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Resumo 
Objetivo: O Projeto de Enfermagem Con[Viva]+ visou promover a interação social na participação 
comunitária de idosos numa freguesia dos Açores, de forma a contribuir para o seu  envelhecimento ativo. 

Método: A metodologia adotada foi a de projeto de intervenção assente em duas fases. Na primeira, com 

recurso a uma rede de parcerias, planearam-se e articularam-se atividades que visassem o objetivo 

proposto. Na segunda, ao longo de 6 meses, implementaram-se um conjunto de atividades de grupo 

diversificadas para aumentar a participação comunitária e prevenir o isolamento social. Efetuou-se uma 

avaliação quantitativa descritiva para diagnóstico das necessidades e, após seis meses, uma avaliação do 
impacto da intervenção. Resultados: No Con[Viva]+ participaram 46 idosos, colaboraram 13 instituições 

parceiras e realizaram-se 42 atividades relacionadas com o exercício físico, alimentação, segurança e 

promoção de oportunidades lúdicas. Conclusão: Os resultados apontaram para um impacto positivo na 

participação comunitária resultante de uma maior frequência de adesão às atividades de grupo realizadas. 

Palavras-Chave: Envelhecimento; Participação Social; Projeto; Enfermagem em Saúde Comunitária. 

Abstract  
Objective: The Nursing Project Con[Viva]+ aimed the promotion of social in community participation 

of a group of elderly people from a parish in the Azores, to contribute to their active aging process. Method: 
The methodology used was that of an intervention project developed in two stages. In the first stage, activities 

were planned and articulated with a network of partners, to attain the goal. In the second stage, and for a 

period of 6 months, a group of diversified activities was set in action, aiming to increase community 
participation as well as to prevent social isolation. A descriptive quantitative evaluation was used to identify 

the needs of the group and, 6 months later, the impact of the actions developed was also evaluated. Results: 
For the development of Con[Viva]+ there were 46 elderly participants and the collaboration of 13 partner 

institutions, developing 42 activities that promoted physical activity, eating habits, safety and fun amongst the 

participants. Conclusion: The results show a positive impact in terms of community participation, resulting in 

a more frequent involvement of the participants in the group activities developed. 
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Introdução 

O aumento da esperança média de vida 
é um desafio para a humanidade, dado que o 
processo de envelhecimento demográfico 
conduz inevitavelmente à emergência de novas 
necessidades e recursos dispendiosos em 
saúde, bem como à imprescindibilidade de 
reformulação de políticas sociais eficientes que 
permitam fazer face a esta realidade. 

A promoção do envelhecimento ativo, 
definido pela OMS (WHO, 2002) como um 
processo de otimização das oportunidades para 
a saúde, participação e segurança, no sentido 
de aumentar/melhorar a qualidade de vida das 
pessoas que envelhecem, constitui um desafio 
para todos os profissionais na área da saúde.  

Esta nova realidade social e de saúde 
ex ige , por par te dos pro f iss iona is , o 
conhecimento das comunidades, para que 
possam dar respos tas e fe t i vas . Uma 
intervenção centrada nos contextos onde as 
pessoas vivem e onde as necessidades são 
geradas é indispensável para que se obtenham 
ganhos em saúde.  

O enfermeiro que atua na área de saúde 
pública e da comunidade encontra-se numa 
posição privilegiada para desenvolver e 
coordenar iniciativas comunitárias, assim como 
realizar um planeamento estratégico em saúde, 
a t ravés de processos de in tervenção 
comunitária.  

Foi neste âmbito que um grupo de 
enfermeiros da Região Autónoma dos Açores, 
com base no diagnóstico de saúde comunitária 
efetuado à comunidade idosa da freguesia de 
Fajã de Baixo, implementou o projeto Con[Viva]
+. Este projeto surgiu depois de priorizadas e 
validadas as necessidades de saúde junto da 

comunidade, de acordo com o método de 
Hanlon. A baixa interação social na participação 
comunitária destacou-se como o principal 
problema da comunidade idosa. De facto, 
aquando da realização deste diagnóstico 
verificou-se que 57% da população inquirida 
preferia ficar em casa ao invés de sair para 
conviver e que a realização de atividades de 
lazer de caráter individual era predominante em 
relação às realizadas em grupo, o que pareceu 
revelar uma tendência instalada nos idosos em 
não interagir em grupos comunitários.  

