem para dificultar as mudan-

ças no estilo de vida (Huon & Strong, 1998). Os benefícios decorrentes da adopção de 

determinado comportamento actuam como factores motivacionais para a manutenção do 

mesmo (Bandura, 1997). Assim, o indivíduo realizará determinado comportamento de acor-

do com a percepção da sua eficácia e, em parte, pelos resultados específicos oriundos 

desse comportamento. 

Na verdade, a diminuição da actividade induz um desuso característico desta fase da 

vida, acelerando, de uma forma generalizada, todo o processo de envelhecimento (Spirduso, 

2005). As deficiências na memória, mobilidade, energia e capacidades físicas e sensoriais 

contribuem, na opinião de Guilley et al.( 2008), para a previsão do início da dependência. 

Também o estilo de vida mais sedentário e a ocupação dos dias com actividades pouco 

activas conduz a um enfraquecimento geral, ao declínio das funções biológicas e do rendi-

mento motor, expresso no excerto seguinte:  

Portanto, para já, haverá sempre uma ou outra limitação física e eles acabam por 
permanecer parados muito tempo e as próprias capacidades vão diminuindo... Até 
as coisas mais básicas acabam por ter de depender de alguém porque eles próprios 
não são ensinados e motivados a bastarem-se a si próprios, e a rentabilizar ao má-
ximo as suas potencialidadesO [ENM23] 
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Outro aspecto a realçar é o facto de os idosos passarem muito tempo sentados a assis-

tir a programas de televisão. Assim, as principais ocupações do tempo livre não exigem 

grande dispêndio energético nem o desenvolvimento de capacidades físicas (Mazo, 2008). 

Esta inactividade contribui para a deterioração das diferentes capacidades físicas, tais como 

a força, a flexibilidade, a capacidade aeróbia, os desequilíbrios posturais e o controlo motor, 

com a consequente perda de mobilidade, independência e de autonomia nas actividades do 

dia-a-dia e qualidade de vida. 

A relação dependência/autonomia está, assim, intimamente ligada ao conceito de au-

tocuidado, muda ao longo do desenvolvimento individual e é influenciada por factores bioló-

gicos, educacionais, possibilidades do ambiente físico, valores e exigências cultivados pelo 

grupo, (Pavarini & Neri, 2005), condições pessoais e crenças das pessoas a respeito das 

suas possibilidades. 

A capacidade de locomover-se é um processo que envolve uma série de mecanismos 

reguladores e efectores, dependentes principalmente do funcionamento íntegro dos siste-

mas neurológico, músculo-esquelético e cardiovascular. Com o envelhecimento, a deteriora-

ção dessas estruturas, os distúrbios da marcha e da mobilidade tornam-se problemas co-

muns, mas de grande relevância entre os idosos, levando a importantes limitações na reali-

zação das actividades da vida diária. Contudo, essas limitações variam de pessoa para 

pessoa, são directamente influenciadas pelo estilo de vida e pelos hábitos adoptados pela 

pessoa que envelhece ao longo da sua vida, como ilustram os excertos: 

Depois eu acho que começa a mobilidade que é uma das coisas que eles referem 
muito. Começam a ficar muito limitados na mobilização. Sentem necessidade de ter 
um apoio. Como a bengalita Essa dificuldade na mobilidade depois também se vai 
reflectir nas actividades de casa, na higiene de casa [ENMUSF24] 

Tem a ver com as suas capacidades físicas. Mas depende, há utentes com noventa 
anos que ainda fazem tudo. E há outros com setentas que já têm muitas dificulda-
des, muitas limitações [ESB2] 

Encarar o envelhecimento como um processo natural deverá, portanto, começar pelos 

cuidadores das pessoas idosas. Todavia, fazer tudo pelos idosos é extremamente negativo, 

porque estamos a colocá-los numa posição de passividade e de desuso das suas capacida-

des, incentivando o declínio. Cuidar do idoso e ou zelar pelo seu bem-estar não significa 

superprotegê-lo, mas muitas famílias impedem o seu familiar de fazer as mínimas coisas 

com medo que ele faça esforços desnecessários, que se possa ferir, ou mesmo porque é 

mais lento na realização das actividades, acabando por o anular. Este dado é confirmado 

pelo excerto de uma entrevista: 

Porque é mais fácil ajudá-los a fazer muitas coisas ou fazer por eles. OQue ajudá-
los a fazer, embora mal, com dificuldade, mas a incentivá-los a eles a fazerem. Isso 
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também se passa nas famílias, muitas vezes não deixam ser o idoso a fazer, fazem 
as coisas por ele porque é mais rápidoO [ENM23] 

Perante a lentificação na execução dos gestos, também os enfermeiros tentam a substi-

tuição: 

Depois, a família muitas vezes substitui porque é mais cómodo. Substitui então as 
capacidades que o idoso ainda pode desenvolver. E acho que muitas vezes nós cui-
dadores tentamos e temos a tendência de substituir, não de o estimular e de conti-
nuar a deixar fazer, a vestir uma camisola que demora dez minutos, mas que eu em 
dois resolvo a situação e então faço. [ECeUSF12] 

Esta perspectiva expressa enquadra-se na abordagem de Colliére (1989) quanto ao 

poder veiculado pelos cuidados de enfermagem, que classifica em redutor e libertador, tanto 

para quem os recebe como para quem os presta. Assim, o poder é redutor cada vez que há 

redução das capacidades dos utilizadores, das suas famílias, de cada vez que se não identi-

fica o que podem ou não fazer por si próprios e não se utiliza tudo o que os motiva, não lhes 

faz descobrir a sua própria capacidade nem ganhar confiança em si próprios ou construírem 

um sentimento de valorização pessoal.  

O poder libertador dos cuidados de enfermagem advém da vontade do enfermeiro em 

querer empreender uma acção conjuntamente com o utente “de cada vez que é criativo, que 

estimula ou suscita tudo o que lhe vai permitir uma regeneração, um desenvolvimento das 

capacidades de viver, tanto do utilizador como das enfermeira participando num mesmo acto 

de nascimento ou renascimento da vida, inclusivamente até ao limiar da morte” (ibid, 1989: 

315). Desta forma, o cuidado de enfermagem permite aos utilizadores mobilizar tudo aquilo 

de que são ainda capazes e ver com eles o que permite e/ou limita a realização, restitui ou 

aumenta um poder de ser, de autonomia; esse cuidado reconhece, ainda, o saber das pes-

soas tratadas, e utiliza-o favorecendo o seu crescimento para permitir aos utilizadores exer-

cerem, eles próprios, um poder terapêutico sobre os outros. 

Nightingale (2005) menciona que “otodos os benefícios de uma boa enfermagem (o) 

podem ser completamente anulados por deficiência (o) na administração básica, ou melhor, 

por se ignorar como proceder, para o que é que é feito, quando se está presente (o) e 

quando se está ausente.” (p.55). Esta citação aponta para a relevância da gestão das activi-

dades por parte do enfermeiro, providenciando as condições necessárias à realização do 

autocuidado do indivíduo, não só no sentido de orientar os restantes elementos da equipa a 

fazê-lo mas também capacitando a pessoa para que, na sua ausência, possa exercer as 

acções e actividades essenciais para o seu bem-estar, sem depender de outros. Ibid sali-

enta, também, a importância de promover a realização do autocuidado na pessoa, tudo o 

que “por ele próprio puder fazer, tanto melhor”, acrescentando que o facto de o indivíduo 

realizar por si mesmo as acções promotoras de bem-estar significa uma menor ansiedade, 
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pois torna-se menos cansativo realizar por si mesmo as acções que lhe dizem respeito do 

que solicitar a outra pessoa. Desta forma, é essencial que o enfermeiro informe a pessoa 

idosa e os familiares acerca da importância de a própria executar essas acções. 

Em suma, se consideramos autocuidado a prática de actividades que o ser humano de-

sempenha de forma eficaz e responsável em seu benefício para manter a vida, a saúde e o 

bem-estar, temos de ter presente que o mesmo está associado aos factores condicionantes 

básicos que interferem na capacidade de o desempenhar, e que variam de pessoa para 

pessoa, entre os quais se destacam a idade, as experiências de vida, a cultura, o género, o 

padrão de vida, a educação e a crença dos seres humanos. 

FAMILIARES 

Os enfermeiros identificam alguns entraves ao autocuidado em famílias, aparentemente 

sem dificuldades económicas, com posturas em relação ao idoso e ao tratamento ou formas 

de interagir que complicam o trabalho do enfermeiro.  

Este tipo de família, que Zimerman (2000) classifica de família impermeável, acha que 

sabe bem aquilo que o seu familiar idoso precisa. Por essa razão, a diferença de valores 

entre o enfermeiro e a família pode dificultar a motivação da família para a intervenção e, 

consequentemente, conduzir a que os problemas não sejam identificados eficazmente (Han-

son & Boyd, 1996). Por outro lado, a família pode ter receio de falhar e preferir manter o seu 

funcionamento igual, mesmo consciente das suas dificuldades. Assim, é difícil romper as 

resistências e entrar com novas possibilidades de compreensão e atendimento às necessi-

dades do idoso, pois a família é muito resistente a novas ideias e a propostas de resolução 

de problemas que não sejam aquelas que sempre praticaram.  

A esses comportamentos os enfermeiros reagem com sentimentos de tristeza e de de-

salento: 

Eu fico bastante triste e, para mim, entristece-me um bocado aqui na área, que esta 
área até é de população mais ou menos de [classe] média e vermos casas até têm 
condições mas faltas de higiene, por às vezes por mentalidade e que não querem 
encarar a realidade. [ECe8] 

Embora a família seja a responsável por oferecer a maioria dos cuidados aos idosos, é 

importante destacar que a estrutura familiar tem sofrido mudanças significativas. Hoje, pre-

dominam famílias pequenas em lugar das tradicionais e extensas, favorecendo novos tipos 

de arranjos familiares, a mulher trabalha fora de casa e não há parentes nas proximidades. 

Há uma tendência de termos, no futuro, muitos idosos a morar sozinhos ou com famílias 

com poucos membros e sem a formação necessária para ajudar na satisfação das necessi-
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dades, aumentando assim a procura por instituições de longa permanência. Estes aspectos 

contribuem para que novas formas de atenção e de cuidados devam ser proporcionados, 

dado que as necessidades de cuidados aos idosos extrapolam, muitas vezes, as capacida-

des das famílias, o que faz crescer a necessidade de cuidadores formais, com capacitação 

profissional para o cuidado ao idoso. 

CONSTRANGIMENTOS  

Ainda que reconheçam a importância da abordagem do autocuidado, os enfermeiros 

queixam-se de que a falta de tempo é um forte obstáculo, que compromete o ensino nas 

situações de défice: 

Além disso e, lógico, se tivéssemos pessoal para isso, até sei lá, tentar um dia che-
garmos... ou tentarmos fazer tipo reuniões até com os próprios idosos que ainda se 
bastam [EOliv11] 

E depois aquela disponibilidade para estarmos a ensinar e a esclarecer as pessoas 
quanto às questões que nos colocam é pouca, não temos o tempo suficiente 
[ENM13] 

Apesar das dificuldades relacionadas com o reduzido quadro de pessoal e a sobrecarga 

de trabalho, uma enfermeira questiona a falta de tempo: 

(O) Não acho que seja falta de tempo. Porque a gente acaba por o arranjar. Se ca-
lhar desperdiçamos é tempo em que coisas que não precisamos. Eu também me lá 
incluo, não é? [ENM14] 

Não obstante os condicionalismos, uma enfermeira relata a forma que utiliza para estar 

mais perto dos utentes e assim minimizar algumas dificuldades que vão ocorrendo: 

É lógico que ainda há muito mais coisas que eu posso fazer, de certeza absoluta, 
mas acredito que estou a fazer um trabalho positivo porque é assim, eu estou aqui 
vai fazer um ano e os utentes já têm uma ligação comigo. Ligam-me e eu dou o nú-
mero directo do meu gabinete e “Quando estiver triste, ligue-me” e “Se estiver muito 
triste e estiver sol, vem cá que a gente vai tomar um café.” [CeUSF9] 

Em relação a estes relatos, concluímos que estamos perante dois tipos de disponibili-

dade que se confrontam: a disponibilidade interior, enquanto predisposição para algo, e a 

disponibilidade temporal. Embora reconhecendo a falta de recursos humanos para os en-

fermeiros, o que está em causa é o estabelecimento de prioridades. E nem sempre a rela-

ção com o idoso é uma prioridade para os enfermeiros (Rees, King & Shmitz, 2009), uma 

vez que o foco da actuação é o problema que ele apresenta, e a prestação de cuidados é 

determinada pelos horários e não pelas necessidades dos utentes, deixando os profissionais 

com sentimentos de fracasso por não terem agido no melhor interesse dos seus utentes.  
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Os cuidados de enfermagem podem privilegiar uma relação de dependência e de con-

trolo, ou uma relação em que existe uma colaboração e um agir comum entre os interve-

nientes da acção, ao mesmo tempo que permitem um desenvolvimento das capacidades 

dos utentes e dos enfermeiros, bem como a auto-realização dos mesmos. O que determina 

a necessidade de assegurar cuidados de enfermagem não se pode ligar unicamente à maior 

ou menor gravidade de uma doença, de uma limitação, considerada isoladamente, mas à 

inter-relação que existe entre as possibilidades, as capacidades e os recursos da pessoa no 

período da trajectória de vida em que se situa, às dos que a cercam e do seu ambiente. 

Os enfermeiros enfrentam grande constrangimento (entendido como acanhamento, ini-

bição) na abordagem de alguns aspectos de autocuidado em que os idosos são deficitários, 

nomeadamente na abordagem da incontinência urinária e da sexualidade 

Nos relatos dos enfermeiros verificamos que eles sentem algum embaraço na aborda-

gem da incontinência, o mesmo acontece com os idosos, cujos sentimentos de vergonha e 

de culpa fazem com que neguem a situação após ter sido identificada: 

O Há muitos idosos com incontinência urinária, mas que eles próprios escondem. O 
É raro a pessoa que nos diz que tem incontinência, muita das vezes, apercebemo-
nos quando vêm, por exemplo, levar uma injecção ou qualquer coisaO vem o chei-
ro. O que nos alerta e o cheiro ou vemos se trazem uma fraldaOmas não é um as-
sunto que eles verbalizem e, portanto, passa-nos completamenteO ao lado esse 
problema [ENM18] 

Os motivos que podem levar os idosos a esconder a incontinência são essencialmente 

o pudor e o medo das repercussões que a situação possa ter, a falta de informação, a falsa 

crença de que é próprio da idade, ou que é um problema normal, sobretudo na mulher 

(Esclapez, 2007), e ainda por falta de sensibilidade dos profissionais, que aguardam ser a 

pessoa a falar espontaneamente:  

São as senhoras que às vezes, falam: “Olhe, tenho que usar o pensito ou tenho que 
usar isto ou assim. As senhoras dizem-me “Olhe, desculpe, se calhar, já não estou a 
cheirar muito bem, mas eu perco um bocadinho Não querem mostrar aos outros as 
suas dificuldades. Não querem falar das suas limitações. [ESB1] 

A privacidade é uma necessidade e um direito do ser humano, indispensável para a 

manutenção da sua individualidade, mas, apesar de ser difícil para os enfermeiros aborda-

rem o assunto com frontalidade, podem dar uma grande ajuda aos utentes, eliminando o 

estigma da vergonha, fazendo-os sentirem-se menos renitentes e mais dispostos a aceita-

rem um tratamento.  

Porque eles tentam às vezes também encobrir o tal processo de envelhecimento. 
Ficam mais diminuídos e tentam encobrirOe ficam mais isolados, não saem tanto 
Às vezes têm vergonha, de mostrar. Temos que nós ir ao encontro deles. Mostrar 
para pô-los à-vontade para eles falarem. Já estão inibidos. [ECe8] 
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A IU é um problema de saúde comum, no entanto, nos idosos que vivem na comunida-

de, a sua prevalência depende dos factores idade e género, com maiores valores percentu-

ais para as mulheres e com repercussões negativas nas suas vidas (Stoddart et al., 2001). 

Ainda é considerada tabu em termos sociais e por isso muitos idosos, homens e mulheres, 

não a referenciam aos profissionais nem utilizam os serviços de saúde para os ajudar. Con-

tudo, as mulheres têm ao seu alcance meios de protecção de fácil acesso que as protege no 

caso de pequenas perdas de urina. Abordar este assunto o mais cedo possível ajuda o 

idoso a evitar uma permanente tensão emocional e física derivada da sua condição, além de 

poder prevenir também algumas consequências sociais mais severas.  

Nos homens a estratégia mais habitual é a colocação de uma sonda vesical, como elu-

cida uma enfermeira: 

E vêm muitos mesmo que acabamos por colocar sonda. E eles colocam questões 
Por exemplo, eu tenho a plena consciência que o senhor que está cá, que estava aí 
hoje, que estava aí à espera, nós pusemos-lhe um sonda agora pela primeira vez e 
eu disse-lhe mesmo, dei-lhe muita pouca informação e disse-lhe mesmo amanhã te-
lefona e pergunta ou daqui a bocadinho quando chegar a casa, telefona e pergunta 
o que quiser porque eu sei que só quando ele começar a lidar com as coisas é que 
vai ter as dúvidas e que agora estava mais preocupado com a dor que deixou de 
terODo que propriamente com o que eu lhe estava a dizerO [ENM6] 

Esta estratégia pode trazer inconvenientes para o idoso, nomeadamente desconforto, e 

pode interferir com a sua sexualidade. 

Apesar de actualmente se falar muito sobre sexualidade, no que diz respeito à prática 

sexual entre homens e mulheres idosas, em processo de envelhecimento é pouco discutida, 

às vezes até é ignorada pelos profissionais de saúde e pela sociedade em geral. Embora a 

sexualidade esteja presente em todos os momentos vividos pelos indivíduos, é, ainda, man-

tida silenciosa, encoberta ou invisível quando se trata de idosos. Esta ideia remete para as 

questões que os enfermeiros procuram para o entendimento dessa invisibilidade, tendo em 

conta factores como a prevalência do género feminino na enfermagem e a sua juventude 

quando confrontada com os idosos, que dificultam a abordagem, bem como a falta de es-

pontaneidade esperada por parte dos utentes, como nos relata uma enfermeira: 

Os Idosos não se abrem muito acerca de determinados assuntos. Por exemplo 
acerca da sexualidade não se abrem. Então homens, não se abrem nada, não falam 
da sua sexualidade. É verdade. Bom, não sei se também o facto de sermos aqui só 
mulheres e, enfim, já não somos nenhumas crianças, mas também não temos aque-
le ar de mais idade, enfim, que lhes dê o à-vontade para falar sobre isso comigo. 
Não é? O [ESB1] 

A dificuldade em falar da sexualidade é muitas vezes imputada aos idosos: “Sexualida-

de é um assunto que eu acho que para eles é um bocado tabu” [ENM7]. Podemos conside-

rar que a invisibilidade e o ocultamente do tema trazem, por si só, uma significação especial, 
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pois as representações acerca da sexualidade estão embutidas nos nossos discursos, nas 

nossas atitudes, posturas, nos olhares, silêncios, enfim, no comportamento como um todo, 

que se reproduz constantemente na formação dos enfermeiros.  

Na enfermagem, um sinal de que a sexualidade é tratada como um tabu é a própria ca-

rência de estudos, de discussões e de reflexões realizadas a nível académico e na prática 

profissional, além de que, quando viabilizadas, aparecem numa perspectiva patológica, 

limitada ao coito, ao acto sexual como fonte de risco e não de prazer. A sexualidade no 

envelhecimento é discutida pelos enfermeiros com certa parcimónia, quer nas entrevistas 

individuais quer no grupo focal. Reconhecem que é um assunto importante que deve ser 

abordado, mas quando os enfermeiros tomam a iniciativa fazem-no em tom de brincadeira, 

como explicitam: 

Mesmo a nível sexual nos casais, eu brinco com eles e consigoO que daqui vão lá 
para cima namorar um bocadinho. [ri-se] Vão até ao jardim ou então vão ali ao café. 
E vão namorar, o carinho ainda não morreu. “Olhe, até pode ser que acorde.” (O): 
“Oh, já nãoO Já morreu tudo”. “Então, quando tenho casais velhotes e eles permi-
tem à-vontade e tal, eu acabo sempre por entrar nesse campo [ECeUSFC9] 

Assim uma coisa séria, normalmente não há esse discurso. Não falam. (O) O único 
que me lembro é um senhor que nós temos aí com oitenta e O, já não sei a propósi-
to de quê (...) disse-me: “Como sabe, eu sou casado e mantenho a minha actividade 
sexual com a minha senhora.” Achei formidável o senhor comOoitenta e quatro 
anos. (O) Confesso que até fiquei assim: “extraordinário este senhor falar aberta-
mente comigo” [ESB1] 

O grande contributo para a discussão deste tema surge nas entrevistas de grupo, no-

meadamente num dos centros de saúde, quando os enfermeiros admitem que não dão 

grande importância à abordagem da sexualidade: “Também é uma área que passa um 

bocado ao lado, nós não nos preocupamos com isso” [EGfNM1]. 

Para Richardson (2001), o grau de expressão sexual dos idosos é bastante amplo, com 

menor ênfase no acto sexual e maior interesse em toques e noutras formas de intimidade; 

sugere ainda que os profissionais devem estar atentos a estas questões para poderem 

ajudar os utentes idosos, sendo necessário ter em conta a cultura, religião e educação, 

valores que influenciam intensamente o desenvolvimento sexual. 

Efectivamente, nas abordagens que fazem aos seus utentes, os enfermeiros não têm 

como prática, questionarem-se sobre aspectos ligados à sexualidade e à prática sexual, e 

menos ainda quando estes são idosos. Isso acontece porque, nos cuidados de saúde, a 

atenção é centrada na queixa ou na doença e, de certa forma, influenciada pelo senso co-

mum, que atribui à idade o término da prática sexual. Assim, não abordar o idoso sobre sua 

sexualidade também não permite a prevenção de problemas que têm aparecido nesta faixa 
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etária, como a disfunção eréctil, o vaginismo, a dispareunia, o uso inadequado de certos 

medicamentos, entre outros. 