O desenvolvimento e a manutenção da 
interação social na participação comunitária, 
definida pela equipa do projeto como a 
capacidade de demonstrar comportamentos de 
interação social mútua, em contexto grupal, no 
âmbito de dinâmicas inst i tuídas numa 
determinada comunidade, são fundamentais 
para a saúde e qualidade de vida das pessoas. 
Efetivamente, a participação comunitária é 
essencial quando se prepara e promove o 
envelhecimento ativo, pois este não deve ser 
visto apenas como um equilíbrio biopsicossocial, 
mas também como a integralidade de uma 
pessoa, que está inserida num contexto social, e 
que mesmo sendo idosa, é capaz de 
desenvolver as suas potencialidades (Ferreira, 
Maciel, Silva, Santos & Moreira, 2010). 

A manutenção de uma vida social ativa é 
apontada como determinante para que a velhice 
seja plena de sentido, de experiência, de 
empoderamento e de bem-estar, evitando 
algumas consequências que decorrem da 
ausência de uma vida social ativa, tais como: 
risco acrescido de morte prematura; aumento da 
morbilidade; diminuição da função cognitiva; 
estado emocional negativo (depressão, 
ansiedade, entre outros); isolamento social; 

                                                                                                                                                                                            

Página  42 



JOURNAL OF AGING AND INOVATION 
(EM LINHA) ISSN: 2182-696X / (IMPRESSO) ISSN: 2182-6951	 Volume 4. Edição 3

aumento da vulnerabilidade emocional; 
sentimento de solidão; diminuição da qualidade 
e das expetativas de vida (Magalhães, 2001; 
Ramos, 2001; Greaves & Farbus, 2006; Leeds 
Older People’s Forum, 2009; Rodrigues, 2009; 
Alspach, 2013; Bicudo, 2013; Cacioppo & 
Cacioppo, 2014). 

O envelhecimento ativo pode ser 
influenciado negativamente por diversos fatores. 
Os que podem contribuir para a baixa interação 
social na participação comunitária são: a 
a l t e r a ç ã o d e e s t a t u t o s o c i a l a p ó s a 
aposentação; as dificuldades económicas e de 
acesso; a incapacidade física e falta de 
companhia associada à perda de amigos, 
parentes e cônjuges; a sobrecarga associada ao 
papel do cuidador; a sobrevalorização da 
interação social restrita ao âmbito familiar; o 
sentimento de insegurança; diminuição da 
autoestima; falta de motivação (Eliopoulos, 
2005; Pena & Santo, 2006; Leeds Older 
People’s Forum, 2009; Chan & Liang, 2013; 
Bicudo, 2013; Vicente & Santos, 2013). 

Assim, o Projeto Con[Viva]+, cuja 
finalidade foi a promoção da interação social na 
participação comunitária, foi desenhado para ser 
desenvolvido em duas fases, tendo por base os 
seguintes objetivos: 

▪ 1ª Fase - Articular atividades com 
as parcerias estabelecidas de 
modo a promover a interação 
social na participação comunitária 
das pessoas idosas da freguesia. 

▪ 2ª Fase - Aumentar a participação 
da comunidade idosa dos 65 aos 
84 anos de Fajã de Baixo, 
através de atividades promovidas 
no âmbito do Projeto.  

MÉTODO 

Dada a complexidade da promoção da 
participação comunitária e a diversidade de 
estratégias conducentes a esse fim, foram 
integradas no projeto as áreas carentes de 
intervenção identificadas na população, 
aquando do diagnóstico de saúde da  
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comunidade, relativas à não adesão 
farmacológica, à ocorrência de quedas e medo 
de cair, hábitos de alimentação inadequados e 
ausência de atividade física regular. Deste 
modo, esta opção metodológica procurou, tendo 
por base a participação comunitária – pilar 
transversal, congregar os diversos contributos 
da comunidade, na tentativa de tornar o projeto 
mais coeso, abrangente e que fosse ao 
encont ro das necess idades de saúde 
efetivamente sentidas pelos participantes com 
mais de 65 anos. Neste sentido, o Con[Viva]+ 
assumiu-se como um projeto multifacetado, 
incluindo quatro eixos de intervenção (Figura 1). 
O projeto foi implementado durante seis meses 
e dividido em duas fases, por forma a atingir os 
objetivos propostos: 

1.Primeira fase - criação do grupo 
Con[Viva]+ e estabelecimento de 
parcerias. 

Constituição do grupo 
A constituição do grupo surgiu da 

n e c e s s i d a d e d e s e p r o c e d e r a u m a 
monitorização e avaliação da participação dos 
idosos nas atividades desenvolvidas ao longo 
da implementação do projeto.  

Foi desenvolv ido um conjunto de 
atividades para promover a inscrição dos idosos 
no grupo Con[Viva]+. Inicialmente inscreveram-
se 46 pessoas, 71,8% era do género feminino, 
6,5% era solteiro e a média de idade era de 72 
anos. De referir que o grupo ficou reduzido a 44 
elementos, devido à mudança de residência de 
um e ao falecimento de outro idoso. 

 Pa ra reg i s ta r e mon i t o r i za r as 
participações nas atividades realizadas no 
âmbito do projeto atribuiu-se a cada membro 
uma caderneta.  

No ato da inscrição foi aplicado um 
questionário com o objetivo de se proceder à 
avaliação diagnóstica da problemática a ser 
intervencionada, nomeadamente no que 
respeita ao tipo, frequência e diversidade das 
atividades de grupo, assim como as barreiras 
para a participação comunitária. 

Criação da rede de parcerias 
A efetivação de 13 parcerias com 

entidades locais, relativas às áreas da saúde, 
social, politica, educacional, religiosa, cultural e 
de segurança, possibilitou a realização de 
diversas atividades. 

De salientar que também deram um 
contributo importante em várias atividades 9 
colaboradores, cuja participação se cingiu a 
intervenções mais esporádicas nas áreas da 
nutrição, educação para a saúde, entre outras. 

2. Segunda fase - Implementação 
das atividades do projeto com 
r e c u r s o à s p a r c e r i a s 
estabelecidas. 

Após diversas reuniões de trabalho com 
os diferentes parceiros, foi possível constituir o 
plano de atividades do Projeto, com 42 
atividades distribuídas pelos quatro eixos de 
intervenção.  

Por forma a registar a participação dos 
idosos numa determinada atividade era 
efetuado a aplicação de um carimbo na 
caderneta Con[Viva]+. Estava previsto a 
aposição de dois carimbos, caso os elementos 
convidassem outra pessoa para participar nas 
atividades. Assim, os idosos envolvidos atuavam 
como um foco de disseminação junto da 
restante comunidade idosa da freguesia, para 
aumentar o nível de interação na participação 
comunitária. 
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Após os seis meses de implementação do 
projeto foram aplicados questionários que 
permitiram avaliar a existência de ganhos em 
saúde nas áreas já mencionadas, com base na 
avaliação efetuada inicialmente e obter o 
feedback dos idosos em relação ao projeto.  

Os dados recolhidos foram tratados e 
ana l isados com supor te do programa 
informático Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS, versão 18.0) e pelo programa 
Microsoft Excel, (versão 2010). A partir deles, foi 
elaborada uma análise estatística descritiva dos 
dados.De forma a garantir o respeito pela 
autonomia e salvaguardar os demais princípios 
éticos, foi solicitado o consentimento informado 
e esclarecido a todos os participantes, após 
terem sido clarificados os objetivos do estudo. 
De salientar que a pesquisa foi conduzida 
dentro dos padrões exigidos pela Declaração de 
Helsínquia. 

RESULTADOS 

Na 1.ª fase da avaliação do projeto, foi possível: 

▪ Obter a efetivação de 13 parcerias 
e 9 colaborações; 

▪ Constituir o grupo Con[Viva]+ com 
46 idosos.  