O discurso sobre sexualidade (de forma abstracta) nem sempre é um discurso fácil, 

mas torna-se mais complicado quando se trata de episódios vividos durante a prática assis-

tencial. No grupo focal pedimos aos enfermeiros para contarem algum momento vivido 

durante a sua prática de cuidado relacionado com a sexualidade. Os exemplos descritos 

aconteceram no decorrer de um procedimento, o cateterismo vesical, como explicitam os 

enfermeiros na entrevista de grupo: 

Tive um utente que quando era para mudar a sonda ele vinha, e pedia-me para lhe 
tirar de manhã e depois vinha colocar a sonda à tarde e fazia sempre um comentá-
rio, dizia “Ah, senhor enfermeiro, estou tão agradecido!” Porque tinha necessidade, 
não é? E nós também não falávamos. Eu estou-me a lembrar que entre dezenas de 
situações de algaliações este foi o único caso que me pediu, se calhar porque os ou-
tros também não se sentem tão à-vontade para...pedir Eu tenho impressão que o 
utente, ficou muito agradecido, pronto como eu contribui um pouco para a felicidade 
do utente, ele sempre que passa aí cumprimenta-me sempre e faz uma festa. [EGf 
NM (3)] 

Mas eu acho que não há tanta abertura como devia de haver (O) Quando é para 
mudar sondas, às vezes, os homens pedem para só colocarmos a sonda à tarde. E 
eu Muitas vezes, ia assim, “então vou-lhe agora tirar a sonda e à tarde vou-lha por 
outra vez? Qual que? Não estou para isso.” Eu agora sei que errei. Agora o nosso 
utente não foi capaz de nos dizer eu também não me abri, não é? [EGf NM (2)] 

Também relatam o sentimento de exposição e desconforto, manifestado por alguns 

idosos, durante o procedimento realizado pelo enfermeiro do género oposto. Pela experiên-

cia do único enfermeiro do género masculino que participou no estudo, são os homens que 

preferem alguns cuidados por identificação de género, como explicita: 

Pronto, mas é isso também temos que respeitar, realmente é intimidade, a intimida-
de passa pela saúde e um enfermeiro ou uma enfermeira pode fazer a diferença (O) 
Talvez porque não se manifestassem, mas nunca tive problemas nenhuns da parte 
de mulheres, já tenho algaliado dezenas de mulheres, notei até mais na parte dos 
homens, que às vezes há homens que O os homens vêm ter comigo por ser o único 
homem e sentem-se mais à vontade (O) [EG f NM (3)] 

Mas, embora a enfermagem seja construída culturalmente como prática de género fe-

minino, os homens na profissão são uma realidade cada vez mais presente, representando 

rupturas importantes com estereótipos de género relacionados à prática do cuidado. Ao 

analizarem as relações de género entre a pessoa hospitalizada e o profissional de enferma-

gem em momentos de realização de procedimentos, que necessitam de expor o corpo e/ou 

intimidades, em clientes entre os 25 e os 70 anos, Cortez et al. (2010) concluíram que clien-

tes do género feminino preferiam receber os cuidados dos profissionais de enfermagem do 

género feminino e que os clientes do género masculino, na sua maioria, não tiveram prefe-

rência quanto ao género do profissional de enfermagem. 
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Na abordagem da sexualidade verificamos ainda a preocupação em não invadir o terri-

tório e o espaço pessoal de forma a evitar ferir a dignidade do idoso, sobretudo quando se 

trata de enfermeiras, como é explicitado:  

Então homens, não se abrem nada, não falam da sua sexualidade. É verdade. Bom, 
não sei se também o facto de aqui sermos só mulheres e, enfim, já não somos ne-
nhumas crianças, mas também não temos aquele ar, enfim, que se calhar a eles 
lhes dê o à-vontade para falar sobre isso. E também não se pode assim ofender as 
pessoas. Tem que ser com calma, não é? O [ESB1] 

A sexualidade e a afectividade são componentes essenciais da intimidade e fazem par-

te da vida, do corpo, das relações entre as pessoas, do crescimento pessoal e da vida em 

sociedade. Segundo a Associação de Planeamento Familiar [APF] (2009), a sexualidade é 

uma fonte de prazer, de comunicação e de realização pessoal, portanto, promover a saúde 

sexual dos indivíduos é um importante contributo para a sua formação pessoal e social. 

Sendo a sexualidade um dos aspectos da intimidade afectado pelo envelhecimento, os 

enfermeiros devem estar preparados para identificar e avaliar os problemas sexuais que 

possam surgir.  

Para investigar as preocupações de um idoso com a sexualidade, Richardson (2001) 

opina que o profissional de saúde deve aprender a colher uma história sexual de uma ma-

neira confortável, tanto para o enfermeiro como para o utente. Nesse sentido, propõe a 

inclusão de algumas questões sobre as práticas sexuais e/ou crenças na avaliação inicial da 

pessoa idosa. Para ibid, esta prática mostra ao idoso que o profissional está preocupado 

com esta área porque a considera integrada na saúde. Deste modo, poderão proporcionar 

aos idosos o suporte e informação necessários sobre estas questões devendo, também, 

referenciar estes idosos a outros profissionais, com formação específica e experiência, 

quando considerarem apropriado. A disponibilidade por parte do enfermeiro para falar aber-

tamente com a pessoa idosa demonstra o reconhecimento, a aceitação e o respeito pela sua 

sexualidade (Eliopoulos, 2011). 

Assim, é importante que os enfermeiros promovam a intimidade e a sexualidade dos 

idosos instruindo as pessoas de todas as idades para a importância da função sexual, os 

efeitos do envelhecimento sobre a sexualidade, assim como assegurarem-se de que o 

cuidado de enfermagem não reforça as atitudes negativas sobre o sexo. Para cumprir a 

meta anterior é necessária disponibilidade para discutir abertamente com as pessoas idosas, 

além de aceitar e respeitar a sexualidade dos outros, identificar as ameaças físicas, emocio-

nais e sociais para a sexualidade e a intimidade do idoso, e reconhecer, respeitar e encora-

jar as atitudes positivas. 
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4 – DIFERENTES PERSPECTIVAS NO OLHAR DAS PRÁTICAS 

DE ENFERMAGEM  

Nas últimas décadas uma das preocupações dos investigadores tem sido conhecer a 

percepção dos indivíduos sobre o cuidado recebido. Isso ocorre não só pela evidência da 

satisfação dos utentes ser um factor importante para aumentar a procura de serviços e ter 

efeitos na conduta dos profissionais que prestam o cuidado mas também por ser considera-

do um indicador para avaliar a qualidade da assistência.  

Partimos do pressuposto da prática expressar uma relação entre a pessoa, o grupo 

e o meio social. Honoré (1984) define prática como uma actividade situada numa evolu-

ção dinâmica organizada segundo certas regras ou certos princípios Para a enferma-

gem, representa o conjunto das actividades desenvolvidas pelo enfermeiro e traduz a 

formação, o interesse e a educação, bem como o grupo no qual ele está inserido, com 

as interacções, entre as diferentes personalidades que o compõem e o estado das rela-

ções instituídas nos profissionais, com os indivíduos alvo dos cuidados e a concepção de 

saúde adoptada. 

Para responderem a este desafio, idosos e enfermeiros foram confrontados com a 

questão das práticas de promoção do autocuidado. Os dois grupos de participantes 

responderam ao repto; o primeiro grupo, os idosos, com testemunhos vocacionados para 

o papel do enfermeiro, percepcionado no contacto que desenvolvem com esses profis-

sionais, e para o contributo dos enfermeiros para a promoção do seu bem-estar; o se-

gundo grupo dirigiu a questão para o desafio que a enfermagem tem de enfrentar na 

forma de abordar o autocuidado, com o idoso, a família e a comunidade. 

4.1 - PERSPECTIVA DOS IDOSOS  

No sentido de conhecer a percepção dos idosos acerca do trabalho que os enfermeiros 

desenvolvem junto do seu grupo etário, nas entrevistas de grupo focal foi introduzido o tema 

“O papel da enfermagem na promoção do autocuidado da pessoa idosa”. Após análise e 

categorização dos achados verificámos que os idosos atribuem aos enfermeiros competên-

cias técnicas e relacionais. 
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COMPETÊNCIAS TÉCNICAS  

A imagem que a sociedade constrói do enfermeiro é permeada por estereótipos que a 

relacionam à função de auxiliar do médico. Encontramos nos idosos considerações acerca 

dessa posição do enfermeiro na equipa de saúde, como ilustra o depoimento: 

Pois as enfermeiras cumprem as ordens do médico, fazem os pensos, dão as injec-
ções e para ver a tensão arterial [IGfCRS2 (I)] 

No contacto com o enfermeiro os idosos esperam procedimentos técnicos: pensos, 

administração de terapêutica, apoio e esclarecimentos sobre sintomas de doenças: 

O enfermeiroOPara injecções, para medir a tensão. Portanto tem sido issoOSão 
muito úteis nessas alturas OAs injecções. Mais do que medir a tensão. Ah! Os en-
fermeiros costumam é fazer os pensos medir tensões, injecções [IGfCRS1] 

Entre os saberes que reconhecem ao enfermeiro, também a ajuda com a medicação é 

referida: 

Ajudar com medicação, porque isto da Oidade também precisa de remédios para 
andarmos direitos Há muitas pessoas que já não têm cabecinha para tomarem os 
seus medicamentos. É preciso auxílioO [IGfCRS2] 

O envelhecimento é acompanhado de limitações funcionais, às quais o idoso tem de se 

adaptar, como, por exemplo, fazer alterações na sua habitação, que possibilitem uma vida 

independente, o mais tempo possível. Cabe à enfermagem, na perspectiva dos idosos, a 

tarefa de orientar essa ajuda, consoante as suas necessidades identificadas: 

Oa enfermagem também podia, nessa altura, dizer assim: “Que se pode adaptar aí 
na sua casa”! Ou seja, podia orientar no sentido de tornarOa vida mais fácil! E con-
versam, e davam certos conselhos [IGfCRS2] 

Os resultados apresentados são corroborados por Silva (1996), num estudo sobre a 

percepção dos idosos em relação aos cuidados de enfermagem, que salienta três categori-

as: a prestação de cuidados de enfermagem, o reconhecimento do papel do enfermeiro e a 

organização do trabalho de enfermagem.  

Apesar de reconhecerem aos enfermeiros as competências técnicas e científicas para a 

realização de procedimentos, os idosos esperam que os mesmos sejam acompanhados de 

uma comunicação eficaz, como exemplifica o testemunho: 

Nós só estamos à espera do enfermeiro, que ele faça, que nos faça o penso, que 
trate do pé, que nos dê a injecção, que meça a tensão arterial, mas o enfermeiro não 
conversa connosco [IGfCRS2] 
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COMPETÊNCIAS RELACIONAIS  

O enfermeiro é conotado com o profissional que pode contribuir para ajudar a pessoa 

idosa e a quem compete, então, a identificação das necessidades: 

De vez em quando deviam ir a casa das pessoas saber “Há necessidade de alguma 
coisa!”O “tem necessidade de alguma coisa?” “A senhora, sei que está com dificul-
dade pela sua idade”O saber das dificuldades, em que é que tem dificuldade, em 
que é que a posso ajudarO [IGf CRS1] 

Muitas das vezes nós temos uma preocupação, connosco, que não sabe-
mosOcomo resolver. E se tivéssemos uma pessoa que nos fosse ajudar, pois, era 
bom! OQueríamos apoio, para nos auxiliar e para nos aconselharO [IGfCRS1 (C)] 

No seu discurso, os idosos revelam as capacidades humanas que tornam o enfermeiro 

capaz de fazer a diferença na equipa, nomeadamente a compreensão, o saber ouvir, o 

relacionar-se com os outros, o saber dialogar, o possuir atitudes humanizadas, assim como 

competências na área técnico científica. 

Os enfermeiros têm que ter um carinho especial pela velhice. Nós precisamos muito 
deles [IGfNSL2 (N)] 

Para já, eles (os enfermeiros) têm uma função específica, não é? É cuidar do doen-
te, tratá-lo e dar-lhe carinho. O enfermeiro deverá dar carinho, tem esse papel. Tem, 
sim senhora! Faz mesmo, está mesmo na função do enfermeiro, é isso, o carinho, a 
atenção que ele dispensa ao doenteO [IGfCRS2 (I)] 

O enfermeiro, fruto da sua formação profissional, deve ser um agente de humanização; 

deve ainda saber inspirar confiança, colocar em prática os seus conhecimentos técnicos, 

conhecer os mecanismos da comunicação, preocupar-se com o bem-estar do cliente, família 

e comunidade (Rodrigues, 1999). Também Almeida (1999b) considera o carinho e o respei-

to, entre o enfermeiro e o idoso, fundamentais para que se estabeleça uma boa relação de 

cuidados. 

Os idosos valorizam ainda a possibilidade de ter com quem conversar sobre o que sen-

tem, as suas angústias e preocupações, e enaltecem a componente de apoio emocional. 

Alguns deles avançam com uma sugestão de melhoria do processo de comunicação: 

Os enfermeiros deviamO.Ouvirem-nos maisOLevantar a moralO Mas só com uma 
conversaOEu achava bem que elas (as enfermeiras) nos dessem mais atençãoO 
[IGfCRS2] 

As enfermeiras gostam também de falar, de conversar, um sorrisoOe isso às vezes 
predispõe-nos muito bem, por isso deviam guardar algum tempo para isso. [GfSJ2] 

Bernardo (1988) salienta que não há nada mais agradável no encontro entre duas pes-

soas do que a palavra, uma saudação amiga ou um sorriso no rosto. A utilização dos gestos 

que simbolizam a cordialidade vai ao encontro das expectativas das pessoas em relação 
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aos cuidados de saúde e são relacionadas com ser atendido com personalização (Rodrigues 

1999).  

O reconhecimento da bondade na acção dos enfermeiros ilustra a presença inata de al-

gumas características elucidativas da arte de cuidar, em que os cuidados de enfermagem 

devem dar ao utente a garantia de um cuidado pautado por calor, ternura, afecto e “actuar 

para tornar mais confortável, mais suave e mais calorosa a situação vivida (o) pela pessoa 

(Hesbeen, 2000: 71). Para Collière (1989: 79-80), “a atitude e a maneira de ser da enfermei-

ra perante os doentes é um conjunto de qualidades que se manifestam, exteriormente, mas 

que provêm da educação dos sentimentos e de uma vida interior profunda”. 

Embora considerem que nem todos os enfermeiros se pautam pelos mesmos princípios 

no atendimento das pessoas que procuram os serviços de saúde, a imagem que os idosos 

detêm dos enfermeiros está associada justamente ao carinho, como explicita a Sr. A: 

Tenho encontrado sempre carinho, sobretudo aqui no centro de saúde. Elas têm 
uma atenção muito grande. Não é por ser eu, mas vejo com todas as pessoas e 
acho queO já se sabe, em geral, não tenho nada a dizer. A gente sabe como em to-
das as classes há sempre um ou outroOque degenera! Mas não, mas eu acho que 
é um trabalho muito, muito útil para nósO [IGfSJ2 (A)] 

No entanto, em alguns discursos está presente a crítica, facilmente imputável aos en-

fermeiros com quem o idoso tem contactado e que resulta da sua vivência CS. É mais espe-

cífica na área relacional, no acolhimento e na forma como são atendidos, como explicitam os 

excertos seguintes: 

Olhe, que nos dessem mais um bocadinho de atenção, não fazer a gente andar, 
bem eu já conheço o posto ali, mas muita gente que vem de novo não conhece na-
da e “Ah! É acoláO” e prontoO [IGfCRS1 (L)] 

Há uma falta de atenção, de respeito. Há, há, há. Se puderem despachar para os 
outros, despacham e ficam ali sentadinhos, sem fazer nadaO [IGfCRS1 (E)] 

O respeito é, assim, um valor fundamental na relação enfermeiro/utente e na humani-

zação dos cuidados de saúde (Leininger, 1991; Queirós, 1999; Phaneuf, 2001). O reconhe-

cimento do valor do respeito pela pessoa é feito em contexto social, que reconhece à pessoa 

o direito a ser tratada com respeito, e, de acordo com Lazure (1994), integra quatro fases: 

(1) o nível de merecimento, o valor da pessoa; (2) o reconhecimento desse valor pelos 

outros; (3) respeitar a pessoa considerada digna de respeito; (4) o reconhecimento do direito 

a ser respeitada tanto por parte da pessoa a respeitar como pelos que a tratam com respei-

to. 
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Os idosos censuram ainda as falhas comunicacionais que tornam os contactos com os 

enfermeiros aproximações rápidas e superficiais, acentuam o desconforto e o aumento das 

preocupações, como referem duas idosas aquando da entrevista de grupo: 

Dar assistênciaOSerem mais humanas. Não nos deixar a falar sozinhos. Quando 
temos dúvidas, talvez olharem para a gente de outra forma, senão ainda nos deixam 
pior do que já estávamos [IGfCRS1 (A)] 

Por vezes, portanto, eu peço para me medirem a tensão, porque estou preocupada 
e perguntam-me logo: “Tem consulta?”. Com quatro pedras na mão, não é assimO 
Eu gostava de o ver (ao enfermeiro) com boa educação, com, com boas falas no 
trabalho, e a saber se dirigir às pessoas como devia ser. A respeitarem os outros 
[IGfCRS1 (C)] 

As consequências negativas, inerentes a este contexto comunicacional, fazem sentir 

nos utentes elevados níveis de insatisfação perante a qualidade dos serviços de saúde 

prestados. É hoje inquestionável a importância da relação enfermeiro/utente, daí a necessi-

dade de os futuros enfermeiros adquirirem competências específicas de comunicação espe-

cialmente no que diz respeito ao estabelecimento da relação de ajuda. 

A necessidade de escuta empática foi mencionada como fundamental, e na ausência 

dela os idosos ensaiam críticas à constante banalidade das conversas entre as enfermeiras 

quando estão diante de um utente idoso que procura informações: 

Olhe, às vezes, a gente está com pressa, ou qualquer coisa, e “Espere! Calma!”, es-
tão a conversar da vida, da vida delas, o que fizeram, o que o menino fez, o que a 
menina não fez. Essas conversas têm de conversar, mas noutras horas, primeiro es-
tá os doentes! [IGfCRS2] 

Teixeira e Trindade (2000) apontam diversas falhas comunicacionais nos profissionais 

de saúde em geral: não se apresentam convenientemente nem explicam qual a sua área de 

actuação; mostram-se desatentos e distantes face aos sentimentos e percepção da doença 

dos utentes; adoptam um estilo de comunicação autoritário com predomínio de perguntas 

fechadas; disponibilizam tempo insuficiente e informação escassa, ambígua, ou excessiva-

mente técnica; proporcionam poucas oportunidades para o utente falar e colocar questões; 

dirigem-lhe poucas perguntas direccionadas para a recolha de dados pessoais, familiares ou 

profissionais associados ao pedido de ajuda e clarificam pouco as informações imprecisas 

proferidas pelos utentes.  

De facto, os idosos ficam satisfeitos com os profissionais de saúde quando estes lhes 

fornecem informações sobre o seu estado de saúde e se preocupam com o seu estado 

geral. Mas sentem-se insatisfeitos quando os profissionais estão com pressa, não dão expli-

cações ou procedem como se estivessem a fazer um favor. Nesta perspectiva, Roach, 

(2003) considera que o idoso sente que o enfermeiro presta um verdadeiro cuidado atencio-
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so quando vai além do “fazer o seu trabalho” e procura em cada oportunidade ajudar no 

atendimento das necessidades. Às vezes, é nas pequenas coisas que não são observadas 

pelos outros que se percebe um cuidado atencioso por parte do enfermeiro.  

Em relação aos aspectos acima referidos pelos idosos alusivos à comunicação com o 

enfermeiro, podemos concluir que os mesmos reclamam uma comunicação funcional, con-

siderada a comunicação do quotidiano, de acordo com as exigências do contexto ambiental 

enquanto “processo vital para todo o ser humano, inscreve-se num contexto social, constitu-

indo a base das relações sociais” (Riopelle, Grondin, & Phaneuf, 1984:267)  

Assim, na prestação de cuidados, os idosos desejam enfermeiros carinhosos, atentos e 

disponíveis para darem mais explicações sobre os cuidados. Reconhecem o papel do en-

fermeiro pelos conhecimentos técnicos e científicos que detêm. No entanto, a nível da orga-

nização do trabalho de enfermagem, referem que há falta de enfermeiros, e os que existem 

não sabem o que se passa com os idosos, na maioria das situações. 

Para um apoio mais efectivo, os idosos consideram que o enfermeiro deveria ter mais 

disponibilidade para os atender, particularmente em algumas situações, através de uma 

linha telefónica destinada a tirar dúvidas e de visitas programadas às suas casas, com vista 

a uma orientação e informação mais contextualizada. Exemplificamos com excertos de 

entrevistas:  

Era a enfermagem fosse mais perto de nósO Nós apenas temos enfermeiro quan-
do, quando nos dirigimos ao posto. Eu gostava que a enfermeira fosse mais presen-
te. [IGfCRS1]  

Uma pessoa amiga que nos acompanha! Que sabe dos nossos problemas, que po-
demos contactar em determinadas horas. Pode ser programado! Não pode ser este, 
é aquele! (O). Oàs vezes temos dificuldades e dirigirmo-nos a alguém que nos pos-
sa alertar de qualquer coisa, no momentoO [IGfCRS1]  

O Os enfermeiros, euh, deviam atender mais as pessoas! Pronto! Haviam de ter 
possibilidade de poder, de poder atender! De ouvir maisOPois. Porque, por vezes, 
as pessoas precisam de amparo. Devia ser uma pessoa da nossa confiança. 
[IGfCRS2] 

De acordo com Hesbeen (2000), a confiança é estabelecida não só por técnicas de 

comunicação mas também pela conjugação dos factores: i) o calor (interlocutor que não é 

hostil, tem um sorriso e um olhar adequado); ii) a escuta activa; iii) a disponibilidade (revela 

uma atenção particular, estar com a pessoa serenamente); iv) a simplicidade; v) a humilda-

de; vi) a autenticidade; vii) o humor (ajuda a tornar uma situação menos pesada, identifican-

do os aspectos positivos de uma dada situação, mesmo que esta seja negativa); viii) e a 

compaixão. 
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Também na perspectiva de Oermann (1999), os idosos esperam receber do enfermeiro 

atenção, carinho, amizade; esperam ainda que este seja bom ouvinte, competente na área 

técnica, a que Larrabee e Bolden (2001) acrescenta habilidade para ensinar, responder 

rapidamente às chamadas, respeitar as necessidades e ter tratamento agradável. 

Na velhice, a lembrança de vivências passadas, o conjunto armazenado de saberes 

adquiridos através das experiências de vida, da recordação das situações quer no âmbito 

relacional quer afectivo deixaram marcas que se avivam ao serem valorizadas quotidiana-

mente, quando o idoso comunica e se sente ouvido e estimado. Por isso, se quiser imprimir 

uma visão humanista à prática dos cuidados é fundamental que o enfermeiro seja capaz de, 

além do Saber e do Saber Fazer, desenvolver o Saber Ser, tanto com ele como com a 

pessoa a quem presta cuidados. 

4.2 – PERSPECTIVA DOS ENFERMEIROS  

O enfermeiro tem um papel privilegiado na equipa de saúde multidisciplinar, sobretudo 

nos cuidados ao idoso e à família. São os enfermeiros que conhecem o contexto onde os 

cuidados se desenvolvem, que têm uma visão integrada dos cuidados prestados em casa 

do idoso, das suas potencialidades em autocuidado e, por conseguinte, devem ser o elo de 

ligação entre o idoso, a família e a equipa de saúde para uma gestão adequada do autocui-

dado.  