No que respeita à avaliação diagnóstica 
da participação comunitária dos idosos do grupo 
criado, realça-se que: 

✓47,8% dos inscritos não praticava 
qualquer atividade ou apenas 
um tipo de atividade; 

✓50% participava nas atividades 
r e l i g i o s a s e 5 5 , 3 % n a s 

associadas ao lazer/cultura. A 
atividade física foi mencionada 
por 27,6% dos inquiridos; 

✓Apenas 22% praticava atividade 
física mais do que uma vez por 
semana, sendo que os restantes 
não o faziam (72%) ou faziam 
esporadicamente (6%); 

✓37% participava em atividades de 
grupo apenas quinzenalmente, 
m e n s a l m e n t e e 
esporadicamente; 

✓C o m o b a r r e i r a s p a r a a 
participação nas atividades de 
g rupo des tacou-se o se r 
c u i d a d o r ( 2 4 % ) , n ã o t e r 
conhecimento das atividades 
(22%), não ter saúde (13%) e 
não ter transporte (11%). 

Na 2 . ª fase da ava l i ação fo ram 
conhecidos os impactos e os ganhos 
alcançados após seis meses de intervenção do 
projeto: 

▪ Em relação à diversidade das 
atividades de grupo verificou-se 
que: 

✓A maioria (61,7%) dos inscritos 
praticava entre três a quatro 
tipos de atividades; 

✓Aumentou-se de 52% para 90,9% 
o número de idosos que 
praticava dois ou mais tipos de 
atividades de grupo (Gráfico 1). 
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▪ Quanto à frequência e ao tipo das 
atividades realizadas: 

✓Aumentou-se de 63% para 81,8% 
o número de idosos inscritos 
que participava em atividades 
de grupo pelo menos uma vez 
por semana; 

✓As atividades mais praticadas, 
pelo menos uma vez por 
semana, eram as de caráter 
religioso (77,5%), seguidas das 
associadas ao lazer/cultura 
(55%) e da atividade física 
(35%); 

✓Aumentou-se de 22% para 63,6% 
a percentagem de idosos do 
grupo Con[Viva]+ que praticava 
atividade física, pelo menos 
uma vez, qu inzenalmente 
(Tabela 1). 

▪ No que respeita às barreiras para a 
participação nas atividades de 
grupo: 

✓As mais referidas pelos idosos 
foram Não ter saúde (29,5%), 
Outros compromissos (29,5%), 
Ser cuidador (22,7%) e Ir a 
consultas médicas (11,4%); 

✓Nenhum idoso re fer iu não 
participar nas atividades de 
grupo por desconhecimento e 
apenas 2,3% mencionou não 
participar por falta de transporte. 

▪ No que concerne à perceção dos 
idosos do grupo Con[Viva]+ 
relativamente à importância da 
part ic ipação comunitár ia, do 
projeto e das suas atividades 
constatou-se que: 

✓Para a maioria dos idosos o 
convívio (27) foi a principal 
razão para part ic ipar nas 
a t i v i d a d e s d e g r u p o . A 
diminuição da solidão/sair de 
casa (9) , a aqu is ição de 
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conhecimentos/aprendizagem (9), a 
distração (7) e o fazer bem à saúde (6) 
foram também das justificações mais 
m e n c i o n a d a s . A a m i z a d e , b o a 
disposição, partilha de experiências, 
enriquecimento pessoal e vontade de 
viver também foram referenciados pelos 
idosos; 

✓A maioria dos idosos estava 
extremamente satisfeita (41) e 
os restantes muito satisfeitos (3) 
c o m a s a t i v i d a d e s 
desenvolvidas do projeto; 

✓Os aspetos considerados mais 
positivos do projeto foram a 
participação em sessões de 
educação para a saúde (19), o 
convívio (13), o exercício físico 
(13), os passeios (6), novas 
amizades (3) e o grupo como 
família (2); 

✓A maioria dos idosos (27) sugeriu 
a continuidade do projeto. 

No projeto Con[Viva]+ foi possível 
implementar 93,3% das intervenções da 
responsabilidade de cada parceria definidas:  

▪ E m 8 8 % d a s a t i v i d a d e s 
desenvolvidas no projeto, obteve-
se uma participação igual ou 
superior a 30% dos idosos do 
grupo Con[Viva]+;  

▪ A percentagem de participação dos 
idosos do grupo Con[Viva]+  nas 
atividades desenvolvidas variou 
entre 22,7% e 56,5%;  

▪ Nas atividades desenvolvidas, a 
média de participação dos inscritos 
no grupo foi de 16,9, sendo o 
máximo de 26 idosos e o mínimo 
de 10. Em relação aos idosos não 
inscritos a média foi de 10,3, sendo 
o máximo de 36 e o mínimo de 1 
idoso.  
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Frequência

Atividade 
Física 

%

Atividade 
religiosa 

%

Atividade 
Lazer/cultural 

%

Outras 
%

Inicial 6 
Meses

Inicial 6 
Meses

Inicial 6 
Meses

Inicial 6 
Meses

1 x semana 0 25 30 73 28 42,5 9 8

Mais do que 1 x 
semana

22 10 9 8 17 13 2 0

Quinzenalmente 0 35 4 5 4 10 0 5

Mensalmente 0 3 4 0 2 3 2 3

Esporadicamente 7 15 2 10 4 30 0 3
Tabela 1 - Periodicidade das atividades de grupo praticadas nos dois momentos de avaliação. 
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DISCUSSÃO 

Como na 1.ª fase da avaliação do projeto 
os resultados são referentes ao trabalho 
preparatório e essencial para a consecução do 
Con[Viva]+ pode-se considerar que muito do 
sucesso do projeto estaria associado ao 
estabelecimento de parcerias. Constatou-se que 
o n ú m e r o a l c a n ç a d o d e p a r c e i r o s e 
colaboradores de diferentes áreas, em regime 
d e v o l u n t a r i a d o , c o n t r i b u i u p a r a a 
disponibilização de diversas e frequentes 
atividades ao longo dos seis meses de 
implementação. Efetivamente, as parcerias 
comunitárias são elementos chave para 
alcançar os objetivos dos programas/projetos, 
dado que possuem interesses no sucesso dos 
esforços para melhorar a saúde da sua 
comunidade (Shuster & Goeppinger, 2011).  

Também, na 1.ª fase, considerou-se 
extremamente positivo o número de idosos que 
se inscreveu no grupo Con[Viva]+ , já que este 
constituiu um importante foco de disseminação, 
revelando-se como uma “força de contágio” a 
outros idosos da comunidade, levando-os a 
frequentar as at ividades do projeto e, 
consequentemente, a aumentar a sua 
participação comunitária. 

Na 2.ª fase da avaliação do projeto, após 
o desenvolvimento do Con[Viva]+, registou-se 
uma aumento da participação dos idosos  em 
atividades de grupo de caráter diversificado. No 
decurso do projeto, verificou-se que os idosos 
variaram as suas atividades de interação de 
âmbito comunitário para além das de caráter 
religioso, tal como se tinha observado no 
primeiro momento de recolha de dados. 

Este aumento da diversificação foi uma 
mais-valia, uma vez que possibilitou um maior 
envolvimento nas oportunidades de interação 

existentes no seio de grupos na comunidade, 
contrariando a tendência inicial verificada no 
diagnóstico de saúde da comunidade em que 
57% dos idosos da freguesia preferia ficar em 
casa, em vez de conviver. De facto, e de acordo 
com a evidência, uma das estratégias para 
promover o envelhecimento ativo é a realização 
de atividades de grupo que permitem o 
desenvolv imento e t re ino de d iversas 
competênc ias e capac idades como a 
social ização intra e intergeracional , a 
motricidade física, a destreza cognitiva e 
manual, entre outras (Greaves & Farbus, 2006; 
Rodrigues, 2009; Ferreira, Maciel, Costa, 
Oliveira & Moreira, 2012; Skingley, 2013; 
Andradae, Zugman, Ayres, Ide & Novelli, 2014; 
Cordeiro, Castillo, Freitas & Gonçalves, 2014). 