Os idosos procuram o CS quando têm uma doença crónica ou quando necessitam de 

cuidados na área curativa, “porque eles quando aparecem já têm mesmo a necessidade 

afectada. Quando têm doenças crónicas (o) E quando têm propriamente uma ferida. oOu 

a necessidade de uma medicação injectável” [ENM7]. No entanto os idosos, que não recor-

rerem com frequência ao CS acabam por ficar no anonimato do ficheiro de utentes, como 

refere uma enfermeira: 

Só quando eles nos procuram é que nós vamos ao domicílio ou que nós prestamos 
cuidados aqui no centro Poderíamos fazer mais visitas domiciliárias e O, observar o 
viver. Mas um idoso que nunca tenha estado doente ou que nunca aqui tenha esta-
do, ou venha esporadicamente, passa-nos ao ladoO [ENM7] 

Para os que vivem sozinhos o centro de saúde é também um local de encontro e inte-

racção: 

Sinto aqueles que estão sozinhos (O). E por isso também muitos desses vêm mais 
vezes ao centro de saúde. Não me parece que venham para cá sem ter um motivo, 
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só para passar o tempo. Quando muito vir ver uma tensão de vez em quando. E até 
estar sempre normal e nem ter lógica ser vista, mas para eles é uma preocupaçãoO 
[ENM6] 

Os motivos que levam os idosos a recorrerem ao CS são, para Pereira e Costa (2007), 

essencialmente: i) na vertente preventiva, destaque para a solicitação de receitas para man-

ter a medicação devido a situações de cronicidade, questão de vigilância, como mostrar 

exames complementares de diagnóstico, avaliação da tensão arterial, avaliação de situa-

ções relacionadas com diabetes, consultas marcadas de rotina, estando aqui incluídas as 

consultas de hipertensos e de diabéticos, nestas últimas fazem previamente a consulta de 

enfermagem e depois a consulta médica; ii) na vertente curativa, solicitam consulta por 

motivos de doença aguda, execução de pensos, administração de injectáveis; iii) na vertente 

administrativa, requerem marcação de consultas médicas. 

Em relação às práticas de educação para o autocuidado, os enfermeiros referem que 

são desenvolvidas quer a nível institucional (Centro de Saúde, espaço físico) quer domiciliar. 

No CS ocorrem antes ou após a consulta médica e são dirigidas aos idosos que frequentam 

com regularidade as consultas médicas e aos que apenas se deslocam esporadicamente ao 

CS para tratar de assuntos relacionados com a saúde. No domicilio, as práticas são contex-

tualizadas e dirigidas aos idosos e respectiva família e/ou cuidador que usufruem de cuida-

dos domiciliários. Questionados acerca da forma como efectuam a educação para o au-

tocuidado, dizem que com muita frequência planeiam as intervenções de uma forma mental 

e muito raramente de forma escrita. No entanto, reconhecem o planeamento como ponto de 

partida para a implementação do ensino de forma a ajudar a outra pessoa a obter auto 

conhecimento.  

Os enfermeiros assumem, assim, práticas de promoção de autocuidado essencialmente 

dirigidas aos idosos que se deslocam ao CS ou quando os mesmos permanecem no domicí-

lio. Seguidamente exemplificamos cada uma das situações referidas 

4.2.1 - O idoso com doença identificada 

As actividades de promoção da saúde são concretizadas com a realização de ensinos, 

nomeadamente aos idosos em situações de doença crónica identificada, com a abordagem 

dos temas: actividade física, medicação e alimentação. Essa preocupação está presente nos 

testemunhos: 

Também é assim, o idoso que nos aparece, aparece em casos de doença já identifi-
cada ou numa situação aguda, vem avaliar a sua tensão arterial, ou vem porque tem 
a sua ferida. Não vêm propriamente para fazer a promoção da saúde. Até os mais 



211 

 

jovens deveriam vir mais e não vêm [ri-se], o centro de saúde, quer a gente queira 
quer não, está muito virado para a parte curativa. [ENM23] 

Mas quando há uma patologia nós explicamos sempre. Lógico. Mas aí é autocuida-
do àquela pessoa, perante aquela patologia. E quando apanhamos aquela pessoa, 
claro que nós ensinamos. (O). Batalhamos muito para o exercício físico, alimenta-
ção OMais nas situações de diabetes e de hipertensãoOPorque é a que orienta pa-
ra os cuidadosO Tem que ser ali direccionado .[ENM13] 

É muito mais direccionado para aqueles casos que já estão diagnosticados com do-
enças,   sim. É.  Mesmo no diabético, eles estão fartos de saber como é que é a ali-
mentação, mas nós estamos sempre a batalhar nisso, porque cada vez maisO 
Pronto, se eles efectuarem uma alimentação saudável conseguem obter melhores 
resultados (O) Porque habitualmente nós avaliamos o peso aqui. A tensão arterial é, 
na consulta tanto do diabético como de hipertensão. Mais para gerir mais um pouco 
o peso, também para ver se a pessoa está ciente que tem de atingir determinado 
peso. Beber muita água também esclarecemos nessa área. Depois é os cuidados a 
ter. É o creme diário, uma massagem, quando são diabéticos, muito cuidado com as 
feridas. Mal tenham alguma ferida vir logo mostrar-nos. A mobilidade, o sair de casa, 
tudo isso. [ECeUSF4] 

De acordo com as narrativas apresentadas o CS serve mais o propósito da doença e 

menos o da prevenção e promoção da saúde, quer para os idosos quer para os mais jovens. 

São os idosos que procuram os serviços de saúde, preocupados com a avaliação dos pa-

râmetros clínicos (TA, glicemia), mas da relação que estabelecem com os enfermeiros sur-

gem alguns momentos promotores do autocuidado, como relata uma enfermeira: 

O facto de eles virem avaliar a tensão arterial ou a glicemia é mais também conver-
sarem, porque às vezes também não é necessário um hipertenso ou um diabético 
vir uma vez por semana e eles vêm. É maisO, é um escape. E de cuidarem deles, 
porque assimOfalam com outros. Sempre convivem. Dão um passeio e conversam 
e relacionam-se com outras pessoas. Não é frequente colocarem questões. Vêm 
mais para avaliações. Avaliações e nós depois é que vamos conversando. Vai sur-
gindo e a confiança vai-seO.estabelecendo. E as coisas vão surgindo, É uma rela-
ção de confiança e de interajuda que depois se cria e então temos mais à vontade 
para falar de aspectos do autocuidadoO [ECe5] 

Os entraves, a uma prática objectivada na promoção, são a falta de tempo, a dispersão 

de actividades, a prioridade aos aspectos curativos assim como o desempenho de activida-

des administrativas e burocráticas: 

Mas nós não temos tempo [O] tratar, vacinar, para tudo, é muito trabalho. Só na 
consulta de enfermagem não resulta, porque nós estamos sempre a pensar vem aí 
outra pessoa para penso, temos que a atender, porque também tem que ser tratada. 
(O). E depois aquela disponibilidade para estarmos a ensinar e a esclarecer as pes-
soas quanto às questões que nos colocam é pouca, não temos o tempo suficiente, 
perdemos muito tempo com papelada (O) [ENM13] 

A nível da promoção do autocuidado o trabalho que os enfermeiros desenvolvem visa a 

acção de informar acerca da actividade física moderada e regular e a melhor forma de a 

praticar; hidratação, alimentação e eliminação. No entanto o discurso da promoção da saúde 
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difere consoante se trata de enfermeiros do CS ou da USF. Nas USFs o relacionamento 

com os utentes é muito mais próximo e reconhecem-se acções que os enfermeiros referem 

como prioritárias tais como a identificação das necessidades de saúde, individuais e familia-

res bem com intervenções personalizadas de informação e educação relacionadas com a 

promoção da saúde. Relativamente às diferenças na promoção da saúde entre o CS clássi-

co e as USF, elas são mais perceptíveis no contacto e conhecimento que os enfermeiros 

detêm, como está implícito nos excertos seguintes: 

Agora nas USFs permite-nos trabalhar os nossos utentes, em termos de os conhe-
cer melhor e conhecendo também as suas necessidades e o que é que eu posso 
trabalhar mais e o que é que eu posso desenvolver mais com os meus utentes. 
[ECeUSF12] 

Por exemplo, quando contacto as pessoas do meu ficheiro. O facto de eles virem 
aqui já é uma forma de saírem de casa. Mas eles sabem que à Terça entre as duas 
e as quatro, pode vir quem quiser que eu vejo toda a gente. E há pessoas que eu 
mantenho a vir: “Vem novamente Terça” e “Vem novamente Terça”, são pessoas 
que são normotensas ou então pessoas que têm uma hipertensão perfeitamente 
controlada, mas que é a forma de os tirar de casa”O [ECeUSF9] 

Em idades avançadas as alterações físicas, fisiológicas, psicológicas e sociais, bem 

como o aparecimento de doenças crónicas resultantes de hábitos de vida inadequados 

(ingestão alimentar incorrecta, ausência de actividade física regular), reflectem-se na redu-

ção da capacidade para a realização das actividades da vida diária. As alterações fisiológi-

cas decorrentes do processo de envelhecimento e o declínio nos níveis de actividade física 

habitual geram perdas da capacidade funcional, contribuindo para a redução da aptidão 

funcional e a dependência fisica (Dijkstra, Kamsma & Zijlstra, 2010). Neste sentido, tem sido 

enfatizada por parte dos enfermeiros a prática de exercícios como estratégia para prevenir 

as perdas nos componentes da aptidão funcional:  

Às vezes dizemos para eles irem passear, para saírem um bocadinho de casa, para 
andarem, para falarem nem que seja com a vizinha, não estar fechado dentro de 
quatro paredes, sair de casa ajuda O não só na aparência, porque eles têm que se 
vestir, têm que se arranjar, têm que se pentear, O têm que sair de casa. Então, nós 
incentivamos a que eles saíam de casa para não perderem a mobilidadeO 
[ECeUSF16] 

A ênfase actual na promoção da saúde está a ser transferida para o incentivo das pes-

soas a aumentarem o seu nível de actividade física. A actividade física pode ser definida 

como qualquer movimento corporal no dia-a-dia, voluntário ou involuntário, produzido pelos 

músculos esqueléticos, que resulta num gasto energético. Os benefícios que advêm da 

prática adequada de actividade física são o controlo do peso, a diminuição da tensão arterial, 

aumento do nível de massa óssea, diminuição da mortalidade devida a doenças coronárias 

ou outras doenças crónicas e melhoria do humor e da sensação de bem-estar.  
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Conhecedores dos benefícios da actividade física regular, os enfermeiros apontam a 

sua prática como um excelente meio de atenuar a degeneração provocada pelo envelheci-

mento nos domínios físico, psicológico e social: 

No centro de saúde, nas consultas de enfermagem devemos falar do exercício físi-
co, incentivamo-losO têm dificuldade em andar. “Ai, fico mais parado e tal”O Por-
tanto, incentivamo-lo a fazer algum exercício, a andar, a fazer caminhadas para 
manterem a condição física ou mesmo melhorá-la. Faz bem à parte psicológica, saí-
rem de casa e também é bom para conviver com os outros. [ENMUSF22] 

A manutenção da actividade física na vida adulta está relacionada a uma menor taxa de 

declínio motor e uma menor incidência de determinadas doenças crónicas (Dijkstra, 

Kamsma & Zijlstra, 2010). Portanto, o conhecimento exacto de padrões diários de actividade 

física é essencial para fins de avaliação. A par dos benefícios referidos, os enfermeiros 

também reconhecem na actividade física a de promover nos idosos hábitos de vida social e 

estimular a sua imagem de ser social e reduzir o isolamento em que alguns deles vivem: 

Aconselho-os a vir todos os dias passear, fazer um passeiozinho por causa do iso-
lamento, porque o que se nota muito é o isolamento que afecta os idosos. Mas de 
qualquer maneira, a gente tenta incentivá-los a isso para que todos os dias saiam, 
para que venham cá fora, conversem com uma vizinhaO [ENMUSF21] 

Porque se conseguirmos que eles venham ao centro de saúde, até é bom eles ca-
minharem e virem cá e verem pessoas e conversaremOdo que estarem fechados 
em casa.  Tentar promover que os idosos continuem a realizar as suas actividades, 
mesmo que para isso tenham de despender mais tempo, que comuniquem, que in-
terajam com as outras pessoasO [ENMUSF22] 

Com o objectivo de investigar as diferenças, após a introdução de um programa de 

exercícios aeróbios de actividade física, na condição psicológica e física auto referida (sen-

timentos de depressão, percepção de que a própria saúde limita as actividades físicas, 

percepção negativa de si mesmo e execução das actividades de vida diária) Rabaglietti, 

Liubiciche e Ciairano (2011) realizaram um estudo com um grupo de 17 italianos idosos de 

ambos os sexos (10 mulheres e 7 homens), com a média de idade de 85,56 anos, cogniti-

vamente pouco comprometidos com base no MMSE (23 de média) e a viver em instituições 

de apoio ao idoso. Os resultados mostraram que as actividades de vida diária (nomeada-

mente tomar banho) melhoraram em mulheres; a percepção da saúde como uma limitação à 

actividade física melhorou em homens e sublinham a importância em considerar as diferen-

ças de género quando se avalia as relações entre a participação em actividades físicas e a 

condição psicológica e física dos idosos. 

A nível das acções com vista à promoção da hidratação, alimentação e eliminação: 

A alimentação também, fazemos sessões de educação para a saúde em relação à 
alimentação muitas vezes, e eles aderem, mas depende. Há uns mais que outros. 
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Uns são mais atentos e são mais interessados do que outros. Outros, nem por isso. 
Porque acham que já sabem. Acham que não precisamO [ENM6] 

A educação para o autocuidado na área da aparência, vestir e despir e da higiene, face 

a uma dificuldade observada surge ocasionalmente, no contacto com os idosos e a oportu-

nidade é aproveitada para realizar ensinos, como explicitam os enfermeiros: 

É assim, muitas vezes colocam. Porque às vezes dizem o facto de “Eu não me con-
seguir baixar para calçar os sapatos é uma complicação”, “Olhe, há uma calçadeira 
assim-assim.”, “Ah, estas meias estão sempre a romper.”, “Olhe, é assim, assim. Se 
enfiar uma coisinhaO”. Às vezes até aquelas meias elásticas, “Olhe, quando com-
prar as meias elásticas, aquelas que não são completamente fechadas, há género 
de um envelope que se coloca.” Assim determinadas estratégias que muitas vezes a 
gente lhe ensina. [ECe14] 

Em relação à higiene O. “Porque tem que tomar banho todas as semanas, senão 
nós começamos a cheirar mal e nós nem notamos, mas as pessoas à nossa volta 
começam a ‘pfff’ e a fugir de nós e a não querer estar connosco. E a senhora é tão 
bonita. Vem aí toda arranjadinha. Tem que ser.” Tentar dar a volta assim e vou con-
seguindo. Não digo que é com todos. Mas vou conseguindo” O[ECeUSF9] 

Na área do autocuidado os enfermeiros apontam a medicação como prioritária baseada 

no pressuposto que com o envelhecimento aumenta o número de doenças crónicas e a 

consequente necessidade de utilizar medicamentos para o seu controlo. Alguns referem 

fazer um esforço acrescido e insistir para o idoso trazer consigo o «saco dos medicamentos» 

para reavaliar a forma como cada um dos medicamentos está a ser tomado e procurar 

estratégias adequadas à resolução das dificuldades identificadas: 

Eu até aqui há dias tive uma senhora que me trouxe um saco cheio de medicamento 
[riso] Eu depois estive O com a doutora a fazer bonequinhos, o sol, a lua O o pra-
toO Porque ela não sabia ler nem escrever e então estava a tomar medicação em 
duplicado. E tentámos que ela, através de desenhos e através dos esquemas con-
seguisse perceber o que tinha que fazerO E quando é que podia. E o que tinha que 
tomar O [ENMUSF24] 

Um baixo nível de instrução não só indica falta de capacidade de leitura, como também 

uma limitada capacidade de organizar conhecimentos acerca do regime terapêutico. Como 

estratégias de ensino para indivíduos iletrados Rice et al. (2004) propõem a adopção de 

regimes terapêuticos simplificados, técnicas associativas (com as refeições, com as rotinas 

do dia), métodos de ensino simples e com recurso a imagens ou a colagem de figuras e 

métodos de ensino com muitos reforços, repetindo a informação sempre que necessário e 

com uma abordagem calorosa e não crítica.  

Da análise dos relatos sobressai a dificuldade do enfermeiro aceder directamente aos 

registos da medicação do utente:  

Certificarmo-nos junto do médico qual é a posologia e voltar a ensinar, voltar a re-
lembrar Mas não trazendo eles os medicamentos é difícil nós sabermos exactamen-
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te quais são. Só o médico é que tem lá a posologia. Está lá no processo. Temos que 
consultar. É muito complicado (O) [ENM7] 

No entanto, os enfermeiros admitem falta de tempo para informar o idoso sobre como 

tomar cada um dos medicamentos prescritos, o que fazer em caso de esquecimento de uma 

ou mais doses, onde guardar os medicamentos (temperatura e luminosidade do ambiente) e 

o possível benefício da utilização de caixas semanais de dispensa dos medicamentos.  

Os enfermeiros conhecedores do contexto em que vivem os idosos devem adequar as 

intervenções de forma a torná-las mais simples, mas articuladas, tendo em conta os factores 

encontrados em cada caso. Procurar o apoio de terceiros (familiar próximo, apoio domiciliá-

rio, vizinhos) para a administração da terapêutica, bem como fornecer informação escrita 

sobre a administração dos medicamentos, são medidas que podem adopta a fim de melho-

rar o cumprimento da tabela terapêutica.  

Cada actividade de auto cuidado deve ser avaliada em termos da função e acção, pro-

curando a identificação de rotinas anteriores, execução actual e problemas actuais e em 

potencial. As intervenções de enfermagem devem, contudo, estar centradas nas rotinas do 

idoso, procurando minimizar os problemas relacionados com o autocuidado. Uma enfermeira 

exemplifica como procede, relativamente à promoção do autocuidado: 

AquiO centro de saúde há uma coisa que tenho o cuidado de fazer que é eles leva-
rem o tempo que levarem, mas são eles que fazem. E chamar-lhes sempre à auto-
responsabilização da sua saúde, à necessidade de cumprirem as vigilâncias E faze-
rem o máximo que podem sozinhos. O máximo de coisasOSozinhos. Desde o co-
mer, desde o tomar conta da casa. Com o apoio de outrosO Pode ser com o apoio 
de outros da idade deles. Já temos conversado em relaçãoO “Ah, tem a vizinha? Ah 
e então a vizinha está sozinha? Então, porque é que a senhora não vai lá ajudá-la e 
depois fazem ao contrário e depois no fim vão dar um passeioO [ENMUSF26] 

A experiência de manter o bem-estar e/ ou de lidar com a doença, constante na vida 

daqueles que enfrentam o envelhecimento, torna necessário promover a saúde e estimular 

comportamentos com vista à manutenção da autonomia e ao envelhecimento bem-

sucedido. Tones, Tilford e Robinson (1990) consideram promoção da saúde como “qualquer 

medida planeada designada a melhorar a saúde” (p.2), intervenções que têm por propósito 

facilitar o aumento da saúde e a prevenção das doenças. 

4.2.2 - O idoso / família no domicílio  

A prestação de cuidados no domicílio desenvolve-se através de uma actividade deno-

minada pelos enfermeiros de visitação domiciliária (VD), que visa avaliar as necessidades do 

utente e dos seus familiares e estabelecer um plano de cuidados em saúde. No contexto 
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actual, os enfermeiros referem dois tipos de VD: a preventiva, para dar resposta ao utente 

que não se pode deslocar ao CS mas que se trata de um caso em que é preciso prevenir 

possíveis complicações geralmente associadas à dificuldade na mobilização e, se for neces-

sário, ensinar o prestador de cuidados a cuidar; a VD curativa destina-se ao idoso que não 

se desloca ao CS por dificuldades na mobilidade mas que necessita de cuidados de enfer-

magem. Os cuidados são assegurados pela equipa de enfermagem de acordo com a pres-

crição e periodicidade estipulada para cada utente. 

Nós nos preventivos vamos ver as pessoas que estão ou acamadas ou sem condi-
ções de se dirigirem aqui, ver que cuidado é que elas precisam para ter uma vida 
mais saudável, mais equilibrada em casa. [ECeUSF4] 

 Eu de vez em quando, por exemplo tenho dois ou três utentes que já tem proble-
mas, estão acamados, mas não têm um problema de imediato para eu intervir na-
quele momento, não têm uma ferida, não têm uma sonda para colocar, eu já tenho 
ido fazer visitas com a médica para avaliar a situação, no fundo é uma visita de ca-
rácter preventivo O [ENMUSF24] 

Ainda que claramente identificadas, as duas vertentes complementam-se: 

Aquando da visita domiciliária, estamos sempre a fazer ensino, e faz parte das nos-
sas funções., em relação ao autocuidado e à independência. Mas, depende das si-
tuações. Mas também não acho que se consiga um sem o outro, o preventivo e o 
curativo. Porque o próprio idoso ou utente dá muito mais valor ao curativo (O) 
[ENM17] 

Quando nós vamos ao domicílio e nos apercebemos que algum utente tem carên-
cias de determinado nível, nós tentamos ajudar. Uma das coisas que eu reparo logo 
é as condições habitacionaisO [ENMUSF21] 

Ao longo deste capítulo iremos utilizar a expressão cuidados no domicílio (DGS, 2002) 

para abordar os atendimentos no domicílio programados e destinados aos idosos com de-

pendência a necessitar de cuidados de enfermagem e aos que, temporariamente, não se 

podem deslocar ao CS.  

Vitor, Lopes e Araujo (2010) apresentam cinco áreas de actuação para a prática de en-

fermagem em cuidados no domicílio: i) iniciar e manter o relacionamento com os indivíduos, 

famílias ou grupos, até que possam ser dispensados da enfermagem; ii) determinar o modo 

de ajudar os utentes; iii) responder aos pedidos, desejos e necessidades dos utentes, no 

que diz respeito ao contacto e à ajuda dos profissionais de enfermagem; iv) prescrever, 

proporcionar e regular a ajuda directa aos utentes (e a outras pessoas relacionadas); v) 

coordenar e integrar a enfermagem na vida diária do utente, com outros cuidados de saúde 

ou com outros serviços de carácter social ou educativo, necessários ou recebidos. 

Tendo em conta a proximidade entre os enfermeiros, pessoa cuidada e cuidador, os 

cuidados no domicílio proporcionam o contacto e interacção entre os vários intervenientes. A 
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mesma deve ser entendida justamente como uma das estratégias de intervenção dos en-

fermeiros na prestação de cuidados, sendo que o alvo é o utente e a família, e o domicílio 

“uma boa porta de entradaopara o conhecimento do utente, da família e da dinâmica famili-

ar” [ENM18]. 