Para além da diversidade, com a 
implementação do projeto foi possível aumentar 
a periodicidade com que os idosos participavam 
nas atividades de grupo, independentemente da 
sua natureza. O aumento da frequência em 
atividades deveu-se muito à definição de um 
cronograma que previa atividades em quase 
todas as semanas. Considerou-se que a 
frequência regular nas atividades do projeto 
contribuiu para a criação de laços de amizade. 
Esta realidade foi descrita pelos idosos quando 
realçaram a importância do estabelecimento de 
novas amizades e o grupo ser considerado uma 
família, como aspetos positivos do projeto. 
Efetivamente, a evidência demonstra que a 
participação comunitária regular e frequente 
permite gerar capital social, baseado no apoio 
recíproco e potencia a saúde, a atividade e a 
ocupação do tempo livre (WHO, 2002; Gaill, 
Keating & Gao, 2009). Espera-se que, com a 
criação desta ligação, os elementos do grupo 
possam funcionar como um recurso de suporte 
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entre pares.  
A atividade física foi a que registou um 

maior aumento na participação comunitária dos 
idosos, quer no número de atividades 
frequentadas quer na periodicidade. Verificou-se 
um aumento de 41,6% de idosos do grupo 
Con[Viva]+ que praticava atividade física, pelo 
menos uma vez, quinzenalmente. De facto, os 
benefícios para o envelhecimento ativo, a nível 
físico, psicológico e social associados à prática 
regular moderada de atividade física são, de 
sobremaneira, demonstrados cientificamente, 
não só porque permitem minorar a perda de 
capacidade funcional, quer f ísica quer 
ps i co l óg i ca , mas t ambém po rque dá 
oportunidade, em especial nas atividades 
realizadas em grupo, de as pessoas interagirem 
e saírem do seu local habitual (Yajima, Asakawa 
& Yamaguchi, 2013; Wallace, Lees, Minou, 
Singleton & Stratton, 2014). 

Assim, a prática de atividade física 
revelou-se um sucesso no projeto sendo 
considerado pelos idosos um dos aspetos mais 
positivos do Con[Viva]+, tendo inclusivamente o 
grupo de idosos mobilizado os recursos da 
comunidade, no sent ido de garant ir a 
continuidade das sessões de atividade física. 
Esta atitude foi reveladora do empoderamento 
do grupo Con[Viva]+. Desse modo, os idosos 
têm mostrado que buscam, ao participar de 
programas de atividade física, alternativas para 
envelhecer com saúde e bem-estar (Cavalli, 
Pogorzerlski, Domingues, Afonso & Ribeiro, 
2014). 

No que respeita às barreiras mencionadas 
na avaliação inicial para a não participação 
comunitária, foi possível minimizar a falta de 
conhecimento das atividades e de transporte. 
Em relação à falta de transporte, foi possível 

diminuir a percentagem inicial dos idosos que 
referiu esta barreira através da disponibilização, 
por parte de alguns parceiros, de transporte 
para os idosos que manifestassem esta 
n e c e s s i d a d e . N o q u e c o n c e r n e a o 
desconhecimento das atividades, nenhum idoso, 
na avaliação final, mencionou este fator como 
impeditivo para a participação em atividades de 
grupo na comunidade. Este resul tado 
transpareceu todo o esforço despendido e o 
desenvolvimento de estratégias de divulgação 
diretas (contatos telefónicos, entrega de 
calendário com todas as atividades) e indiretas 
(mass media, divulgação nas eucaristias), 
desenvolvidas ao longo do decurso do projeto 
q u e p e rm i t i r a m n u m a a b o rd a g e m d e 
proximidade, salvaguardar que todos os idosos 
fossem informados acerca das atividades. 