Efectivamente, ao entrar na casa da pessoa, o enfermeiro depara-se com um novo 

quadro, no qual tem de conviver muitas vezes com o núcleo familiar, os seus costumes, as 

suas crenças e os seus valores. Ou seja, no domicílio, o profissional tem de se adaptar ao 

meio, respeitando todo o contexto ambiental e familiar. Aqui, a proximidade ganha uma 

importância considerável no âmbito dos cuidados de enfermagem, porque envolve uma 

dupla proximidade física e afectiva. Coloca o enfermeiro mais próximo do utente e, por essa 

razão, conhece-o e compreende-o melhor. Com efeito, essa sua posição ou ligação ao 

idoso/família facilita a identificação de necessidades, o conhecimento do meio, além de 

proporcionar a interacção e planificação dos cuidados. Pelas razões evocadas, o domicílio 

constitui é um espaço privilegiado de cuidados: 

Domicílio é um contexto especial e até favorável no sentido de conseguirmos obter 
com maior rea [lismo]. Obter mais a realidade em que a pessoa está inserida. Ter a 
percepção das dificuldades, de quem a rodeia, quem são, quem é que pode, porque 
nem sempre é a família, às vezes é a vizinha (O) [ENM17] 

De acordo com os relatos, numa primeira abordagem desenvolve essencialmente as 

actividades curativas e evoluem para acções na área da promoção da saúde: 

Basta irmos fazer um domicílio curativo para depoisO já temos outraO intimidade, já 
há outra forma de entrar, de falar sobre este ou aquele problema. Já conhecemos 
melhor a envolvência familiar. O Eles muitas das vezes abrem-se muito maisO 
[ECe18]  

Mas também não acho que se consiga um sem o outro, o preventivo e o curativo. 
Porque o próprio idoso ou utente dá muito mais valor ao curativo. [ENM17] 

A enfermagem tem como finalidade fazer com que a pessoa perante a situação (re) as-

suma o próprio cuidado. No que diz respeito aos idosos que vivem sozinhos, essa determi-

nação da capacidade de autocuidado é de suma importância, já que os hábitos e costumes 

de cada um devem ser valorizados e as actividades planeadas com cuidado e atenção, dada 

a complexidade da situação.  

Por decisão pessoal ou falta de alternativas, alguns idosos acabam a morar sozinhos. 

São geralmente viúvos, solteiros, divorciados, sem filhos, não têm muitos parentes, ou cujos 

parentes residem noutros locais. Outros possuem família, filhos, a residir na mesma cidade, 

mas optam por morar sozinhos para não abrir mão da sua casa e da sua privacidade. As 

dificuldades surgem quando emergem os problemas de saúde que podem dificultar o seu 

dia-a-dia, ou mesmo colocá-lo em risco, como relata uma enfermeira: 
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Aquele que vive sozinho aí o trabalho é mais difícil. Portanto, ensinando-os e aju-
dando-os a ver as próprias capacidades. Se ele tiver a capacidade ainda para o fa-
zer é incentivá-los realmente e motivá-los para [pausa] o seu autocuidado. E quanto 
menos depender doutrem, melhor. [ENM23] 

Se a pessoa estiver mesmo sozinha, é um pouco mais complicado. TentamosO 
Quando podemos ir, tentamos ir mais vezes, não é, para vigiar Fazemos os ensinos, 
mas ficamos sempre com aquela limitaçãoO [ECUsf4] 

Ainda ontem tive uma senhora que vive isoladíssima. Ela diz-me que há semanas e 
semanas que não fala com ninguém. Está em casa. A gente vai lá a casa às vezes e 
tem tudo fechado, janelas fechadas e nós estamos sempre a tentar combater isso. 
“Ó dona”O. “Abra as janelas. Veja o sol. Venha cá fora.” Ontem disse-lhe mesmo: 
“É um medicamento vir cá fora todos os dias, ir ao fundo da rua e voltar. Ver o sol 
todos os dias para si é uma terapêutica. É um medicamento. Portanto, tem que 
cumprir isto O [ENMUSF21] 

Os cuidados no domicílio também permitem conhecer as condições da casa e do ambi-

ente em que o idoso vive, bem como as necessidades de apoio, quer a nível de material que 

facilite a prestação de cuidados quer de conhecimentos necessários da família para cuidar 

do seu familiar:  

Quando nós vamos ao domicílio e nos apercebemos que algum utente tem carên-
cias de determinado nível, nós tentamos ajudar. Uma das coisas que eu reparo logo 
é as condições habitacionais. As barreiras, quando são doentes acamados, aquelas 
coisas prioritárias que eles têm que ter, as camas convêm que sejam articuladas, 
para facilitar, portanto, a mobilização dos doentes pelos familiares. [ENMUSF25] 

Com a ajuda dos enfermeiros, as famílias tornam-se mais aptas para aceitar a respon-

sabilidade de cuidar e de assumir as actividades, que devido à idade, doença ou por outras 

razões, o idoso está impossibilitado de realizar: 

Aos idosos ensinando-os e ajudando-os a ver as próprias capacidades, e aos famili-
ares, aos cuidadores que têm em casa, portanto, ajudá-los e sensibilizá-los para 
eles optimizarem as capacidades dos idosos. [ENM23] 

Da análise das expressões supracitadas, concluímos que a VD curativa, para responder 

à necessidade de tratamentos das pessoas idosas, diante do utente e da família adopta, 

contudo, o carácter preventivo, com uma forte componente educativa. 

Por outro lado, no domicílio, o sentimento de gratidão manifestado pelo idoso e pela 

família reforça a relação que o enfermeiro estabelece, tornando-a mais proveitosa, resultan-

do daí o reconhecimento do trabalho que possibilita a realização profissional: 

No domicílio as pessoas reconhecem o nosso trabalho. E têm um carinho muito 
grande por nós. Conhecem bem aquilo que fazemos. Por muito pouco que seja, pa-
ra eles é tudo, faz-nos sentir bem, úteis e desejadosO [ECe18] 
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Os problemas do idoso chegam ao conhecimento dos enfermeiros por diversas vias, 

através dos vizinhos ou de elementos da comunidade que alertam para a gravidade da 

situação:  

Às vezes, são os vizinhos, que dizem, “Olhe tem filhos ou isto ou aquilo, mas nin-
guém lá vai.”. Bom, aí, nessa altura, temos de entrar nós, entra a assistente social, 
depois contactar as tais instituições que vão ver as condições dos idosos que estão 
no domicílio para os podermos encaminhar para os outros serviços. No entanto, há 
recursos da comunidade que nós sugerimos dos centros de dia que dão apoio e eles 
não aceitamO [ECe5]  

No âmbito da prestação de cuidados ao idoso, os enfermeiros, inseridos num contexto 

de actuação multidisciplinar, intervêm em interdependência com outros profissionais de 

saúde. Assim, quando detectados problemas, fora do âmbito da intervenção autónoma, 

tomam medidas e orientam para outros profissionais, nomeadamente na área social: 

É evidente que depois também vamos àquelas casas em que está tudo tão sujo e 
que há inclusivamente parasitas e porcarias. Também nessa altura pois temos de in-
tervir e depois entra a assistente social, que tem de intervir. [ESB1] 

A visita domiciliária constitui assim o meio que o enfermeiro utiliza para observar e re-

gistar a actividade da família, intervir no processo de cuidados, planear e promover uma 

assistência que estimule o desenvolvimento do autocuidado, de acordo com a realidade de 

cada pessoa que necessita de cuidados. Do mesmo modo, faz com que o enfermeiro co-

nheça melhor o indivíduo dentro do seu verdadeiro contexto ou meio ambiente, caracteriza-

do pelas condições da habitação, higiene e relações afectivas entre os vários membros da 

família, além de também propiciar um melhor relacionamento com a família assegurando 

uma prática menos formal. 

Para que os enfermeiros orientem as suas práticas no sentido da detecção e prevenção 

precoce das situações, para Stanhope, (1999), é necessário desenvolver a visita domiciliária 

como estratégia de actuação contínua pelas vantagens deste tipo de prestação: a conveni-

ência do utente; o controlo do utente sobre o meio; a capacidade de individualizar serviços e 

de proporcionar um ambiente de menor tensão para a exposição de preocupações e de 

necessidades; o contacto do enfermeiro com o utente e família no seu meio envolvente.  

A vista domiciliária é, segundo Rice et al. (2004), um instrumento fundamental para a 

abordagem dos problemas e necessidades dos utentes/famílias, e deve ter em conta os 

seguintes pressupostos: estar centrada no alvo dos cuidados; ser perspectivada de uma 

forma holística; personalizada; deve promover a reabilitação, tendo em vista a reintegração 

na comunidade e a maior autonomia possível; tem de respeitar os princípios éticos e deonto-

lógicos. Se o objectivo dos cuidados no domicílio é fornecer ao utente e à família a compre-

ensão, o apoio, o tratamento, as informações e os cuidados que necessitam para gerir com 



220 

 

sucesso as necessidades de saúde, então é possível atingir um bom nível de cuidados de 

saúde, se houver uma gestão activa das visitas domiciliárias. Mesmo as intervenções de 

carácter técnico com prescrição clínica ou da responsabilidade do enfermeiro podem ser um 

momento importante na interacção. 

As deslocações ao domicílio permitem, também, observar as condições habitacionais 

onde se vão prestar os cuidados, presenciar os recursos físicos, o ambiente social e familiar, 

adequar o ensino às necessidades reais do idoso e/ou família, e em visitas posteriores fazer 

uma avaliação, com base nos resultados esperados. A contextualização do ensino é pois um 

aspecto fundamental na educação em saúde, como relata uma enfermeira: 

Eu acho que eles dão mais valor aos ensinos feitos em casa, porque estamos mes-
mo contextualizados. Eu aqui (no Centro de saúde) posso estar a falar de uma coisa 
e não ser adaptável, porque não conheço a casa (O) Agora, lá em casa consegui-
mos ver o que é que se pode melhorar. Eu acho que é mais benéfico, de facto, ir ao 
domicílio. E eles de uma forma geral, aceitam. Às vezes temos que batalhar um bo-
cadinho, mas ficamos a conhecer a pessoa e depois quando perguntamos: “Então, 
como é que está a fazer agora”. E então vamos tentar fazer mais isto. Ora experi-
mente”., insiste um bocadinho, e às vezes, ao fim de algum tempo já temos sucesso 
naquilo que nós tentamos mudar na pessoa (O) [EOliv11] 

Se, por um lado, a deslocação ao domicílio possibilita conhecer os hábitos dos idosos e 

dos seus familiares, sendo favorável à qualidade do atendimento prestado, por outro, essa 

maior intimidade pode ainda gerar um envolvimento que, em algumas situações, comprome-

te o pleno desempenho das tarefas profissionais, como refere uma enfermeira: 

Fui fazer um domicílio e cheguei lá, fiquei escandalizada, porque era uma senhora já 
muito desnutrida, muito encolhidinha e estava então na cama, já há um mês ou 
qualquer coisa, mas muito encolhidinha (O) Quem estava a tomar conta dela era um 
neto. [pausa] Tinha formigas na cama, tinha migalhas de pão na cama, tinha a roupa 
toda engelhada, os lençóis todos engelhados, tinha a cama húmida. E eu fiquei as-
sim e pensei, pronto, e disse: “Então, mas quem é que toma conta dela durante o 
dia?”, “Sou eu.”, “Então, mas tu estás cá o dia todo?”, “Pois, eu saí agora da noite”( 
Trabalha numa fábrica). “A minha mãe Ofoi trabalhar. Eu agora vou dormir, mas fico 
cá em casa com a minha avó.”, “Então e quem é que lhe vai mudar a fralda?”, “A 
minha mãe, quando vier às quatro.”, e eu: “Mas tu não lhe vais mudar a fralda?”, 
“Não.” A fralda estava cheia até às orelhas, como nós costumamos dizer. “Mas é 
impossível ela ficar com esta urina. Ainda por cima, deve estar ácida”, porque sentia-
se mesmo aquele cheiro fétido. “Tem que ser mudada e tem que ser limpa, tem que 
serO a cama tem que ser esticada. Ela não pode estar neste estado e quem é que 
lhe vai dar de comer?”, “Ah pronto, eu depois na hora do almoço acordo. [ENM6] 

Este testemunho alerta para duas questões muito frequentes na prática de cuidados no 

domicílio: a primeira tem a ver com a inversão de papéis, o neto cuidado pela avó, que, de 

repente, se vê na posição de cuidador, sem que lhe tenha sida dada opção ou tempo para 

se adaptar; a segunda com os princípios éticos inerentes à prática de enfermagem. É certo 

que, individualmente, os enfermeiros possuem valores desenvolvidos ao longo das suas 

vidas que influenciam o pensamento ético e, idealmente, o sistema de valores individuais 
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incorpora-se com o da profissão, o da família e o da sociedade, podendo o conflito surgir 

quando os princípios éticos usados para orientar o cuidado não são cumpridos.  

Na situação narrada, a enfermeira valorizou dois princípios éticos na prestação de cui-

dado à utente: o da beneficência, o fazer bem, baseado na crença de que a educação e a 

experiência permitem a tomada de decisão que melhor serve o interesse dos utentes; e a 

não-maleficência, pois a intenção foi realizar uma acção boa para o utente do ponto de vista 

da higiene e conforto. Em relação ao neto, desconsiderou o seu desejo e invocou a autori-

dade profissional para agir da forma que considerou o melhor interesse da idosa, sem ter em 

conta a relação familiar que os une e os aspectos culturais inerentes.  

A prática de enfermagem envolve, assim, muitas situações que podem provocar confli-

tos entre os valores dos enfermeiros e os sistemas externos que afectam as suas decisões, 

além de conflitos entre os direitos dos utentes e as responsabilidades dos enfermeiros para 

com eles. Na opinião de Austin et al. (2009), o contexto restrito de cuidados no domicílio tem 

impacto directo nas relações entre familiares e enfermeiros e, por vezes, obriga à gestão do 

conflito entre o poder do profissional de saúde e o poder da pessoa/família. 

A responsabilidade de cuidar dos idosos é partilhada, às vezes, com os mais novos, 

pois quando ocorre uma mudança na saúde de um membro todos os outros são afectados e 

a família como um todo fica alterada. Ao realizar os cuidados no domicílio, o enfermeiro 

aproxima-se do idoso/família no seu espaço pessoal e territorial, aproximação essa entendi-

da, de vez em quando, como invasão da privacidade, sendo, por conseguinte, geradora de 

ansiedade e desconforto, como expõe a enfermeira:  

E eu disse: “Não, não. Nós temos que lhe mudar a fralda. Eu ensino-te. Tu vais mu-
dar a fralda” e insisti que fosse ele. Eu ensinei-o. Mas insisti que fosse ele, então, se 
era ele que estava a tomar conta dela, tinha toda a lógica. Ele levou aquilo muito a 
mal. Foi fazer queixa à mãe que levou muito a mal e estiveram a fazer queixa à mé-
dica que eu o tinha obrigado a mudar a fralda à avó. E que a avó tinha ficado agita-
da. Pelo menos, na altura não ficou. [ENM6] 

Esta situação alerta para a necessidade de o enfermeiro estar atento à manifestação 

destes sentimentos, de forma a demonstrar ao idoso e à família que reconhece os seus 

direitos, para perceber qual a melhor maneira de transmitir que se preocupa e respeita a sua 

individualidade:  

E eu depois fiquei assim a pensar. Nós achamos que estamos a fazer tudo bemOE, 
culturalmente, a ele custou-lhe imenso, tanto que fez queixaOE à avó também pode 
ter custado. Mas, por outro lado, eles tinham que criar alguma alternativa. O Nós 
íamos lá duas vezes por semana, porque ela tinha uma lesão. (O) E o que me preo-
cupou naquela altura foi mesmo a higiene. E depois realmente penseO É um ho-
mem, por um lado. Neto. SocialmenteONão é um comportamento aceitável para a 
sociedade, um neto cuidar da avó, mudar a fraldaO. O contrário já é verdade. 
[ENM6] 
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Os cuidados no domicílio possibilitam a entrada no espaço do outro, na dinâmica de vi-

da das famílias, por isso, ao entrar no domicílio, o enfermeiro deve respeitar a fronteira da 

privacidade (Duarte, 2010), os princípios éticos e os códigos de acção, necessários enquan-

to linhas orientadoras para a prática. Deve, portanto, aproveitar essa oportunidade para 

estimular a família a cuidar do idoso na sua casa, podendo ser necessário estabelecer cone-

xões entre os seus membros, para, então cuidar da melhor forma possível, do cuidador 

familiar e, consequentemente, do idoso.  

Incluir a família nos cuidados requer ainda o conhecimento da dinâmica do núcleo fami-

liar, das suas crenças e formas de adaptação a situações diversas, bem como uma atenção 

especial às interacções e ao impacto das vivências entre os vários membros. Porém, estes 

saberes não são suficientes para se conseguir cuidar da família, pois o cuidar acontece em 

contexto intergeracional, de vivências compartilhadas (Boykin & Schoenhofer, 1993). Num 

estudo realizado em meio hospitalar, acerca do contexto das práticas de enfermagem, ibi-

dem mencionam que a maioria dos enfermeiros não considera a família como sujeito de 

cuidados, prevalecendo aqueles que não identificam as solicitações da família e os que 

optam pelo afastamento sempre que percebem que existe a família no contexto.  

Na sua prática, a circunstância de os enfermeiros se depararem com situações que re-

querem acções e decisões para as quais não há resposta científica nem outras formas de 

conhecimento resulta em insights de compreensão (Waldow, 1998). Nessas ocasiões, a 

reflexão não é um fim em si mas um meio que permite visualizar novas formas de intervir, e 

o enfermeiro não deverá esquecer o ambiente em que a pessoa idosa se insere, o qual inclui 

a sua família/cuidadores e a comunidade. 

A enfermeira que originou o relato supracitado exerce enfermagem há dez anos, dos 

quais nove em unidades hospitalares. Ainda assim, considera-se inexperiente na área dos 

cuidados no domicílio e justifica “aconteceu pela minha falta de experiência na áreaoMas 

antes de ter acontecido nunca tinha pensado. Isso é aprendizagem” [ENM6]. A tomada de 

consciência de que se podem transformar situações de cuidados em oportunidades de 

aprendizagem pela reflexão é então relatada pela enfermeira:  

E depois até começámos a raciocinar, aqui entre colegas, (O) por causa do pudor, o 
próprio pudor (O) mas para mim era urgente que aquela fralda não estivesse por 
mudar até às quatro da tarde, mas dei muita importância ao conforto físicoOE es-
queci os outros pormenores. Mas foi uma violência para os dois, avó e neto. Fiquei 
descansadinha e ficou com a cama esticadinha, sem migalhas, sem formigas [ri-se]. 
A preocupação foi a parte do conforto. (O) Enquanto ali nem sequer a filha era ex-
periente. Fruto da falta de experiência aquilo mexeu tanto comigo. Ainda por cima, 
levei um aluno do quarto ano. Aquilo mexeu tanto com ele, que ele fez um relatório 
de estágio acerca daquilo. [ENM6]  
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De facto, a vivência desta situação fez com que a enfermeira no novo contexto apreen-

desse as suas peculiaridades de forma a sentir-se apta para novos confrontos. Lage (2005) 

considera cuidar de um idoso no domicílio uma experiência que obriga a família a redefinir 

as relações, as obrigações e capacidades, sendo um acontecimento perturbador da vida das 

pessoas que vivem directamente o problema e dos profissionais que as apoiam.  

Ao identificar problemas familiares, o enfermeiro pode considerar necessário intervir, 

com vista à promoção da mudança numa das áreas do funcionamento familiar (Wright & 

Leahey, 2002), ainda que a família não se mostre interessada na intervenção. Além disso, a 

diferença de valores entre o enfermeiro e a família dificulta a motivação para a intervenção, 

conduzindo, desta forma, a uma não eficaz identificação dos problemas, ou ainda ao receio 

da família de falhar e de acabar por preferir manter o funcionamento do seu cuidado, mesmo 

consciente das dificuldades (Hanson & Boyd, 1996). 

Para haver interacção genuína com respeito, todas as pessoas envolvidas têm de ser 

capazes de falar, de serem ouvidas e de terem a capacidade para ouvir (Austin et al., 2009). 

A atitude relacional de respeito mútuo, difícil de alcançar em certos momentos, especialmen-

te quando estão presentes perspectivas diferentes, é essencial para uma comunicação 

eficaz. A acção ética envolve, pois, a tentativa de perceber a situação, a perspectiva e a 

vulnerabilidade do outro e exige um verdadeiro envolvimento com o outro (Caris-Verhallen, 

Kerkstra & Bensing, 1997). Assim, para uma prática ética competente nos cuidados no 

domicílio é necessário compreender a natureza das relações entre as famílias e a equipa e a 

forma como elas mudam ao longo do tempo. Se o envolvimento familiar melhora a qualidade 

dos cuidados, então é fundamental explorar a forma como este envolvimento pode ser 

desenvolvido. 

As dúvidas/desconhecimento quanto à forma como se deve orientar os familiares para 

cuidar surgem, principalmente, quando se trata de uma primeira situação de prestação de 

cuidados, que a pessoa não previa e para a qual não estava preparada. Waldow (1998) 

opina que os enfermeiros acumulam conhecimento pela experiência e que através dele 

aprendem, analisam e compreendem a realidade. Para Benner (2005), o conhecimento, 

também relacionado com a experiência, diferencia-se em teórico “saber o que” e prático 

“saber como”. O conhecimento prático fundamenta-se no conhecimento teórico adquirido, 

propiciando retro alimentação constante, ou seja, decorre de situações em que através da 

experiência prática são gerados novos saberes.  

Numa revisão de literatura, Rees, King e Shmitz (2009) exploraram as percepções éti-

cas dos enfermeiros e dos doentes/familiares no cuidar de pessoas idosas. Doentes e fami-

liares referiram os problemas éticos da falta de informação (os enfermeiros não conseguiram 
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explicar as suas intervenções diárias), das informações não actualizadas e da ausência de 

oportunidade de discussão dos problemas com os familiares. Para os enfermeiros, o idadis-

mo constituiu uma das principais fontes de questões éticas quando cuidam de pessoas 

idosas. Para melhorar o cuidado ético, ibidem sugerem a mudança organizacional necessá-

ria para combater o idadismo. 

Por outro lado, o cuidar exercido pelo enfermeiro consiste em utilizar da melhor maneira 

as funções de facilitador, que vai muito além da execução de técnicas, abrange o campo da 

relação que estabelece com o idoso e sua família e a forma e finalidade terapêuticas que as 

utiliza (Chalifour, 1989). Isto leva-os a prestar cuidados de enfermagem não só limitados à 

doença mas também à relação que existe entre as capacidades, possibilidades e recursos 

da pessoa e daqueles que a cercam. Essa compreensão está expressa no excerto da entre-

vista: 

Portanto, os idosos, mesmo tendo os cuidadores, (O) gostam muito da nossa visita 
e têm muita vontade de conversar connosco e de exporem as dúvidas e fazem-no 
habitualmente se conseguirmos estabelecer, uma boa relação com ele. Portanto 
eles questionam-nos sobreO sobre montes de coisas, sobre as diversas patologias, 
sobre documentaçãoO [ENM23] 

A tarefa de cuidar de um familiar idoso é susceptível de afectar diversos aspectos da vi-

da do cuidador, nomeadamente as relações familiares, sociais, a carreira profissional, a 

intimidade, a liberdade, o equilíbrio emocional e até a saúde. É importante ressaltar que a 

família é uma unidade de cuidado que também tem de ser considerada unidade a ser cuida-

da. Nesse sentido, o enfermeiro deve ter em conta que famílias e cuidadores sobrecarrega-

dos, stressados ou desgastados, têm a saúde ou qualidade de vida ameaçadas devido à 

responsabilidade de cuidar, apresentando, em muitas situações, sentimentos de impotência, 

preocupação, cansaço e irritabilidade. 

Para algumas famílias, ocorre uma mudança dolorosa ao tornarem-se responsáveis por 

um familiar, e, nessas situações, existe a necessidade de as ajudar a organizarem-se no 

sentido de colaborarem nas tarefas. Assim, quando o indivíduo já não é capaz de desenvol-

ver as actividades de vida diária sem assistência, o enfermeiro deverá educar o cuidador 

para que este promova o seu autocuidado ao nível das actividades de vida diárias alteradas. 

Cuidar de um idoso dependente exige muitos cuidados, interfere em diversos aspectos 

da vida da família e pode acarretar dificuldade em manter o trabalho. Por vezes, o cuidador 

principal tem de deixar de lado outras tarefas, outrora prioritárias para si e para os seus 

familiares. Uma forma de aliviar o familiar cuidador pressupõe o envolvimento de outro fami-

liar e implica uma articulação interna na rede de apoio de modo a que o tempo e as tarefas 

sejam repartidos num esquema de tipo rotativo. 
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Na situação que temos vindo a apresentar, a resolução do problema passou por um 

ajuste a nível da família, como testemunha a enfermeira: 

E ela própria (a filha) reconheceu que não podia ir trabalhar O que tinha que ir tro-
cando com a irmã, que a mãe não podia ficar abandonadaOo dia todo naquela situ-
ação Quer dizer, aquilo para mim era uma situação nova porque eu achava que ha-
via ali um descuido total O[ENM6] 

Quer a deslocação do enfermeiro ao domicílio ocorra com intuito curativo quer preventi-

vo, é perspectivada a pessoa no seu todo, com família e ambiente em redor. Com alguma 

frequência, o cuidador é, também, alvo de cuidados perante as dificuldades que enfrenta, 

nomeadamente a nível informativo (como realizar os cuidados ao idoso ou adaptações 

arquitectónicas a realizar no domicilio de forma a proteger a sua integridade física) e a nível 

emocional. As visitas são ainda momentos de excelência para tirar dúvidas e prestar escla-

recimentos ao cuidador nas diversas áreas de cuidados, exemplificadas nos depoimentos: 

Porque muitas vezes as pessoas têm a ideia que têm que agarrar o utente quase ao 
colo. E portanto, se nós investirmos na família em termos dos ensinos, nas mobiliza-
ções, nos cuidados de higiene, a família depois também pode investir de forma dife-
rente motivando o idoso ao seu autocuidado. [ECeUSF12] 

Portanto, quer com o utente directamente, quer com os familiares. Às vezes demoro-
meO Neste momento, tenho por exemplo um utente em domicílio que tem uma feri-
da e eu que faço o penso em cinco minutos, mas estou meia hora com a famíliaO 
com a esposa que tem algumas dificuldades e muitas dúvidasO [ENM23] 

A vertente curativa é cada vez mais solicitada, o que significa que a doença continua a 

conduzir a acção no domicílio e a dar sentido às actividades que o enfermeiro desenvolve 

junto do utente/família. Contudo, da análise das expressões supracitadas concluímos que a 

visita domiciliária curativa prolonga-se com carácter preventivo e a informação/formação à 

família passa a ser prioritária: 

Lá está, é ver no evoluir também do domicílio, as pessoas também se fizermos os 
ensinos e tivermos um bocadinho de atenção e isso, eles também vão evoluindo. 
[ECeUSF4] 

Os enfermeiros identificam nos cuidadores a ausência de informação/formação para 

cuidar de si, sobretudo nos aspectos direccionados à prevenção da ocorrência de lesões, 

consequência de más práticas por desconhecimento: 

Os cuidadores não têm conhecimentos e pensam que estão a fazer bem, não se 
protegem e depois vêm as lesões. Temos que os ensinar, mas às vezes não é fá-
cilO [ENM23] 

O depoimento de uma enfermeira caracteriza de uma forma clara o perfil do cuidador 

em Portugal: mulher, filha ou nora, que deixa a sua actividade profissional para cuidar do 

idoso e que, ao fim de um longo período, começa a manifestar sinais de cansaço: 
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Muitas vezes não podemos actuar junto da pessoa idosa, mas actuamos junto do 
cuidador. Pois, em relação ao cuidador, como é tradição e continua a ser, normal-
mente, uma mulher, filha ou nora. Aquilo que nós verificamos é que o próprio cuida-
dor, neste caso sendo a figura feminina, a maior parte das vezes, está a trabalhar, 
ou tem que deixar de trabalhar para poder cuidar. Depois, ao longo do tempo o tal 
cuidador feminino começa-se a sentir cansado, a entrar em depressão, a dizer que é 
impossível esta vida. Porque, na realidade, a pessoa acaba por se sentir sozinha. 
[ECe15] 

Para Sousa, Figueiredo e Cerqueira (2006), os cuidadores apresentam necessidades 

materiais, emocionais e informativas, dependendo do grau de dependência do idoso recep-

tor de cuidados. Proporcionar cuidados durante um longo período de tempo pode ser física e 

psicologicamente extenuante e interferir adversamente na saúde e bem-estar do cuidador, 

mas, acima de tudo, os cuidadores necessitam de conhecimentos práticos (como levantar 

uma pessoa, vesti-la) que o enfermeiro pode proporcionar nas visitas domiciliárias, como 

explicita o excerto seguinte: 

Eu, pessoalmente, tento mostrar às pessoas que há técnicas e estratégias que, com 
a ajuda de alguém ou sozinho conseguem desenvolver e pôr em prática, de modo a 
não terem tantas dificuldades. No domicílio a gente fala mais em termos do cuida-
dor, da prevenção do próprio cuidador que depois também tem problemas a nível de 
coluna, porque são pessoas acamadas e têm tendência às vezes de pegar em peso, 
fazemos a intervenção para o utente e fazemos a intervenção de quem cuida do 
utente. E vamos ajustando os ensinos ao cuidador e ao utente. [ECe14] 

No dia-a-dia, os enfermeiros deparam-se com situações extremas, de grande significa-

do para todos os que nela participam, idosos e cuidadores. Entre as situações que podem 

ocorrer, Cerrato e Rojo (2009) evidenciam o aparecimento de conflitos familiares, desacor-

dos entre o cuidador principal e outros familiares a respeito de decisões, atitudes ou da 

forma de proporcionar cuidados, bem como aspectos relacionados com o trabalho e a situa-

ção económica. Cabe ao profissional de enfermagem a responsabilidade de educar o famili-

ar para uma presença que favoreça a recuperação do idoso, e ao familiar a responsabilidade 

de dar qualidade aos cuidados que presta, reconhecendo a influência da mesma na vivência 

da situação de doença pelo idoso. 

O exercício de cuidar do idoso doente no domicílio requer, assim, uma aprendizagem 

constante, baseada nas necessidades da pessoa cuidada. Se cuidar de um idoso abrange 

inicialmente actividades de ajuda na realização de AVD, o mesmo pode, gradativamente, 

tornar-se mais complexo, exigindo do cuidador conhecimento e habilidades para o exercício 

do cuidar de acordo com as necessidades identificadas. Na maioria das vezes, pela inexpe-

riência do cuidador, é difícil atender aos obstáculos que vão surgindo no decorrer do proces-

so de cuidados. Esta inexperiência, associada ao pouco tempo que os enfermeiros dispõem 

para a realização dos cuidados no domicílio, leva a que os mesmos, de uma só vez, planei-

em dar todas as informações acerca de actividades que parecem ser simples, para quem já 
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as desenvolve, mas que são, na verdade, árduas para quem nunca precisou de as enfrentar. 

Esta percepção está presente nos enfermeiros:  

E até uma falta de informação. Que tentei dar e dei toda em conjunto. Quer dizer, no 
mesmo dia, ou primeira vez que falei com o neto e a primeira vez que falei com a fi-
lha foi hidratação, fraldaOMobilização. Alimentação. Tudo, não é? Caminha estica-
dinha, posicionamentos, para cá, para lá, duas em duas, três em três, no máximoO 
[ENM6] 

A experiência resultou em aprendizagem que a enfermeira relata deste modo: 

Mas aprendi com isso. Aprendi da pior forma, mas aprendi com isso. A deixar as 
coisas escritas para eles irem absorvendo lentamente. Primeiro, a informação é de-
masiada para um dia só. Depois, é preciso analisar o contexto cultural, sociocultural 
daquela família. Portanto, foi uma aprendizagem. [ENM6] 

Reflectir sobre a própria experiência pode, assim, revelar algo da inter-relação teo-

ria/prática e ajudar, porventura, os profissionais a melhorarem o seu trabalho. A prática 

reflexiva fornece, pois, um meio para os enfermeiros mostrarem aos outros um quadro mais 

completo da realidade do seu próprio trabalho, podendo constituir-se num processo criativo 

de investigar e definir a prática pessoal (Fernandez, 1998; Kalischuk & Thorpe, 2002). No 

domínio das práticas de enfermagem, a reflexão ajuda a expor o que é a enfermagem, 

auxilia na prática de informar e na formação dos profissionais e ajuda os enfermeiros a 

pensar crítica e construtivamente, tornando-o mais confiante, mais seguro e mais competen-

te no desempenho (Fernandez, 1998).  

A prática de enfermagem exige capacidade de reflexão, acção e saberes que valorizam 

e usam. Carper, citado por Waldow (1998), sintetiza os saberes da enfermagem em: saber 

empírico ou ciência de enfermagem; saber ético ou componente moral do saber na enfer-

magem; saber pessoal, que resulta em grande parte da actividade construtiva do próprio 

sujeito, ou seja, das interacções que estabelece e da capacidade de reflectir sobre as mes-

mas, procurando os significados profundos para si mesmo; e, por fim, saber estético ou arte 

na enfermagem. Também a história pessoal do enfermeiro, a sua cultura pessoal e profis-

sional podem influenciar a forma de estar nos cuidados, bem como as suas potencialidades 

para o estabelecimento da parceria nos cuidados (Le May, 1998), por outras palavras, a 

predisposição pessoal do enfermeiro para cuidar de idosos ajuda à parceria.  

Assim, numa parceria, a relação enfermeira/utente é direccionada para apoiar a pessoa 

na aquisição de conhecimentos e competências para uma decisão informada sobre a saúde, 

e ambos os intervenientes devem valorizar a cooperação, a partilha do poder e da negocia-

ção, a responsabilidade e o risco, assim como o que cada um traz para a relação (Gallant, 

Beaulieu, & Carnevale, 2002; Jonsdottir, 2007). A principal consequência da parceria é a 

capacitação do cliente/ família, entendida como a capacidade de melhorar e agir em seu 
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nome próprio. Estabelecer uma relação de parceria implica ouvir o que as pessoas têm a 

dizer, criar um relacionamento de troca, dar e receber, e manter um equilíbrio de poder entre 

o profissional e o idoso/família. 

Se o conhecimento da pessoa é um aspecto essencial da relação enfermeiro/doente 

(Rees, King & Shmitz, 2009) e o domicílio o espaço privilegiado para a execução de estraté-

gias de educação (Stanhope, 1999), então das funções do enfermeiro deve ser destacada  a 

avaliação do utente e família do ponto de vista físico, funcional e emocional e o ensino reali-

zado sobre o modo como executar um determinado procedimento. 

Pela diversidade de tarefas que executam diariamente, os enfermeiros são dominados 

por uma sensação de ambivalência entre o que têm de realizar e o que devem ter como 

prioridade. Sentem que é importante respeitar as singularidades e limitações de cada idoso, 

reconhecer e incentivar as possibilidades de cada um, assim como contemplar acções de 

cuidados direccionadas à promoção de saúde e bem-estar, mas o tempo disponível direcci-

ona o trabalho diário para a área técnica e para as doenças do utente. Assumem ainda a 

necessidade de contextualizar a situação individual no meio envolvente com enfâse na área 

relacional: 

O que eu acho que nós enfermeiros não podemos deixar de aproveitar os vários 
contextosO que é a nossa mais-valia como enfermeiros. Porque técnica asséptica 
qualquer um O faz. Os procedimentos é uma questão de treino, Agora há outra par-
te, a parte de vermos a pessoa naquele contexto, no seu contexto físico, familiar isso 
é a mais-valia que nós enfermeiros temos O e a parte relacional, não a podemos 
esquecer, antes isso sim valorizarO [ENM17] 

Assim, além da técnica necessária, cuidar pressupõe competência relacional concreti-

zada no estabelecimento de uma relação terapêutica (profissional-indivíduo-família), cada 

vez mais exigida aos profissionais de saúde: 

OÀs vezes não temos tempo ou disponibilidade realmente para falar um pouco com 
eles. Porque quando nós vamos fazer o penso O tratamento acabamos por fazê-lo, 
mas depois há uma falta que é os idososOtêm necessidade de falarem, e nós mui-
tas vezes não damos essa oportunidade, porque tambémOestamos condicionados 
pelo tempo. [ENM23] 

O domicílio é então o lugar de eleição para cuidar do idoso, e o enfermeiro pode fazê-lo 

com maior grau de adequação à realidade, preparando-o para as necessidades de privação 

sensorial e para os obstáculos inerentes ao ambiente. Estes pressupostos estão presente no 

relato: 

Quando vamos ao domicílio, é consoante as necessidades e a avaliação daquilo 
que detectamos, a nível do ambiente, da casaOtentamos intervir. É assim, não po-
demos chegar lá e dizer: “Olhe, não quero este tapete aqui”OOu “Não quero ali 
aquela cadeira”. “Isto está sujo” ou “Aquilo precisa de ser aspirado”. Vamos alertan-
do para os riscos, podemos dar exemplos, podemos experimentar até por nós pró-
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prias a pôr um pé e dizer “Olhe, isto escorrega. Cuidado”, portanto, tendo os alertar 
para os riscos, mas eles têm que perceberOQue correm esse risco e serem eles, 
porque não somos nós que vamos chegar ali e impor a nossa vontade. Eles têm que 
perceber a necessidade e, portanto, é isso que nós tentamos fazer. É que eles per-
cebam. [ENM18] 

Cuidar no domicílio exige profissionais com disponibilidade e na maior parte das vezes 

os cuidados são direccionados para o cuidador e não para os idosos. A transcrição que se 

segue pretende dar conta dessa situação: 

Tenho disponibilidade e cada vez tento ter mais para, fazer promoção da saúde. 
Portanto, quer com o utente directamente quer com os familiares. Às vezes demoro-
meO Neste momento, tenho por exemplo um utente em domicílio que tem uma feri-
da e eu que faço o penso em cinco minutos, mas estou meia hora com a famíliaO 
com a esposa que tem algumas dificuldades, e muitas dúvidas O Portanto, os ido-
sos, mesmo tendo os cuidadores, que é lógico que não estão as vinte e quatro horas 
com o idoso e eles gostam muito da nossa visita e têm muita vontade de conversar 
connosco e de exporem as dúvidas e fazem-no habitualmente se conseguirmos es-
tabelecer, uma boa relação com ele. Portanto eles questionam-nos sobreO sobre 
montes de coisas, sobre as diversas patologias, sobre documentação. [ENM23] 

Primariamente, o cuidado é focalizado na pessoa idosa, mas é aceite que a doença tem 

um profundo impacto no funcionamento da pessoa e da família. Uma situação especialmen-

te preocupante para os enfermeiros é a de “ um idoso a cuidar de outro idoso. São a maior 

parte... E cada vez se está a verificar mais” [ENM23]. O cuidador idoso irá encontrar dificul-

dades, descuidar a sua própria saúde, comprometer e agravar a condição clínica de ambos: 

É complicado e os cuidadores precisam de disponibilidade e coisa que eles neste 
momento não têm, maior parte deles, ou então se têm são tão velhinhos que já não 
conseguem prestar os cuidados, não é? Porque é o marido e a esposa também é 
velhinha. Estou a ver o senhor E. que arranjou uma senhora para cuidar da esposa, 
para lá estar que é tão velhinha como eles, quer dizer, qualquer dia são três e não 
dois. [EGfNMUSF] 

A situação dos idosos que vivem sozinhos ou a cuidar de outros idosos é cada vez mais 

frequente e o acesso aos familiares difícil, por imperativos profissionais:  

Os familiares geralmente estão lá, duas horitas antes ou depois do trabalho, vão lá à 
noite e portanto raramente os vemos, só quando nós solicitamos ou porque é urgen-
te ou porque temos que reunir os filhos todos para, resolver determinadas situações, 
é que nos encontramos com eles, porque a maior parte dos idosos que a gente vai, 
somos nós e o idoso. Estas situações, são um entrave à promoção do autocuidado 
pois “Vivem muito sozinhos e tudo isso dificulta. Ou seja, promover o autocuidado 
neste tipo de população sem outros apoios é muito difícil”O [EGfNMUSF] 

Para prestar cuidados no domicílio, não é suficiente que o enfermeiro detenha apenas 

competências técnico-científicas. Também é fundamental conhecer a família do idoso de 

forma a envolvê-la nos cuidados e a preparar o cuidador para exercer as acções de cuidado. 

Todavia, para isso, necessita de apoio, cabendo-lhe o papel de facilitador, pois é o profissio-

nal que presta cuidados de proximidade à díade pessoa cuidada/cuidador leigo, além de 
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estar envolvido directamente com as questões educativas em relação aos cuidados com a 

saúde. 

Na relação entre quem presta e quem recebe cuidados deve estabelece-se um tipo de 

solicitude que ”salta para além do outro, não para tirar o seu cuidado mas antes para lho 

restituir de modo autêntico” (Benner & Wrubel, 1989: 49). O cuidado de enfermagem pode 

assim ser entendido como a integração de conhecimentos biofísicos e do conhecimento do 

comportamento humano para gerar e promover a saúde (Watson, 1988). 

A situação que relatámos resultou em aprendizagem: saber como actuar em situações 

semelhantes; a relevância de estar atento às situações particulares de cada família; o reco-

nhecimento da necessidade de apoiar a família durante a doença do seu familiar idoso; e dar 

uma maior atenção aos comportamentos dos intervenientes. 
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5.- DESAFIOS PARA A PROMOÇÃO DO AUTOCUIDADO 

Cuidar de um idoso envolve mais do que atender às suas necessidades físicas; requer, 

também, a compreensão das necessidades psicológicas, sociológicas, culturais e étnicas de 

quem experienciou bons tempos mas também perdas e adversidades. Nesse sentido, os 

serviços têm de estar disponíveis para dar resposta às necessidades individuais da popula-

ção idosa, num determinado momento. A nível da enfermagem, esta deve estar focada não 

só na assistência ao idoso portador de doenças mas também na promoção, manutenção e 

recuperação da saúde. Esta visão preferencial do profissional de enfermagem promotor do 

autocuidado é exposta por uma enfermeira: 

Acho que o profissional de enfermagem que tem muito a fazer nesse campo pode 
vencer em relação aos outros profissionais de saúde.  É um profissional muito mais 
completo e que consegue ver o idosoOComo um ser holístico. Não o vê comoO por 
ter aquela doença ou por ter aquele problema. Não. Vê-o como um todo. Como um 
ser sociocultural e espiritual [ECe3] 

Podem obter-se melhores resultados se a resolução do problema identificado for reali-

zado em interdisciplinaridade: 

Uma equipa mesmo composta por pessoal diversificado, com várias formações, por 
exemplo, enfermeiros, nutricionista, psicólogo, etc. Para ensinar e falar. Em conjun-
to, porque só para um, depois vai-se perdendo. Em conjunto mesmo e para eles 
pensarem que não são só eles que têm setenta e cinco e, juntar aquelesOque têm 
problemas. O Experiências de vida diferentes. E acho que iam melhorar muito (O) 
[ENM13] 

Questionados no momento da realização do grupo focal acerca do papel da enferma-

gem promotor do autocuidado, os enfermeiros foram unânimes em afirmar que aos idosos 

deve ser dada uma perspectiva do CS, como um local com serviços e pessoas capazes de 

responder aos desafios do envelhecimento. Para eles, é fundamental que idoso deixe de ver 

o CS como lugar curativo, onde recorre em situação de doença ou se necessita de algum 

cuidado especial, para o ver como um local, “de promoção, de recreação, de divertimento. 

oCoisas que os desenvolvesse” [ENM23], um espaço capaz de lhes oferecer um conjunto 

de actividades orientadas por profissionais de várias áreas, com um leque alargado de oferta 

de cuidados de forma a contribuir para o seu bem-estar. 

Ao atribuírem ao CS a função promotora de bem-estar está implícito o desenvolvimento 

de relações entre todos os intervenientes e as actividades que podem ser incentivadas, 

apesar dos condicionantes a uma prática regular: 

Juntar quatro ou cinco, por exemplo, de três em três dias ou arranjar uma tarde e 
formar um grupinho e falar com eles, fazer actividades engraçadas, para eles se 
sentirem, que não estão só, e depois era uma forma de os estimular. E eles já sabi-
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am que tinham que sair de casa, que vinham ter connosco, já acabam por autopro-
mover o tal cuidado. [ECeUSF16] 

Se calhar dar-lhe actividades, encaminhar os idosos a praticar algo que eles gostem 
O [pausa] para os ocupar. O Acho que é importante sentirem-se ocupados. Arranjar 
maneira de os envolver num grupo, praticarem desporto, praticarem natação. Mas 
tem muito a ver com os recursos financeiros de cada um. E nem todos têm es-
saOHá muitas condicionantes. E há muitos problemas sociais queOos impedem 
[ENM25] 

E até ter, por exemplo, depois articulação com uma pessoa que fosse passear com 
eles, tipo uma animadora, para eles verem o quanto se sentiam bem depois. Aqui no 
centro de saúde temos a enfermeira C tem-se debatido muito sobre o assunto. Ela 
tem batalhado muito nisso e faz jogos e ginástica e acho que isso melhora, realmen-
te, mas tem que ser eles em grupo, porque se for só um sozinho... [ENM13] 

A ida ao CS com a finalidade de participar em actividades constitui um factor favorece-

dor da interacção social e da convivência com outras pessoas: 

Também é boas as pessoas virem, não é? Porque saem de casa. Sempre que elas 
podem vir, nós aliciamos sempre a vir aqui. É uma maneira de sair de casa, 
deOContactar porque também temos algumas situações de pessoas idosas que 
querem que nós vamos lá só para conversar. Nem é o facto de estar propriamente 
doente. É só para ter alguém para conversar. [ECeUSF4] 

Mas a prática de enfermagem também se desenvolve no domicílio, local que o idoso 

escolheu para viver e ao qual tem de ajustar as suas capacidades de autocuidado, ou seja, 

centrar o processo na expansão das capacidades e dos recursos do utente: 

Eu acho que promover o autocuidado no domicílio é tentar motivar e incentivar o in-
divíduo a que, por muito tempo que demore ou por muito limitado que ainda seja, 
mas tudo o que seja capaz de fazer, ele ainda deve fazerO [ECeUSF12] 

É assim, eles têm capacidade e muitas vezes há pessoas que têm que compreender 
que têm imensa capacidade e muitas vezes se a gente mostrar que, é difícil, é com-
plicado, realmente pois já não têm a mesma habilidade, já não têm a mesma elasti-
cidade, flexibilidade, mas que o ainda conseguem fazer se fizerem desta maneira ou 
daquela maneira... [ECe14]  

Quando há a família há um intercâmbio maior. Pronto, porque às vezes a própria 
pessoa pode não ligar, não entrar em contacto connosco e se nós ensinarmos a fa-
mília, já é uma ajudaO. [ECeUSF4] 

Para Eliopoulos (2011), as metas a atingir pelos enfermeiros na promoção do autocui-

dado são: orientar a família para encarar realisticamente a situação e compreender a exten-

são das necessidades de cuidados; proporcionar informações que possam ajudar na anteci-

pação das necessidades; investigar e monitorizar o impacto dos cuidados sobre a família; 

apresentar e promover uma revisão das opções de cuidados.  