Ao fim dos seis meses, o ser cuidador e 
não ter saúde mantiveram-se como as barreiras 
mais mencionadas para a não participação 
comunitária e emergiram outras como ir a 
c o n s u l t a s m é d i c a s e t e r e m o u t r o s 
compromissos. Estes dados vêm corroborar a 
ev idência que ident i f ica como fatores 
contr ibu intes para a não par t ic ipação 
comunitária a incapacidade física, a sobrecarga 
a s s o c i a d a a o p a p e l d o c u i d a d o r ; a 
sobrevalorização da interação social restrita ao 
âmbito familiar (Eliopoulos, 2005; Pena & Santo, 
2006; Leeds Older People’s Forum, 2009; 
Bicudo, 2013).  

Dada a complexidade da problemática foi 
extremamente positivo que a quase totalidade 
das intervenções da responsabilidade de cada 
parceria tenha sido implementada. A relação de 
proximidade de todos os envolvidos no projeto 
revelou-se essencial para alcançar o volume 
total de atividades implementadas no Con[Viva]+ 
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e, consequentemente, contribuir para 
comportamentos de saúde positivos.  

Tendo em conta que o cerne da 
necessidade de saúde detetada era a baixa 
interação social na participação comunitária, 
considerou-se bastante positivo que da 
totalidade das quarenta e duas atividades 
implementadas, em apenas cinco não se 
conseguiu atingir uma percentagem de 
participação superior a 30%, apesar de esta não 
ter sido inferior a 20%.  

Outro resultado revelador do impacto do 
projeto na comunidade idosa foi o facto de a 
média de participação dos idosos não inscritos 
ter sido de 10,3, tendo inclusive em algumas 
atividades atingido números como os 36 
participantes. Ao longo dos seis meses, alguns 
idosos, não inscritos no grupo Con[Viva]+, 
participaram regularmente nas atividades do 
projeto. Desta forma, considera-se que se 
conseguiu atingir algum “efeito de contágio” pela 
associação de outros elementos. 

A relevância deste projeto está também 
subjacente ao facto de a maioria dos idosos 
mencionar que as atividades de grupo eram 
importantes, pois permitiam o convívio, a 
diminuição da sol idão, a aquisição de 
conhecimentos/aprendizagem e promoção da 
saúde. Estes resultados estão de acordo com a 
evidência que destaca que as atividades de 
grupo constituem um sistema de suporte e meio 
por excelência para a promoção da integração 
ativa do idoso no seu meio e no convívio com os 
outros, o que potencializa o sentimento de 
utilidade, diminui o efeito da solidão e do 
iso lamento, poss ib i l i tando, também, o 
desenvolvimento e o treino de diversas 
competências e valorização de potencialidades 
(Rodrigues, 2009; Veselinova, 2013; Andradea, 

Canon, Zugman, Ayres, Ide & Novelli, 2014). 
Também estão demonstrados os benefícios da 
participação comunitária na saúde, contribuindo 
para a melhoria da condição física e do estado 
geral dos idosos (Cohen, Perlstein, Chapline, 
Kelly, Firth & Simmens, 2006; Wallace, Lees, 
Minou, Singleton & Stratton, 2014). 

 Concorrendo para esse aspeto verificou-
se que as atividades relacionadas com a 
educação para a saúde foram consideradas 
pelos idosos (19) como um dos pontos mais 
positivos do projeto. Este dado vem reforçar que 
a formação e o aprender ao longo da vida sejam 
reconhecidos como um dos pilares em que 
assenta a filosofia do envelhecimento ativo, uma 
vez que permite a manutenção, a promoção e a 
estimulação das capacidades cognitivas 
(Rodrigues, 2009). 

Por último, o facto de a maioria do grupo 
sugerir a continuidade do projeto pode ser 
entendido como um reflexo da importância que 
o mesmo representou para eles, bem como da 
relevância que as oportunidades de interação 
oferecidas assumiram. Assim, considera-se que 
o projeto implementado, pela forma como ficou 
estruturado, respondeu às necessidades 
manifestadas pelos idosos ao nível da 
promoção da participação em atividades de 
grupo e que contribuiu para a promoção do 
envelhecimento ativo. 