Por outro lado, no entender de Dellasega et al. (1994), a capacidade para o autocuida-

do deve ser estimulada ao máximo de modo a encorajar a independência e autonomia da 
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pessoa, promover o senso de auto-estima e alertar para a importância do interesse e da 

motivação dos idosos em participar. Se estes factores não estiverem presentes, o programa 

educativo está destinado ao fracasso, mesmo com todos os esforços do educador. 

As práticas educativas envolvem, pois, a interacção com os indivíduos ou grupos na 

perspectiva de conhecer as suas rotinas de saúde e o contexto no qual as acções do enfer-

meiro são definidas junto dos indivíduos e dos grupos. A Teoria da Universalidade e Diversi-

dade do Cuidado Cultural fornece fundamentação na realização de práticas profissionais que 

consideram a integralidade e a diversidade dos sujeitos, as necessidades e o cuidado 

(Mitchel et al., 2010). Para prestar cuidado cultural de enfermagem é preciso, também, 

conhecer as crenças e valores de cada indivíduo envolvido no processo, o que exige dos 

profissionais algum conhecimento de antropologia e das suas relações com a prática educa-

tiva. 

Ao educar para o autocuidado é ainda necessário ter em conta o que a pessoa trás 

consigo para a situação de aprendizagem, a sua personalidade, a sua forma de interagir 

socialmente, os seus valores e normas culturais e as influências ambientais. Do mesmo 

modo, para cuidar é relevante a compreensão do contexto em que vivem os indivíduos ou 

grupos, a etapa da vida na qual se encontram e a forma como vêem e compreendem a sua 

saúde e a doença. Os enfermeiros têm, gradativamente, incorporado as práticas educativas 

como um meio para se aproximarem da realidade vivida pelos sujeitos e para obterem in-

formações para o desenvolvimento do cuidado na perspectiva cultural.  

A família é, normalmente, a principal fonte de cuidados no idoso dependente, em parte 

por se tratar de um “dever” culturalmente determinado por via de laços afectivos. Numa 

família quando um idoso se torna dependente todos passam a cuidadores, no entanto, há 

sempre um membro que fica incumbido de exercer as funções de cuidador principal, seja por 

desejo e intenção, disponibilidade ou capacidade.  

No sentido de prepararem a família para cuidar do idoso, os enfermeiros prorrogam a 

participação periódica em sessões de grupo aos familiares. Indicam como vantagem infor-

mar/formar a família para estimular o idoso, com o objectivo final de promover o bem-estar 

para que o mesmo permaneça no seu domicílio, como é relatado no excerto seguinte: 

Se eles estivessem ao cuidado dos filhos, motivar os filhos a vir ao centro de saúde 
porque a família também não tem conhecimentos. (O). Mês a mês. E então iam fi-
cando esclarecidas, iam sendo educadas para que não deixassem o idoso decair 
mesmo, para que ele ficasse o mais tempo possível independente, em ca-
saOevitando a institucionalizaçãoO [ENM13] 

Na base do sistema de cuidados da família estão intrínsecos saberes, crenças e valo-

res obtidos no dia-a-dia e, talvez, por essa razão, cuidar do idoso seja uma aprendizagem 
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constante. Actualmente, a prestação de cuidados a pessoas mais velhas prende-se não só 

com as actividades básicas de vida diária mas também com a promoção do bem-estar a 

nível mental e social (Portugal & Azevedo, 2011). Com efeito, a família pode desempenhar 

um papel essencial na promoção de meios e estratégias para que o idoso se sinta bem e 

possa afrontar os desafios do envelhecimento. 

Os enfermeiros reconhecem ainda no cuidador a necessidade de obter orientações pa-

ra cuidar do idoso e dele próprio. Segundo Cerrato e Rojo (2009), o êxito das intervenções 

para ajudar o cuidador a enfrentar a árdua tarefa de cuidar de um familiar depende da forma 

como ocorrem as intervenções. Estas devem ser organizadas tendo em conta os objectivos 

pretendidos e dirigidas ao próprio cuidador para que aprenda a cuidar de si mesmo e da 

pessoa idosa e a resolver situações conflituosas. 

As intervenções dirigidas aos idosos, cuidadores formais, cuidadores informais e famí-

lias podem ser desenvolvidas, na opinião dos enfermeiros, no centro de saúde, nos centros 

de dia, nos lares e na comunidade. Considerar o grupo como um espaço de crescimento, 

favorecedor da prática da promoção e da educação em saúde, pode contribuir para que a 

enfermagem se consolide neste campo de actividade assistencial e educativa, como explici-

tam os enfermeiros: 

O. Devemos apostar também mais na promoção da saúde. Quer dentro do centro 
de saúde, quer na comunidade O [ENM23] 

Para a promoção do autocuidado devíamos OO organizar talvez mais sessões, 
mesmo dentro do centro de saúde dirigido à nossa população Para a promoção do 
autocuidado devíamos OO organizar grupos, talvez mais sessões, mesmo dentro 
do centro de saúde com ensinos dirigidos, por grupos, com as mesmas dificuldades. 
[EOliv10] 

Em conjunto, porque só para um, depois vai-se perdendo. Em conjunto mesmo e 
para eles pensarem que não são só eles que têm setenta e cinco e, juntar aque-
lesOque têm problemas. O Experiências de vida diferentes. E acho que iam melho-
rar muito. Tipo os grupos de auto-ajuda. [ENM13] 

A proposta de constituir um grupo mais ou menos homogéneo pode resultar num espa-

ço onde a pessoa possa expressar, com mais à vontade, as suas dificuldades e vivências, 

junto dos seus pares, como clarificam os enfermeiros: 

Às vezes alguns idosos fazem perguntas sobre o autocuidado. E se não fazem mais, 
eu acho, que é por timidez. Se estivessem todos em conjunto com os mesmos pro-
blemas e um começasse a colocar, eu acho que todos colocariam e conviviam uns 
com os outrosO [ENM13] 

Fazer algumas sessões, palestras, as chamadas tertúlias...Pôr as pessoas a dialo-
gar uns com os outros e que houvesse alguém de referência, neste caso, um profis-
sional como, por exemplo, um enfermeiro. Que pudesse fazer de modera-
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dorOEsclarecer Pronto, fosse uma conversa partilhada, porque sabemos que 
aprendemos ou estruturamos mais o nosso saber com aquilo que vamos  

ouvindo dos outrosO [ECe15] 

A periodicidade alvitrada de frequência semanal das sessões está no horizonte dos en-

fermeiros de uma USF, voltada para os idosos com determinada doença ou limitações im-

postas pela mesma: 

Eu penso que isso seria uma saída haver espaços de formação, por exemplo, se-
manais. Conversas informais. Encontros. Nós temos um programa com isso mas 
não conseguimos pô-lo em prática. Nós tínhamos pensado convidar idosos com cer-
tas patologias ou com certas limitações para virem falar para os outros como é que 
conseguiram ultrapassar isso. [ENMUSF 21] 

O grupo cria assim um espaço para a redefinição de formas de socialização e de des-

coberta de identidade para as pessoas que estão a sofrer modificações no seu modo de 

viver ao mesmo tempo que abre espaço para o estabelecimento de novas relações, com 

ganhos a nível emocional e cognitivo superiores às intervenções individuais (Lima, 2004a). 

Para que o trabalho em grupo seja eficaz e os seus membros possam beneficiar das suas 

inúmeras vantagens, para ibid há que ter em conta: a coesão, que permite responder às 

motivações sociais, o desejo de contacto e de pertença; a auto-estima e a sensação de 

segurança dos membros do grupo; e, por fim, a cooperação, fundamental para a criação de 

um bom ambiente.  

O apoio ao autocuidado envolve o aumento de capacidades, confiança e eficácia da 

pessoa para o realizar, deste modo, os enfermeiros devem ter em consideração a motivação 

individual e a qualidade do ambiente, além da capacidade funcional (Dean, 1986). Na fase 

do ciclo de vida em que se encontram, os idosos são alvo de alterações a nível dos papéis a 

desempenhar, no seio familiar, verificando-se uma tendência para diminuir de forma pro-

gressiva a sua participação, de acordo com a idade, ficando mais comprometida quando 

estes apresentam algum tipo de dependência de terceiros.  

5.1 – EDUCAÇÃO PARA O AUTOCUIDADO  

Para a efectivação da promoção do autocuidado das pessoas idosas, Chamber (2006) 

apresenta três desafios: i) desenvolver as competências dos profissionais para a promoção 

do autocuidado e não para o mero cumprimento das instruções médicas; ii) melhorar o 

fornecimento de informação sobre doenças crónicas e os serviços locais disponíveis; iii) 
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aumentar a flexibilidade da prestação de serviços. Eliopoulos (2011) considera primordial o 

papel dos enfermeiros na promoção do autocuidado, no entanto, alerta para a urgência em 

considerarem-se os factores físicos, emocionais, sociais e espirituais de cada pessoa, as 

diferenças individuais e a flexibilidade de forma a combinar as necessidades com os servi-

ços. Estes princípios na prática de enfermagem podem ser aplicados numa variedade de 

ambientes de cuidados a fim de promover a autonomia e a independência das pessoas 

idosas (Davies, Laker & Ellis, 1997). 

Entender a pessoa de forma holística e cuidá-la em conformidade com a sua cultura 

pressupõe ter em conta o contexto social, político, educacional, económico, tecnológico, 

etno-histórico e ambiental em que cada indivíduo se desenvolve (Sousa &Teixeira 2008). 

Sendo o autocuidado a prática de actividades iniciadas e executadas pelos indivíduos, em 

seu próprio benefício, para a manutenção da vida, da saúde e do bem-estar (George, 2000), 

é pois imperativo para uma boa prática perceber a pessoa na sua globalidade cultural e a 

forma como o seu autocuidado poderá ser satisfeito totalmente (Souza, Zagonel, & Maftum, 

2007). 

O processo de educação para o autocuidado consiste em ensinar e aconselhar activi-

dades onde a informação é partilhada e as pessoas guiadas na aplicação do que aprende-

ram nas actividades de vida diária. Lima (2004a) aponta linhas fundamentais na formação de 

técnicos que trabalham com idosos: estar a par da literatura sobre o envelhecimento normal; 

conhecer as novas teorias de envelhecimento que dão relevo aos novos conceitos; evitar a 

mistificação e a estereotipização; desenvolver intervenções específicas para a 3ª idade; 

aprender a trabalhar numa multiplicidade de contextos; saber lidar com o desgaste e a des-

motivação que podem ocorrer; estar à vontade com o envelhecimento da sua própria família; 

e, por último, considerar o direito à privacidade e à participação nas decisões, por parte dos 

idosos.  

O apoio ao autocuidado dos idosos e da comunidade é, portanto, um dos ingredientes 

para a melhoria e redução das desigualdades na saúde. Contudo, algumas desigualdades 

são inevitáveis, fruto das diferenças genéticas e biológicas entre as pessoas, outras resultam 

ainda de diferenças nas oportunidades no acesso aos serviços (cuidados de saúde e soci-

ais, educação, lazer), nos recursos ambientais e materiais, ou diferenças nos estilos de vida, 

a que se acrescentam más condições de vida e de trabalho, resultantes da pobreza, de falta 

de educação e de alojamento desadequado.   

Na opinião de Chamber (2006), as pessoas com estas desvantagens podem ser as 

mais beneficiadas por estratégias que as incentivem e apoiem na realização do autocuidado, 

mas são geralmente os grupos mais difíceis de ajudar, pela complexidade em chegar até 
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eles e também por serem mais resistentes à mudança. Ainda assim ibid faz um alerta: as 

pessoas que têm consciência do benefício da mudança confiam mais nos profissionais de 

saúde, estão mais habituados a tomar decisões autónomas, e, por isso, têm mais probabili-

dades de receber ajuda para mudarem do que as pessoas que desconfiam instintivamente 

das figuras da autoridade, que têm menos autoconfiança e obtiveram poucos benefícios do 

sistema de educação no passado. 

Contextualizar o autocuidado significa encontrar uma direcção de acordo com as carac-

terísticas de género, etnia e ciclo. É importante entender que cada pessoa tem uma história 

de vida, com valores, crenças, aprendizagens e motivações diferentes. A promoção do 

autocuidado deve, então, incluir a participação mais activa e informada das pessoas no 

cuidado com a sua própria saúde, dirigindo a sensibilização para aumentar o grau de contro-

lo e o compromisso das pessoas que oferecem os serviços de saúde e quem os recebem. 

Assim, os passos necessários para uma viragem em matéria de educação para a saú-

de devem, na opinião de Quintero (1997), ser dirigidos para: orientar estratégias para o 

conhecimento e divulgação do envelhecimento e da velhice em todos os sectores da popu-

lação; formar e preparar profissionais e não profissionais para cuidar de idosos, incluindo o 

próprio idoso; incluir novas estratégias e métodos de comunicação dirigidos à população 

idosa e suas necessidades. 

5.1.1 - Intervenções educativas  

Os programas de ensino de autocuidado para idosos e cuidadores informais ajudam no 

desenvolvimento de competências e da confiança para controlar a doença/dependência. 

São classificados por García (2004) em dois tipos: o primeiro tem o objectivo de informar 

sobre as doenças, suas consequências, prognóstico e a natureza dos cuidados, bem como 

o desenvolvimento de habilidades específicas do cuidado em saúde; o segundo tipo preten-

de criar um espaço para a troca de sentimentos e experiências de forma a proporcionar um 

contexto de apoio mútuo de troca de informações. São conhecidos ainda como programas 

de apoio e não propriamente como programas informativos e treino de habilidades.  

As intervenções educativas devem realizar-se, para ibid, em forma de reuniões de ca-

rácter informativo, formativo e/ou analítico. Nas reuniões informativas, a transmissão de 

informações pode ser de estilo descendente (em que a informação é transmitida por quem 

conduz a reunião) ou de estilo ascendente (os idosos transmitem as informações ao profis-

sional). Nas reuniões formativas o objectivo é não só informar mas também permitir a forma-
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ção dos indivíduos participantes através da partilha de conhecimentos e experiências, da 

análise de dúvidas, do debate acerca das atitudes. 

Já as reuniões analíticas têm como propósito abordar um problema que se converte no 

aspecto fulcral da reunião, na qual o enfermeiro cumpre o papel de facilitador e dinamizador, 

para que todos participem na análise do tema proposto e encontrem em conjunto melhores 

propostas para a resolução do problema. O reconhecimento de que os idosos podem e 

desejam receber novas informações relacionadas com o cuidado com a sua saúde permite, 

aos enfermeiros, identificar as prioridades, isto é, a base para a construção de um programa 

educativo, uma alternativa importante para assegurar a autonomia e a independência do 

idoso, e, consequentemente, o envelhecer saudável.  

Nesse sentido, Bennett e Murphy (1999) propõem, para este grupo etário, a abordagem 

do autocuidado através de uma intervenção educativa individual, que possibilite identificar a 

informação e a compreensão que a pessoa detém acerca do autocuidado e que favoreça a 

transmissão da informação adequada ao seu nível de conhecimentos. Além disso, também 

permite dirigir a informação para os assuntos que interessam directamente ao idoso, ao 

mesmo tempo que facilita a identificação das resistências à mudança. Por último, este tipo 

de abordagem pode ainda proporcionar ajuda imediata e relevante para ultrapassar os 

obstáculos à mudança, com treino de competências necessárias e apoio ao longo do pro-

cesso.  

De acordo com Pender (1987), os componentes a serem considerados no processo in-

dividual de educação para o autocuidado incluem: avaliar as competências de autocuidado; 

determinar as prioridades de aprendizagem; identificar os objectivos a curto e longo prazo; 

facilitar o ritmo de aprendizagem; utilizar reforços positivos; criar um ambiente de suporte 

para a aprendizagem; avaliar o progresso do indivíduo. Para criar um ambiente favorecedor 

à aprendizagem, ibid preconiza a relação entre o enfermeiro e o utente em quatro fases: a 

fase inicial, a fase de transição, a fase de trabalho, e a fase de afastamento e de acompa-

nhamento. Durante a fase inicial de contacto, o enfermeiro identifica as necessidades de 

cuidados de saúde. Na fase seguinte, de transição, o utente decide se deve continuar a 

relação entre ele e o enfermeiro. Na fase de trabalho, as energias do enfermeiro e do utente 

concentram-se para satisfazer a concretização dos objectivos estabelecidos. Durante esta 

fase é necessário que o enfermeiro e o utente analisem periodicamente o progresso e a 

necessidade de apoio com vista à consecução dos objectivos. A avaliação final sobre o 

processo e previsões para o acompanhamento constituem, pois, a última etapa da relação 

enfermeiro utente.  



239 

 

Na planificação de uma sessão para idosos, individual ou em grupo, é necessário ter 

em atenção o estado de saúde, as capacidades cognitivas, as dificuldades sensoriais, que 

influenciam a participação educativa e tornam necessária a adaptação aos ritmos individuais 

e grupais, bem como a forma de relacionamento com os outros (Dellasega et al., 1994; 

Bermejo, 2005). É portanto necessário respeitar o ritmo da pessoa ou do grupo e manter a 

continuidade do processo. Todos estes factores influenciam o interesse por o idoso abrir-se 

a outros relacionamentos interpessoais, comprometer-se com um grupo e esforçar-se por 

aprender. Também a destreza sócio cognitiva e a autonomia pessoal variam muito entre os 

idosos e, frequentemente, as habilidades e hábitos de aprendizagem permitem desempe-

nhar funções de ajuda a outros companheiros. 

Se, por um lado, trabalhar com grupos de idosos tem vantagens, por outro, há circuns-

tâncias que exigem prudência, sobretudo quando os participantes não têm capacidades 

cognitivas nem formas de comunicação, ou apresentam dificuldades em expressar com 

clareza as suas ideias e não percebem as diferenças e semelhanças entre as diferentes 

perspectivas. Nestas situações o risco de se desenvolverem situações conflituosas, que 

bloqueiam o livre intercâmbio entre os membros do grupo, é frequente. Por exemplo, quando 

uns ridicularizam os outros ou os participantes manifestam posturas muito radicais e não 

demonstram desejo de superação e abertura. 

Para que os membros do grupo possam beneficiar das suas inúmeras vantagens, Lima 

(2004a) aponta os pressupostos: ser coeso de forma a desenraizar a crença de que os 

problemas são únicos e imutáveis, descobrir pontos comuns; promover a interacção social, 

apreender novas aptidões relacionais; privilegiar a aprendizagem e o treino de várias compe-

tências como a flexibilidade, a criatividade e a relativização; obter e partilhar a informação 

sobre as mudanças e as transições.  

As características dos grupos influenciam o processo de educação para a saúde, por 

isso, Dellasega et al. (1994) e Bermejo (2005) consideram a necessidade de adaptar os 

programas: às necessidades sensoriais e de comunicação dos idosos; as estratégias e 

estilos de aprendizagem às expectativas pessoais acerca do seu rendimento intelectual e da 

sua capacidade de aprendizagem; a sua biografia pessoal e os aspectos da personalidade; 

as necessidades educativas e interesses pessoais e a sua motivação; as circunstâncias 

derivadas do seu papel social. O programa deve ainda oferecer informações e conforto aos 

familiares em encontros para troca de experiências, visando melhorar os cuidados ao idoso 

e amenizar a sobrecarga do cuidador. 

Assim, numa intervenção educativa para idosos devem ser consideradas as particulari-

dades anteriormente citadas, dado que as alterações relacionadas ao processo de envelhe-
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cimento influenciam a habilidade do idoso para aprender novos assuntos. Como factores 

dificultadores da aprendizagem e da retenção de novas informações, Dellasega et al. (1994) 

indicam a alteração da memória para factos recentes e a presença de comprometimento 

sensorial (ou seja, o declínio na visão e na audição). Outros factores a considerar são os 

sociais, os económicos e os culturais, a deficiência de sistemas de suporte à saúde e da 

rede social de apoio e, por último, a escolaridade.  

A organização de seminários é uma estratégia recomendada por Farrés, Baroy e Terri-

cabras (2005) em acções educativas para adultos. O grupo é, portanto, um lugar para com-

partilhar, aprender e se relacionar com os outros e promove a permuta de experiências e de 

soluções. Ibidem anunciam como principais vantagens desta metodologia: i) identificar pro-

blemas ou potenciais problemas, do ponto de vista da experiência pessoal; ii) conhecer os 

recursos a fim de dar mais respostas e de gerar mais tranquilidade; iii) adquirir novos conhe-

cimentos para uma maior capacidade de autocuidado; iv) desmistificar crenças, como a 

reafirmação e validação dos conhecimentos da pessoa; v) adquirir e integrar novos hábitos 

na vida diária.  

Em relação aos cuidadores, para além da organização de seminários, Dellasega et al. 

(1994); Bermejo (2005), Farrés, Baroy e Terricabras (2005) indicam dois tipos de programas: 

os grupos de apoio e as sessões de aconselhamento terapêutico.  

Os grupos de apoio visam uma intervenção programada com os objectivos: ajudar e 

apoiar os membros do grupo a superarem os acontecimentos vitais stressantes; fomentar o 

intercâmbio de informações; ensinar novos procedimentos relacionados com o cuidado; 

testemunhar a experiência dos cuidadores que vivenciam esse processo.  

As sessões de aconselhamento terapêutico individual ou em grupo têm como finalidade 

auxiliar os cuidadores na reflexão sobre dúvidas e inquietações referentes aos cuidados ao 

idoso. Com base na sua experiência de cuidar de familiares e explorando os seus pontos 

fortes, o cuidador é estimulado a aproveitar essa análise e a direccioná-la para as dificulda-

des sentidas. Apesar de o termo aconselhamento estar largamente difundido como uma das 

principais modalidades de intervenção psicológica ou psicopedagógica, pode induzir em erro 

devido à sua etimologia. Ao contrário do que parece sugerir, este tipo de serviço de apoio ao 

idoso e seu cuidador exige que o especialista se abstenha de dar conselhos, pois ele não 

pode ocupar o lugar de um familiar ou amigo. O apoio tem a ver sobretudo com a ajuda à 

adaptação ao contexto em que está inserido.  

Estes programas visam, portanto, o bem-estar físico e emocional do cuidador, a redução da 

sobrecarga, sendo que, em algumas situações, contribuem para retardar a institucionaliza-

ção do idoso fragilizado ou dependente. Gaugler et al. (2008) descobriram que o aconse-
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lhamento, os grupos de apoio educação e o treino do cuidador podem ajudar os familiares a 

lidarem com o stress e a sentirem-se melhor enquanto cuidam de seus familiares. Também 

Mittelman et al. (2008) sugerem o apoio e o aconselhamento como estratégias fundamentais 

para ajudar os familiares a cuidarem dos seus idosos por mais tempo do que eles poderiam 

controlar, adiando assim a decisão da institucionalização. 

No quotidiano da nossa convivência com familiares e cuidadores constatamos que eles 

possuem saberes e práticas próprios, mas há detalhes que sinalizam a necessidade e a 

importância de conhecermos mais de perto os cuidados que desenvolvem no domicílio para 

cuidar do idoso, assim como as dificuldades que enfrentam. Para melhor cuidar necessitam 

então de habilidades práticas com vista a aumentar a capacidade de resolução de proble-

mas, o conhecimento sobre o processo de envelhecimento e a controlar os problemas de 

saúde específicos desta faixa etária.  

Especificando a formação na área da promoção do autocuidado, Chambers (2006) 

considera que a mesma deve estar no centro dos cuidados de saúde de forma a envolver as 

pessoas para que estas possam ter várias escolhas. Propõe também o desenvolvimento de 

intervenções educativas com a intervenção da enfermagem, que fortaleçam e complemen-

tem programas preventivos a nível, social e nas instituições de saúde, e a nível da formação 

dos enfermeiros em competências de autocuidado. Ibid opina ainda que é essencial para o 

sucesso ou fracasso de qualquer iniciativa local motivar as equipas de cuidados de saúde 

primários a compreenderem o autocuidado como algo que as pessoas podem fazer a qual-

quer hora, como parte da sua rotina do dia-a-dia, e tirar partido das alturas em elas estão 

mais dispostas a receber informação sobre o autocuidado. 

5.2 - OUTROS DESAFIOS  

A previsão do aumento do número de pessoas idosas (especialmente no grupo com 

mais de 80 anos) gera a necessidade de desenvolvimento e optimização de estratégias que 

ajudem as famílias a lidar com os desafios do cuidado, tanto na óptica do cuidador como na 

da pessoa cuidada, de forma a conseguir, directa ou indirectamente, a melhoria do bem-

estar e da qualidade de vida de ambos.  

O Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas 2004-2010 defende que o ido-

so deve permanecer na família e na comunidade o maior tempo possível. Isso responsabili-

za o poder público para elaborar estratégias que visem a permanência do idoso na comuni-
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dade, evitando ou retardando a necessidade de institucionalizá-lo. O Alto Comissariado da 

Saúde (s.d) apresenta o Plano Nacional de Saúde 2011-2016, em fase de discussão 

pública, e define como princípios: “Transparência e responsabilização que permitam 

confiança e valorização dos actores e que o sistema se desenvolva, aprendendo; Envol-

vimento e participação; Redução das desigualdades em saúde, na promoção da equida-

de e justiça social; Integração e continuidade dos cuidados; Sustentabilidade, de forma a 

preservar estes valores” (p.6). O referido documento reforça a Cidadania em Saúde através 

da promoção de uma dinâmica contínua de desenvolvimento que “integre a produção e 

partilha de informação e conhecimento (literacia em saúde), numa cultura de pro-actividade, 

compromisso e auto controlo do cidadão (capacitação), para a máxima responsabilidade e 

autonomia individual e colectiva (participação activa / empowerment)” (p.3). 

Com vista à promoção do auto cuidado, e considerando os diferentes papéis dos cida-

dãos no sistema de saúde (activo e saudável, doente, utilizador dos serviços, consumidor, 

cuidador, membro da família e da comunidade), apresentamos, com base no conjunto de 

dados obtidos neste estudo, sugestões que podem ser utilizadas no planeamento e desen-

volvimento das intervenções em saúde, a nível das organizações, da prática e da formação 

em enfermagem e na investigação. 

NA ORGANIZAÇÃO – CENTRO DE SAÚDE  

Tendencialmente, à medida que envelhecemos estamos mais propícios à utilização dos 

serviços de saúde e, como é do conhecimento geral, a rede de serviços não está preparada 

para atender, de forma eficaz, as necessidades específicas dos idosos. Por conseguinte, é 

importante que as organizações apresentem estratégias diferenciadas para atender os 

idosos, com cuidados e intervenções adequadas às suas necessidades. 

O Centro de Saúde e as USFs podem ser, neste contexto, promotores da articulação 

entre serviços de saúde e serviços de apoio social de forma a:  

- estabelecer parcerias entre as instituições que prestam cuidados aos idosos, nomea-

damente as instituições de saúde e instituições de apoio ao idoso, (centros de dia e la-

res com apoio domiciliar); esta medida permitiria rentabilizar recursos, com a constitui-

ção de equipas multidisciplinares e uma melhor prestação de cuidados, principalmente 

aos idosos que residem no domicílio; 

- qualificar os profissionais para prestar cuidados a pessoas com diferentes concep-

ções de saúde e atitudes em relação ao autocuidado e ao envelhecimento;  

- planear intervenções educativas que reforcem e complementem os programas de 

promoção da saúde e de prevenção de complicações nesta população. 
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NA PRÁTICA DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM  

Os conhecimentos que fornecem subsídios para a prática de cuidado integral incluem o 

entendimento das necessidades fundamentais e as adaptações e mudanças que ocorrem 

ao longo da vida, de dimensão biológica, psicológica, social, cultural e espiritual, essenciais 

para a prestação de um cuidado de enfermagem holístico. Os profissionais de enfermagem 

devem avançar no sentido de procurar dar resposta às necessidades dos mais velhos, em 

particular no sector dos cuidados de saúde domiciliários. Para que isso ocorra deverá de 

forma sistemática: 

- identificar as necessidades da pessoa idosa e família na área da saúde, dos recursos 

e dos sistemas de suporte disponíveis no âmbito do sistema de saúde e da comuni-

dade; 

- planear as intervenções adequadas ao idoso e família; 

- estimular e manter o envolvimento do idoso e da família na realização dos cuidados 

quotidianos necessários ao bem-estar; 

- avaliar a adequação dos cuidados de manutenção de vida que estão a ser presta-

dos, seja pelos cuidadores informais, seja por outros profissionais como os ajudantes 

de lar; 

- disponibilizar conselhos e informações apropriadas e acessíveis; dotar os familiares 

com competências básicas e com formação da literacia em saúde e em materiais de 

informação de autocuidado multilingues, com recurso à multimédia. 

NA FORMAÇÃO DE ENFERMAGEM  

As escolas de enfermagem estão orientadas para a criação, a transmissão e a difusão 

da cultura e do saber de natureza profissional, através do ensino, da investigação e da 

prestação de serviços à comunidade. A nível da formação é prioritária a qualificação dos 

profissionais ao longo da vida, no sentido de dar a melhor resposta às necessidades em 

saúde e em cuidados de enfermagem contribuindo para a mudança/inovação nos servi-

ços de saúde.  

Por outro lado, a mobilidade humana é hoje uma realidade, sendo que cada vez mais 

predominam as sociedades multiculturais, em que a diversidade passa de excepção a regra. 

Consequentemente, no projecto de formação deve ser dada ênfase à aquisição de compe-

tências no âmbito transcultural, para ajudar os enfermeiros a lidarem com as situações 

clínicas, sociais e éticas passíveis de serem encontradas nos diversos contextos de cuida-

dos, por outras palavras, perspectivar o idoso no domicílio, numa instituição social e em 

ambiente hospitalar, tomando por princípio orientador dos cuidados a cultura de cada um.  
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De facto, vivemos um período de grandes mudanças sociais e é necessário criar novas 

situações de aprendizagem, não só técnicas como também culturais, que permitam aos 

docentes e aos estudantes conhecerem as novas realidades sociais e desenvolverem as 

suas práticas em diferentes contextos, tendo em conta a diversidade cultural que os caracte-

riza. Nesse sentido, em termos formativos tem de ser dado maior relevo aos conteúdos 

relacionados com o estudo das diversas culturas de modo a possibilitar um melhor conheci-

mento dos seus usos, costumes e tradições. A prestação de serviços e o desenvolvimento 

de projectos na comunidade devem também ser integrados no desenvolvimento dos ensinos 

clínicos, criando sinergias que visem a obtenção de ganhos em saúde na população em 

geral e particularmente nos idosos. 

NA INVESTIGAÇÃO 

Esta análise integrada das experiências relatadas pelos idosos e pelos enfermeiros con-

tribuiu para a compreensão do autocuidado e para o conhecimento sobre os factores que 

influenciam a adopção e a manutenção de comportamentos de autocuidado. Permitiu ainda 

a introspecção no processo de identificação de actividades de autocuidado na fase de de-

senvolvimento da velhice, bem como a necessidade de adopção de comportamentos, por 

parte dos enfermeiros, para atender os idosos com requisitos diferentes.  

Assim, de forma a dar continuidade a este processo, sugerimos para futuras investiga-

ções: analisar as concepções dos idosos dependentes e dos seus cuidadores acerca do 

autocuidado; desenvolver estratégias de avaliação das necessidades de autocuidado do 

idoso que reside no domicílio e do idoso institucionalizado, para que os enfermeiros possam 

intervir com um apoio personalizado; e, por último, avaliar as evidências sobre a eficácia das 

intervenções de enfermagem na promoção do autocuidado. 

A investigação pode também ser desenvolvida de acordo com as áreas prioritárias 

identificadas e com as necessidades em cuidados de saúde e de enfermagem, podendo 

vir a ser constituída nas escolas de enfermagem uma rede de peritos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este capítulo surge como o corolário daquilo que emergiu do percurso da investigação 

realizada. Retomamos as questões formuladas inicialmente, bem como os objectivos enun-

ciados, para, num breve esboço, desenharmos os traços mais salientes do nosso estudo. 

A velhice é pois analisada pelos idosos num contexto heterogéneo, em que cada pes-

soa tem uma história e uma experiência individual, construídas durante toda a vida, o que 

faz com que cada um envelheça e vivencie experiências diferentes durante esse período. A 

vantagem de ser idoso é viver muitos anos e ser válido para os que o rodeiam. Já ser velho 

é associar a muita idade à sabedoria e experiência. No que toca a desvantagens, para os 

primeiros a idade torna-os menos aptos, mais dependentes e desligados das coisas; para os 

segundos, não ter préstimo, estarem mais susceptíveis à dependência e mais perto da 

morte.  

Com o envelhecimento os idosos confrontam-se com uma série de mudanças a que 

paulatinamente se adaptam: a viuvez, a morte dos pares, eventualmente problemas finan-

ceiros e a necessidade de mudar de residência, para ir viver com os filhos. As perdas (de 

cônjuge, familiares e amigos) e os medos (desde alterações da mobilidade até ao medo da 

morte, passando pelo receio de perda de lucidez e de vir a ser um peso para os outros) 

estabelecem-se nesta fase da vida.   

À medida que a pessoa envelhece existe uma grande variação entre as pessoas, nas 

formas e estilos de ajustamento às pressões e às perdas; as suas capacidades de adapta-

ção vão diminuindo e acentuam-se os comportamentos, tais como sensibilidade, impulsivi-

dade, egoísmo, desapego, resignação e confusão. Os idosos reconhecem as alterações que 

se vão impondo paulatinamente a nível cognitivo, afectivo, físico e funcional. Os esqueci-

mentos são cada vez mais frequentes e a aprendizagem mais lenta. Expressam o desapego 

a aspectos da vida diária que anteriormente consideravam prioritários, bem como a perda do 

sentido de agradar ao outro, traduzida também nos afectos e na sexualidade. Em termos 

físicos e funcionais, evidenciam os sinais exteriores de velhice e as alterações que, progres-

sivamente, vão sentindo a nível dos órgãos, dos sentidos, da diminuição da força e da velo-

cidade com que realizam as tarefas do dia-a-dia. 

Autocuidado para os idosos significa, portanto, fazer tudo o que é necessário para viver 

de forma independente. Em relação aos cuidados com o corpo, identificamos a preocupação 

com a imagem, demonstrada pelo interesse pela higiene e pela manutenção da aparência, 

atestando capacidade para o autocuidado e sentimentos de auto-estima singulares.  
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Autocuidar-se no plano afectivo implica manter os seus relacionamentos, uma vez que se 

encontram inseridos numa sociedade e convivem com os colegas, familiares, amigos, vizi-

nhos e demais indivíduos que se cruzam com ele no dia-a-dia. Cuidar-se no sentido espiritu-

al implica estar bem nos aspectos físico, emocional e mental, para que possa viver em 

plenitude a dimensão espiritual, concretizada nas práticas religiosas.  

Os idosos precisam de algum tipo de ajuda para realizar, pelo menos, uma tarefa como 

fazer compras, cuidar das finanças, preparar refeições ou limpar a casa. Uma parcela menor 

requer auxílio para as tarefas básicas de cuidar do corpo (tomar banho, por exemplo). Para 

além das dificuldades sentidas, todos manifestaram vontade de continuarem a viver em suas 

casas ou em coabitação com os familiares.  

Os idosos têm ainda uma percepção positiva global relativamente aos cuidados presta-

dos pelos enfermeiros. Reconhecem-lhes competências técnicas, científicas e relacionais, 

fazem a apologia do enfermeiro carinhoso, atento às necessidades dos mais velhos e dispo-

nível para dar explicações sobre os cuidados.  

Em suma, na maioria das vezes, as mudanças são encaradas tendo em conta as restri-

tas modificações que ocorrem no corpo, na dimensão física. Contudo, ao longo dos anos, 

são processadas vicissitudes também na forma de pensar, de sentir e de agir dos seres 

humanos que passam por esta etapa do processo do viver. Fica patente que a pessoa idosa 

precisa de ser percebida como um ser complexo por ter várias dimensões: a biológica, a 

psicológica, a social, a espiritual e outras. Se consideramos o processo de envelhecimento 

como algo natural e irreversível, ao qual todos os seres humanos estão predestinados, é 

necessária uma reflexão sobre o mesmo, para que no dia-a-dia se possam atender às ne-

cessidades da velhice. 

Envelhecer é, para os enfermeiros, um processo delineado em três períodos: i) a velhi-

ce, fase da vida caracterizada pela experiência e as diversas adaptações perante mudanças 

sociais e familiares que os idosos enfrentam, e também pela dependência e declínio em 

torno das capacidades físicas e intelectuais; ii) ser idoso orientado para padrão cronológico 

(imposto pelos aspectos administrativo) e funcional; iii) ser velho conotado com o facto de ter 

muitos anos, o declínio do funcionamento dos sistemas do organismo e a dependência. 

Para os enfermeiros, o autocuidado expressa as actividades básicas, inseridas na rotina 

do dia-a-dia e em actividades que permitem a participação da pessoa na vida da comunida-

de. Identificam também os factores que podem interferir no autocuidado, designadamente os 

pessoais e os ambientais.  
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Cuidar de pessoas idosas confronta os enfermeiros com uma multiplicidade de proble-

mas reais, levando este reconhecimento a um sentimento de insatisfação. Na abordagem às 

questões do autocuidado, os enfermeiros referem alguns constrangimentos a uma promo-

ção efectiva do mesmo: a falta de tempo para a abordagem individual do autocuidado, im-

posta pela multiplicidade de actividades; a abordagem da sexualidade e da incontinência; e, 

ainda, considerações sobre a limpeza do domicílio. 

Ainda na opinião dos enfermeiros, a VD é um espaço muito peculiar de cuidados que 

permite a efectivação da promoção do autocuidado contextualizada às condições do idoso e 

família. As intervenções no domicílio centram-se nos cuidados curativos e na educação para 

a saúde, quer para aumentar o conhecimento sobre a doença quer para melhorar ou ajudar 

os cuidadores a lidarem com as alterações funcionais dos idosos. Trata-se de uma interven-

ção personalizada que possibilita reduzir a sobrecarga objectiva e subjectiva inerentes à 

actividade de cuidar.  

A educação e a formação são essenciais, uma vez que a mudança pode exigir uma al-

teração cultural, em que se passa da ideia dos profissionais principais prestadores de cuida-

dos e dos utentes recipientes passivos para uma maior ênfase nos cuidados preventivos, 

num estilo de vida saudável e num envolvimento da pessoa nas práticas promotoras de 

saúde, com os enfermeiros a desempenharem um papel de apoio, aconselhamento e de 

formação de competências.  

Aos enfermeiros cabe realizar um trabalho educativo junto dos idosos e família, em de-

fesa eficaz do autocuidado enquanto actividade comum no dia-a-dia, para tal são fundamen-

tais os conhecimentos e as competências adequadas, uma atitude positiva, bem como 

opções práticas para prestar esse apoio. E em vez de enfatizar somente as perdas da velhi-

ce, é necessário dar ênfase às qualidades que acompanham os idosos, pois só assim cami-

nhamos para um envelhecimento satisfatório, que é visto como a capacidade do indivíduo 

para responder com flexibilidade aos desafios resultantes das mudanças que acontecem no 

seu corpo e no ambiente.  
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LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

As limitações deste estudo são gerais e específicas. As gerais estão directamente rela-

cionadas com os objectivos definidos, com a metodologia, nomeadamente as características 

dos instrumentos de colheita de dados e a natureza da amostra, que tornam o estudo limita-

do e com impossibilidade de generalização. O seu valor fica circunstanciado ao caso particu-

lar em apreciação, contudo, pode vir a ser uma fonte de desenvolvimento para outros estu-

dos. 

Nas limitações específicas, apontamos a variabilidade de idoso para idoso da ordem 

dos temas abordados, o que dificultou a interligação entre os mesmos. Também a diversida-

de, a riqueza e a complexidade da informação obtida tornou mais morosa a organização em 

categorias de análise. Nos relatos dos idosos tivemos uma dificuldade acrescida pelas 

características do discurso, mais impreciso e repetitivo. 

O facto de o investigador ser o moderador que desenvolveu e implementou o grupo fo-

cal trouxe limitação na interpretação dos achados. Os relatos dos enfermeiros e dos idosos 

também foram influenciados por uma série de aspectos, como a cultura, as crenças religio-

sas, a mentalidade e a idade; além disso, ficou ainda a percepção de que muita coisa é dita 

apenas por ser socialmente correcta.  
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APÊNDICE I - RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO MMSE E ÍNDICE 
DE BARTHEL 

 

Tabela 1 – Resultados da Aplicação do MMSE e Índice de Barthel 

Score MMSE nº 

18 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

30 

8 

9 

3 

3 

2 

10 

6 

5 

1 

2 

Score médio – 23.36 49 

Score Índice de Barthel nº 

85 

90 

95 

100 

1 

6 

12 

30 

Score médio – 97.24 49 
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APÊNDICE II – GUIÃO DA ENTREVISTA – IDOSOS   

 

Apresentação pessoal  

Apresentação do estudo 

Pedido de consentimento pós informação:  

Instituição: _______________________________________  

Nº Entrevista _____ 

Dia ___/___/___ 

Inicio _____h____mn – Termino _____h_____mn 

Duração _____h_____mn 

 

PARTE I 

 

1 – DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS  

• Nome : (Iniciais) __________________________________________ Idade _____ 

• Estado Civil ______________________ 

• Escolaridade (nível máximo frequentado e concluído) 

• Profissão que exercia anterior à reforma___________________________ 

• Residência (vive só ou em coabitação) ___________________________ 

• Se vive em coabitação qual o laço familiar/ afectivo ou outro) 

_______________________________________________ 

• Motivo (s) de frequência do Centro de Dia ___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

• Tempo de frequência no actual Centro de Dia______________ 

 

• Período de permanência (dias de semana/ horas) _______________________ 

• Opinião sobre o montante da sua reforma/ satisfação das necessidades fundamen-

tais__________________________________________________ 



VI 

 

• Doenças_______ 

• Qual (ais)? ____________________________________________ 

• Como classifica a sua saúde?_____________________________________ 

 

PARTE II 

 

• Aplicação dos instrumentos  

o Índex de Barthel  

o Mini Mental Status Examination (MMSE) de Folstein. 

 

PARTE III 

Temas a desenvolver: 

2 – Significado e Vivências do Envelhecimento/Envelhecer  

3 – Significado que atribui ao auto cuidado (cuidar de si). 

4 – Relato das vivências de auto cuidado 

 

Finalizar a entrevista:  

• Fazer um breve resumo da entrevista a fim de a validar com o entrevistado os assuntos 

abordados 

• Agradecer a colaboração. 

 

  



VII 

 

APÊNDICE III – GUIÃO GRUPO FOCAL - IDOSOS 

• Organização do espaço  

• Breve introdução do Estudo 

• Objectivos da discussão de grupo 

• Regras da discussão de grupo (todas as opiniões são importantes; não falar em 

simultâneo; respeitar as opiniões de todos) 

•  Apresentação dos resultados da análise da informação das entrevistas 

• Justificação da abordagem dos temas  

 

 

Constituição dos Grupos 

Instituições Denominação Género dos participantes Nº de elementos 

CRS 

Gf CRS1 Feminino 6 

Gf CRS 2 Feminino 6 

SJ 

Gf SJ 1 Masculino 3 

Gf SJ 2 Feminino 4 

NSL 

Gf NSL 1 Masculino 3 

Gf NSL 2 Feminino 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

Áreas/Temas 

Áreas Temas 

O envelhecimento/a velhice 

• Os medos da velhice 

• Vivência das perdas/ viuvez  

• O papel dos amigos e família nesta fase da vida 

Vivências de auto cuidado 
• Espiritualidade na velhice  

• Sexualidade e envelhecimento 

Promoção do auto cuidado 
• Promoção do auto cuidado: papel do enfermeiro 

(percepcionado) 

 

• Fazer um breve resumo dos assuntos abordados 

• Agradecer a colaboração. 

 

  



IX 

 

APÊNDICE IV - GUIÃO DA ENTREVISTA - ENFERMEIROS 

 

Apresentação pessoal  

Apresentação do estudo: Finalidade e Objectivos 

Pedido de consentimento: para a entrevista, e gravar em suporte magnético – realçar 

o carácter confidencial. 