CONCLUSÃO  

 O Projeto Con[Viva]+ apresentou-se 
como um desafio a todos os seus intervenientes 
no sentido de serem otimizados os recursos 
existentes na comunidade, com vista à 
promoção de uma maior interação social na 
participação comunitária e, consequentemente, 
uma melhoria na saúde dos idosos. 
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Como aspetos essenciais a realçar deste 
percurso destaca-se, em primeiro lugar, o facto 
do Con[Viva]+ ter adotado uma abordagem 
multifacetada que procurou promover a 
participação comunitária, identificada, por si só, 
como uma necessidade real de saúde dos 
idosos da freguesia de Fajã de Baixo. Não 
obstante, a sua intervenção não se centrou 
exclusivamente nesta necessidade, sendo 
escolha da equipa trabalhá-la através da 
intervenção direcionada para outros eixos que, 
também eles se assumiam como necessidades 
expressas e valor izadas pela refer ida 
população, no âmbito da interação social na 
participação comunitária, na segurança ativa, na 
alimentação e no exercício físico. 

Deste modo, a opção adotada procurou, 
tendo por base a participação comunitária, 
abordar várias temáticas diversificadas o que 
implicou que fosse estabelecida uma rede de 
parcerias e colaboradores coesa, que embora 
intervindo de modo diferente se encontravam 
unidas por uma finalidade comum. Um projeto 
dessa natureza só poderia ser viável graças a 
um envolvimento efetivo dos parceiros 
comunitários e colaboradores, destacando-se a 
importância que o voluntariado assumiu na 
consecução das atividades. Esta abordagem 
revelou ser profícua, sendo os resultados 
obtidos prova disso.  

De uma forma geral, considera-se que os 
idosos do grupo aumentaram a sua participação 
comunitária quer a nível de frequência quer a 
nível de diversidade. 

Outro aspeto que o projeto evidenciou 
relaciona-se com o facto deste não ter sido 
apenas direcionado para os elementos inscritos 
no grupo Con[Viva]+. Com essa opção, 
conseguiu-se que as atividades fossem 

frequentemente participadas pelos idosos que 
não pertenciam ao grupo, o que se revelou um 
ganho colateral relevante. 

A evidência demonstra que os enfermeiros 
da comunidade tem um papel fulcral na 
avaliação das necessidades de saúde, 
contribuindo para minimizar a solidão e o 
isolamento social, por meio da influência nas 
políticas de saúde (Skingley, 2013). Os 
profissionais de saúde devem adotar estratégias 
que possibilitem a participação dos idosos em 
grupos de atividades, de forma a prevenir e 
m i n i m i z a r o s e f e i t o s n e g a t i v o s d o 
envelhecimento, contribuindo assim para a 
melhoria da qualidade de vida, independência, 
autonomia e participação. 

Sendo os resultados do projecto Con[Viva]
+ extremamente positivos estes aplicam-se ao 
grupo estudado. A dimensão do grupo e a 
técnica de amostragem não permitem a 
extrapolação de resultados. Todavia, o tipo de 
intervenção realizada e os ganhos identificados 
podem e devem ser considerados quando se 
pretenda desenhar projectos de intervenção 
j u n t o d e g r u p o s / c o m u n i d a d e s c o m 
características semelhantes. 

Como consideração final, apresenta-se, 
em traços gerais, algumas sugestões que 
poderão potencializar os ganhos em saúde em 
projetos futuros deste cariz interventivo: 

▪ Desenvolver outras estratégias de 
aproximação aos idosos, por forma 
a p r o m o v e r u m a m a i o r 
abrangência do projeto, pelo 
acesso a um maior número de 
pessoas dessa faixa etária, em 
especial os que não saem de casa 
e que se encontram em maior risco 
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▪ de não participação comunitária, e 
que mais beneficiariam com o 
projeto; 

▪ I den t i f i ca r ou t ros e i xos de 
intervenção que possam concorrer 
para o aumento da diversidade das 
atividades de grupo a realizar pelos 
idosos; 

▪ Influenciar as políticas de saúde a 
nível macro e local, para a criação/
continuidade de projetos de 
intervenção que contribuem para 
uma resposta efetiva aos desafios 
inerentes ao envelhecimento da 
população. 
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