Centro de Saúde ________________________________Extensão ___________ 

Entrevista nº ______ 

Dia ___/___/___. 

Inicio _____h_____mn Termino _____h_____mn 

Duração _____h_____mn 

 

PARTE I 

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

• Nome (facultativo): ______________________________________Idade ______ 

• Género________ Estado Civil ________________ 

 

• Habilitação profissional 

� Curso Geral de Enfermagem 

� Curso de Bacharelato em Enfermagem 

� Curso de Licenciatura em Enfermagem   

� Curso de especialização em Enfermagem 

Não  

Sim           (Qual) ______________________ 

 

• Outra formação (especificar) ________________________________________ 

• Categoria profissional_____________________________________________ 

• Tempo de exercício na profissão (em anos)_____________________________ 

• Tempo de exercício no centro de saúde/extensão ________________________ 

 



X 

 

 

PARTE II 

• Concepções dos enfermeiros 

• Envelhecimento/Envelhecer 

• O auto cuidado da pessoa Idosa com mais de 75 anos (actividades; factores inter-

venientes). 

 

PARTE III 

• A promoção da saúde na área do auto cuidado no Idoso com mais de 75 anos 

• Actividades que desenvolve com vista á promoção do auto cuidado do Ido-

so/família 

 

 

 

 

Finalizar a entrevista:  

• Fazer um breve resumo da entrevista a fim de a validar com o entrevistado os 

assuntos abordados 

• Agradecer a colaboração 

 

  



XI 

 

APÊNDICE V- GUIÃO GRUPO FOCAL – ENFERMEIROS 

 

• Organização do espaço  

• Breve introdução do Estudo 

• Objectivos da discussão de grupo 

• Regras da discussão de grupo (todas as opiniões são importantes; não falar em 

simultâneo; respeitar as opiniões de todos) 

•  Introdução ao tema. 

 

PARTE I 

• Apresentação dos resultados preliminares do conceito de autocuidado do Estudo I e 

Estudo II 

• Análise e discussão dos resultados (fornecer documento em suporte de papel) 

 

PARTE II 

1 - Desenvolver os conceitos: 

• Visitação domiciliária  

• Cuidados curativos 

• Cuidados preventivos  

2 - Auto cuidado /actividades de vida diária  

• Qual o significado de auto cuidado? 

• Qual o significado de actividades de vida diária? 

3 – O papel do Centro de saúde/enfermeiros na promoção do auto cuidado do idoso 

com mais de 75 anos a residir no domicílio 

 

• Fazer um breve resumo dos assuntos abordados 

Agradecer colaboração 
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APÊNDICE VI - CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DAS 
PESSOAS IDOSAS  

 

Tabela 2 – Distribuição dos Idosos segundo o género o grupo etário, o estado civil 

 

  
Género nº % 

Masculino 

Feminino 

11 

38 

22.45 

77.55 

Total 49 100.0 

Grupo etário nº % 

75-79 

80- 84 

85- 89 

90-94 

18 

19 

6 

6 

36.74 

38.78 

12.24 

12.24 

Total 49 100.0 

Estado civil nº % 

Solteiro 

Casado 

Divorciado 

Viúvo 

5 

6 

3 

35 

10.20 

12.25 

6.12 

71.43 

Total 49 100.0 



XIV 

 

Tabela 3 – Distribuição dos Idosos segundo a escolaridade 

 

Escolaridade nº % 

   Não sabe ler nem escrever 

   Sabe ler e escrever sem possuir grau de ensino 

   Instrução primária 

   Curso Geral dos liceus ou equivalente 

   Curso Geral do Comércio 

   Curso Complementar liceal 

   Curso Médio 

9 

8 

21 

3 

4 

2 

2 

18.37 

16.33 

42.86 

6.12 

8.16 

4.08 

4.08 

Total 49 100.0 
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Tabela 4 – Distribuição dos Idosos segundo a profissão 

 

       Profissão nº % 

Empresário 

Professor 

Proprietário /comerciante  

2 

2 

2 

4.08 

4.08 

4.08 

Técnico de gestão  

Empregado de escritório 

Empregado CTT/PT 

Empregada consultório  

Vendedor  

1 

2 

2 

1 

2 

2.04 

4.08 

4.08 

2.04 

4.08 

Ourives  

Mecânico  

Modista/alfaiate  

Monitora de bordados  

Costureira  

Cozinheira  

Empregado fabril  

Trabalhadores rurais, por conta própria 

Empregada doméstica  

Domésticas 

1 

2 

4 

1 

3 

2 

4 

6 

4 

8 

2.04 

4.08 

8.17 

2.04 

6.12 

4.08 

8.17 

12.24 

8.17 

16.33 

Total 49 100.0 
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Tabela 5 – Distribuição dos Idosos segundo a coabitação e o montante da reforma/ sa-

tisfação das necessidades  

 

Com quem vive nº % 

Sozinho/a em sua casa  

Filhos (em casa dos filhos)  

Cônjuge (em sua casa com o cônjuge) 

Filhos (em sua casa) 

Irmãos (em sua casa) 

Neta (em casa da neta) 

23 

15 

6 

2 

2 

1 

46.95 

30.61 

12.24 

4.08 

4.08 

2.04 

Total 49 100.0 

Opinião sobre o montante reforma e satisfa-

ção das necessidades 
nº % 

Insuficiente 

Vai dando com muita poupança 

Suficiente 

Bom 

6 

20 

15 

5 

12.24 

40.82 

30.61 

10.21 

Total 49 100.0 
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Tabela 6 – Distribuição dos Idosos segundo tempo de frequência do centro de dia 

 

Tempo de frequência (em anos) nº % 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

18 

10 

9 

3 

1 

3 

2 

3 

36.74 

20.41 

18.37 

6.12 

2.04 

6.12 

4.08 

6.12 

Total 49 100.0 
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Tabela 7. – Distribuição dos Idosos segundo o género/motivo principal para frequentar o 

Centro de dia 

 

Motivos referidos pelas mulheres nº % 

Conviver/ criar amizades  

Para não estar só enquanto a família trabalha  

Dificuldade em fazer a comida  

Acompanhar o marido/ descansar das lides domésticas  

Imposição da família (netos) 

Questões económicas 

22 

7 

3 

3 

1 

2 

57.89 

18.42 

7,90 

7,90 

2,63 

5,26 

Total 38 100.0 

Motivos referidos pelos homens nº % 

Não estar só (morte do cônjuge) /não saber fazer as refeições 5 45.46 

 Para não estar só enquanto a família trabalha 2 18.18 

 Convívio  1 9.09 

Dificuldade da esposa em fazer as refeições  1 9.09 

Vontade dos filhos, para estar mais acompanhado 1 9.09 

 Imposição da esposa  1 9.09 

Total 11 100.0 
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Tabela 8 – Distribuição dos Idosos segundo a resposta à questão: “ Como classifica a 

sua saúde ” 

 

Classificação da saúde  nº % 

Muito boa  

Boa  

Razoável 

Má 

3 

19 

16 

11 

6.12 

38.78 

32.65 

22.45 

Total 49 100.0 

 

Tabela. 9.– Distribuição dos Idosos segundo as doenças crónicas referidas 

 

Doenças nº 

Hipertensão 35 

Diabetes 8 

Hipercolestrolémia 7 

Artrose 10 

Síndroma vertiginoso 4 

Bronquite 3 

Osteoporose 6 

Glaucoma 3 

Insuficiência cardíaca/doença cardíaca 4 

Doença de Parkinson 1 

Hipertrofia da próstata 1 
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APÊNDICE VII - CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DOS 
ENFERMEIROS  

 

Tabela 1 – Distribuição dos Enfermeiros segundo o género o grupo etário e o estado civil 

 

Género nº % 

Masculino 

Feminino 

1 

25 

3.85 

96.15 

Total 26 100.0 

Grupo etário nº % 

24-29 

30- 34 

35- 39 

40-44 

45-49 

3 

9 

4 

7 

3 

11.54 

34.62 

15.38 

26.92 

11.54 

Total 26 100.0 

Estado civil nº % 

Solteiro 

Casado 

Divorciado 

União de facto 

6 

16 

3 

1 

23.07 

61.54 

11.54 

3.85 

Total 26 100.0 
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Tabela 2 – Distribuição dos Enfermeiro segundo a Habilitação Profissional  

 

Habilitação Profissional nº % 

Bacharelato em Enfermagem 

Licenciatura em Enfermagem 

Especialização em enfermagem (5) 

− Saúde Infantil e Pediátrica 

− Saúde Comunitária  

1 

20 

 

 

3 

2 

3.85 

76.92 

 

 

11.54 

7.69 

Total 26 100.0 

 

 

Tabela 3 – Distribuição dos Enfermeiro segundo a Categoria Profissional  

 

Categoria Profissional nº % 

Nível I 

Graduado 

Especialista 

6 

15 

5 

23.07 

57.70 

19.23 

Total 26 100.0 
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Tabela 4 – Distribuição dos Enfermeiro segundo Tempo de Serviço na profissão 

 

Tempo de Serviço (em anos) nº % 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

3 

8 

4 

7 

3 

1 

11.54 

30.77 

15.38 

26.92 

11.54 

3.85 

Total 26 100.0 

 

 

Tabela 5 – Distribuição dos Enfermeiro segundo Tempo de Serviço no Centro de Saúde  

 

 

  

Tempo de Serviço no Centro de Saúde 

(em anos) 
nº % 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

10 

12 

3 

1 

38.46 

46.15 

11.54 

3.85 

Total 26 100.0 
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ANEXO I - BARTHEL ADL Índex 

 

BARTHEL ADL Índex (adaptação portuguesa)      

 

Actividades                                  Pontuação  

Higiene pessoal 

0 = Necessita de ajuda com o cuidado pessoal 

5 = Independente no barbear, dentes, rosto e cabelo (utensílios fornecidos)        _______ 

Evacuar 

0 = Incontinente (ou necessita que lhe sejam aplicados clisteres) 

5 = Episódios ocasionais de incontinência (uma vez por semana) 

10 = Continente (não apresenta episódios de incontinência)                    _______ 

Urinar 

0 = Incontinente ou algaliado  

5 = Episódios ocasionais de incontinência (máximo uma vez em 24 horas) 

10 = Continente (por mais de 7 dias)                        _______ 

Ir à casa de banho (uso de sanitário) 

0 = Dependente 

5 = Necessita de ajuda mas consegue fazer algumas coisas sozinho 

10 = Independente (senta-se, levanta-se, limpa-se e veste-se sem ajuda           _______ 

Alimentar-se  

0 = Incapaz 

5 = Necessita de ajuda para cortar, barrar manteiga, etc. 

10 = Independente (a comida é providenciada)                      _______ 
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Transferências (cadeira /cama)    

0 = Incapaz - não tem equilíbrio ao sentar-se 

5 = Grande ajuda (uma ou duas pessoas) física, consegue sentar-se 

10 = Pequena ajuda (verbal ou física) 

15 = Independente (não necessita ajuda, mesmo que utilize cadeira de rodas)   _______ 

Mobilidade (deambulação) 

0 = Imobilizado 

5 = Independente na cadeira de rodas incluindo cantos, etc. 

10 = Anda com ajuda de uma pessoa (verbal ou física) 

15 = Independente (mas pode usar qualquer auxiliar, ex.: bengala)              _______ 

Vestir-se  

0 = Dependente 

5 = Necessita de ajuda, mas faz cerca de metade sem ajuda 

10 = Independente (incluindo botões, fechos e atacadores)                  _______ 

Escadas  

0 = Incapaz 

5 = Necessita de ajuda (verbal, física, transporte dos auxiliares de marcha) ou supervi-

são 

10 = Independente (subir / descer escadas, com apoio do corrimão ou dispositivos ex. 

muletas ou bengala                                                                                                             ______ 

Banho 

0 = Dependente 

5= Independente (lava-se no chuveiro/ banho de emersão/ usa a esponja por todo o 

corpo sem ajuda)                                                                                                           _______ 

 

 

Total (0 - 100)                                                                                           __________ 

  



XXIX 

 

ANEXO II - MINI-MENTAL STATE EXAMINATION DE FOLSTEIN  

1.  Orientação (1 ponto por cada resposta correcta). 

Em que ano estamos?          _____ 

Em que mês estamos?          _____ 

Em que dia do mês estamos?          _____ 

Em que dia da semana estamos? _____ 

Em que estação do ano estamos? _____ 

Em que país estamos?           _____ 

Em que distrito vive?          _____ 

Em que terra vive?                                 _____ 

Em que casa estamos?            _____ 

Em que andar estamos?             _____ 

2. Retenção (contar 1 ponto por cada palavra correctamente repetida) 

“Vou dizer três palavras; queria que as repetisse, mas só depois de eu as dizer todas, procure fi-

car a sabê-las de cor”. 

Pêra  _____ 

Gato _____ 

Bola   _____ 

3. Atenção e Cálculo (1 ponto por cada resposta correcta. Se der uma errada mas depois conti-

nuar a subtrair bem, considerem-se as seguintes como correctas. Parar ao fim de 5 respostas) 

“Agora peço-lhe que me diga quantos são 30 menos 3 e depois ao número encontrado volta a ti-

rar 3 e repete assim até eu lhe dizer para parar”. 

27__ 24__ 21__ 18__ 15__ 

4. Evocação (1ponto por cada resposta correcta) 

“Veja se consegue dizer as três palavras que pedi há pouco para decorar” 

Pêra _____ 

Gato _____ 

Bola  ______ 

 Nota: 

 Nota: 

 Nota: 

 Nota: 



XXX 

 

5. Linguagem (1 ponto por cada resposta correcta) 

a. “Como se chama isto” Mostrar os objectos: 

Relógio  _____ 

Lápis _____ 

b. ”Repita a frase que eu vou dizer: O RATO ROEU A ROLHA” ________ 

c. “Quando eu lhe der esta folha, pegue nela com a mão direita, dobre-a ao meio e ponha sobre a 

mesa”, (ou “sobre a cama”, se for o caso); dar a folha segurando com as duas mãos. 

Pega com a mão direita  _____ 

Dobra ao meio             _____ 

Coloca onde deve  _____ 

d. “Leia o que está neste cartão e faça o que lá diz”. Mostrar um cartão com a frase bem legível, 

“FECHE OS OLHOS”; sendo analfabeto ler-se a frase. 

Fechou os olhos 

e.”Escreva uma frase inteira aqui”. Deve ter sujeito e verbo e fazer sentido; os erros gramaticais 

não prejudicam a pontuação. 

 

6. Habilidade Construtiva (1 ponto pela cópia correcta) 

Deve copiar um desenho. Dois pentágonos parcialmente sobrepostos; cada um deve fi-

car com 5 lados, dois dos quais intersectados. Não valorizar, tremor ou rotação. 

 

 

 

 

 

 

 

(Máximo 30 pontos)                  

Folstein, Folstein e McHugh, 1975, segundo adaptação portuguesa de Manuela Guerrei-

ro e colabs., 1993. Laboratório de Estudos de Linguagem do Centro de Estudos Egas Moniz, 

Hospital Sta. Maria. 

 Nota: 

 Total: 
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ANEXO III – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES DE APOIO 

AO IDOSO 

Exmo. Senhor  Presidente oo. 

Eu, Maria de Lurdes Ferreira de Almeida, Professora Coordenadora do quadro de pes-

soal Docente da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, actualmente a frequentar o 

Doutoramento em Ciências de Enfermagem no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Sala-

zar – Universidade do Porto – estou a desenvolver um projecto de investigação para a disser-

tação final do Doutoramento sobre “Auto Cuidado e Promoção da Saúde do Idoso: Contributo 

da Enfermagem”. Este estudo é orientado pela Prof. Doutora Zaida Azeredo Professora 

Auxiliar do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto. 

Esta investigação, planeada para dois anos está dividida em 2 três fases.  

A primeira tem como objectivo Estudar o perfil de auto cuidado do Idoso A colheita de in-

formação será realizada através de entrevistas a todos os idosos em regime de centro de dia. 

Aquando da entrevista será aplicada o Índex Barthel e o MMS de Folstein (instrumentos em 

anexo). 

A segunda fase tem como objectivo a validação do inventário de actividades de auto 

cuidado obtido na 1ª fase. Esta validação será realizada com recurso à técnica de “discus-

sões de grupo”. Os grupos serão formados por 6/8 idosos de acordo com o sexo, idade e 

outros critérios definidos com base nos resultados obtidos da aplicação do Índex de Barthel e 

o MMS de Folstein. 

Os idosos a inquirir serão seleccionados entre os utentes da instituição, com mais de 65 

anos, que aceitem colaborar no estudo. Os dados obtidos serão mantidos em absoluta confi-

dencialidade, comprometendo-me a apresentar os resultados deste estudo.  

Nesse sentido, solicito autorização para aplicação dos referidos instrumentos, aos uten-

tes de Centro de Dia da instituição que V. Exa. dirige, em data e hora que não interfiram com 

o normal funcionamento da instituição. 

Desde já grata pela atenção dispensada. 

Coimbra, 29 de Junho de 2007 
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ANEXO IV – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO 
REGIONAL  

Exmo. Senhor Presidente do Conselho Directivo da Administração Regional de Saúde 

do Centro 

Eu, Maria de Lurdes Ferreira de Almeida, Professora Coordenadora do quadro de Pes-

soal Docente da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, actualmente a frequentar o 

Doutoramento em Ciências de Enfermagem no Instituto de Ciências Biomédicas de Abel 

Salazar – Universidade do Porto – estou a desenvolver um projecto de investigação para a 

dissertação sobre “Auto Cuidado e Promoção da Saúde do Idoso: Contributo da Enferma-

gem” orientado pela  Prof. Doutora Zaida Azeredo do Instituto de Ciências Biomédicas Abel 

Salazar. 

O estudo tem como objectivo central estudar o perfil de auto cuidado do Idoso a residir 

no domicílio, na perspectiva do idoso e do Enfermeiro. Para a consecução desta pesquisa 

efectuei a primeira parte com a realização de entrevistas aos Idosos com mais de 75 anos, 

utentes dos Centros de Dia, e que segundo informação dos mesmos, inscritos nos Centros 

de Saúde pertencentes à instituição que V. Exª dirige.  

Numa segunda parte pretende-se abordar os enfermeiros através de entrevista semies-

truturada A entrevista, com duração prevista de 30 minutos, a realizar em hora a definir com 

cada participante e de acordo com a disponibilidade do serviço, será precedida da apresen-

tação pessoal do investigador, dos objectivos do estudo e pedido de colaboração. Após a 

análise da informação obtida e para aprofundar os temas que poderão emergir, planeamos 

uma entrevista em cada um dos centros e extensões, com os participantes que pretendam 

continuar a colaborar no estudo, mas com a utilização da técnica de grupo focal. 

Com o compromisso do cumprimento das normas éticas que presidem este tipo de es-

tudo, nomeadamente o consentimento informado, a confidencialidade e o anonimato, envio 

em anexo o guião da entrevista. Manifesto a minha disponibilidade, para no final do estudo, 

apresentar os resultados, através da cedência graciosa da tese.  

Face ao exposto, solicita-se a V. Ex.ª autorização para a realização das entrevistas aos 

enfermeiros, dos Centros de Saúde e extensões: Celas, Santo António dos Olivais e Sá 

Bandeira; Norton de Matos, Ceira e Torres do Mondego, que voluntariamente queiram 

participar neste estudo. 

Desde já grata pela atenção dispensada, com os melhores cumprimentos  

Pede deferimento 

Coimbra, 4 de Dezembro de 2007 
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ANEXO V – TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO – 
IDOSOS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Maria de Lurdes Ferreira de Almeida, Professora da Escola Superior de Enfermagem de 

Coimbra, no âmbito do doutoramento em Ciências de Enfermagem do Instituto Abel Salazar 

da Universidade do Porto, está a realizar um trabalho a fim de conhecermos as actividades 

que realiza diariamente para cuidar de si.  

Gostaríamos de deixar claro que as informações obtidas na entrevista, gravadas ou ma-

nuscritas de acordo com a sua vontade, serão mantidas em sigilo e que o/a Sr/a não será 

identificado pelo nome. Todas as informações ficarão sob a minha responsabilidade, que as 

trabalharei de forma global, isto é, reunindo os dados de todas as pessoas que respondem 

às questões. 

É importante salientar que a sua colaboração é estritamente voluntária, não acarretará 

risco para a saúde e, a qualquer momento, o/a Sr./a poderá pedir esclarecimentos ou desistir 

de participar. 

Com os resultados obtidos dessa pesquisa poderemos ter um inventário adequado à 

nossa cultura dos saberes, das experiências e habilidades do idoso na realização do auto 

cuidado (cuidar de si). 

Este termo de consentimento pós-informação é o documento que comprova a sua per-

missão para participar no estudo. Se concorda em participar nesta pesquisa precisamos da 

sua assinatura ou da sua impressão digital do polegar direito para o consentimento. 

 

Agradecemos desde já a sua valiosa colaboração e colocamo-nos á disposição para ou-

tros esclarecimentos necessários.    

Coimbra____/____/____ 

Nome _____________________________________________ 

Assinatura ___________________________________________ 

Impressão digital 
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ANEXO VI - TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO – 
ENFERMEIROS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

Maria de Lurdes Ferreira de Almeida, Professora da Escola Superior de Enfermagem de 

Coimbra, no âmbito do doutoramento em Ciências de Enfermagem do Instituto Abel Salazar 

da Universidade do Porto, está a realizar um estudo com o título AUTO CUIDADO E 

PROMOÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO: CONTRIBUTO PARA UMA INTERVENÇÃO EM 

ENFERMAGEM. Este estudo tem como objectivos: Definir um perfil de auto cuidado do Idoso 

a residir no domicílio, na perspectiva do Idoso e do enfermeiro; Descrever uma metodologia 

de intervenção de enfermagem para a promoção da saúde do Idoso. Nesse sentido as ques-

tões a colocar dirigem à compreensão do auto cuidado como um marco de referência para 

um modelo de assistência de enfermagem com vista à promoção da saúde do Idoso. 

Gostaríamos de deixar claro que as informações obtidas, na entrevista gravada ou ma-

nuscrita de acordo com a sua vontade, serão mantidas em sigilo e que o/a Sr./a Enfermei-

ro(a) não será identificado pelo nome. Todas as informações ficarão sob a minha responsabi-

lidade, que as trabalharei de forma global. Após a análise da informação obtida e para apro-

fundar os temas que poderão emergir, planeamos uma entrevista de grupo em cada um dos 

centros e extensões, que desde já peço a sua participação. 

É importante salientar que a sua colaboração é estritamente voluntária, e a qualquer 

momento o/a Sr./a Enfermeiro/a poderá pedir esclarecimentos ou desistir de participar. 

Este termo de consentimento pós-informação é o documento que comprova a sua per-

missão para participar no estudo. Se concorda em participar neste estudo precisamos da sua 

assinatura  

 

Agradecemos desde já a sua valiosa colaboração e colocamo-nos à disposição para ou-

tros esclarecimentos necessários. 

Coimbra____/____/____ 

Assinatura __________________________________________________________ 


