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Resumo
O envelhecimento populacional é uma evidência, a nível nacional e internacional. Mas o aumento de anos à vida torna essencial que, em paralelo, se
acrescente qualidade de vida a estes anos.
O presente artigo avalia o contributo da implementação de um projeto que pretende reduzir a solidão e aumentar a qualidade de vida das pessoas mais
velhas, através da criação de um grupo de pessoas idosas independentes, visitadoras de outras em situação de dependência (IdoVis).
Foi realizado um estudo exploratório, longitudinal, com avaliação antes e após a implementação da intervenção, num período estipulado de 3 meses de
visitas regulares. Este estudo teve abordagem quantitativa e qualitativa. Para avaliar a qualidade de vida dos visitadores aplicou-se o Inventário de
Avaliação da Qualidade de Vida em Adultos Idosos da Organização Mundial de Saúde (WHOQOL-Old) e para avaliar a solidão dos visitados aplicou-se a
Escala de Solidão da UCLA, adaptada para português por Barroso (2008). No final da implementação do projeto foram também realizadas entrevistas aos
idosos visitadores para avaliar a sua perceção sobre a sua participação no projeto, tendo sido realizada análise de conteúdo, segundo Bardin (2009).
Relativamente aos utentes visitados, o índice médio de solidão desceu de 40,85 para 35, sendo a descida mais acentuada no grupo de apoio domiciliário
(8 pontos) e no sexo feminino. No grupo dos visitadores a média na escala WhoQol-Old subiu de 99,56 para 107,25 com particular incidência nas áreas
das atividades, autonomia e participação social.
O presente estudo evidenciou um contributo positivo da implementação do projeto IdoVis na redução da solidão das pessoas idosas visitadas e aumento
da qualidade de vida dos visitadores.
.
Palavras-chave: Pessoas idosas; Envelhecimento Ativo e Saudável; Solidão; Humanitude; Qualidade de Vida; Visitadores.
Abstract
The Ageing Population is an evidence both at national and international level. But this increase of years to life span makes it essential that, in parallel, quality
of life is added to these years.
This article evaluates the contribution of the implementation of a project that aims to reduce loneliness and increase the quality of life of older people by
creating a group of independent elderly people, visiting others in a situation of dependency (IdoVis).
An exploratory, longitudinal study was conducted with evaluation before and after the implementation of the intervention, during a stipulated period of 2
months of regular visits. This study had a quantitative and qualitative approach. To evaluate the quality of life of the visitors, the World Health Organization
(WHOQOL-Old) Assessment of Quality of Life in Older Adults (WHOQOL-Old) was applied, and to assess the solitude of the visitors, the UCLA Solitude
Scale was used in its version adapted to Portuguese by Barroso (2008). At the end of the project implementation, interviews were also carried out to the
visitors to evaluate their perception of their participation in the project, and its content analysis was performed according to Bardin (2009).
Regarding the visited persons, the average solitude index fell from 40.85 to 35, with the highest drop in the home support group and among the women. In
the visitors group, the average on the WhoQol-Old scale rose from 99.56 to 107.25, with a particular focus on activities, autonomy and social participation
Autores

Dados curriculares
evaluation.
The present study evidenced a positive contribution of the implementation of the IdoVis project in the reduction of the solitude of the older persons visited
and the increase on the quality of life of the visitors.
Keywords: Older persons; Active and Healthy Aging; Loneliness; Humanitude; Quality of life; Visitors.
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INTRODUÇÃO

Numa

época

de

democratização

da

A população da União Europeia deverá

comunicação, na qual é tão fácil contactar um

aumentar de 502 milhões em 2010 para 517

amigo ou familiar, através do telemóvel, por

milhões em 2060, mas simultaneamente vai

skype ou pelas redes sociais, as pesquisas de

envelhecer a um ritmo mais rápido, uma vez que

um modo geral indicam que somos, como

se estima que 30% dos europeus terá então, pelo

sociedade, mais solitários do que nunca.

menos 65 anos.
Com

isso,

Esta verdade exponencia a sua dimensão
obviamente,

haverá

menos

quando falamos de pessoas mais velhas,

pessoas em idade ativa. De acordo com os dados

particularmente em situação de dependência

apresentados pelos Ageing Report de 2012 e

e/ou acamadas.

2015 , estima-se que a percentagem de

Segundo Bearon (1996), desde a década de

indivíduos entre os 15 e os 64 anos diminuirá de

60

67% para 56%. De uma forma genérica, o

desenvolver quadros conceptuais para descrever

número de pessoas em idade ativa diminuirá de

os

4 (atualmente) para apenas 2, por cada pessoa

envelhecimento.

que se aposente em 2060.

Tomadas

Esta

mudança

demográfica

que

os

gerontologistas

resultados

em

ideais

conjunto,

do

têm

vindo

processo

essas

a

de

tendências

terá

emergentes sugerem uma abordagem em duas

consequências consideráveis para a organização

dimensões para definir o envelhecimento bem-

da Europa, implicando a necessidade de uma

sucedido:

ação política concertada, pública e privada, para



Uma para adultos mais velhos saudáveis

enfrentar os desafios do envelhecimento da



Uma para os adultos mais velhos

população.

fragilizados

A par deste cenário, as mudanças da última

Na primeira, encontramos vários modelos de

década nas estruturas sociais e familiares

prevenção e promoção propostos no final do

criaram novas necessidades, que se tornam

século passado, com vista a um melhor

ainda maiores com as situações de fragilidade,

envelhecimento. Uma abordagem enfatiza os

dependência e deficiência que o aumento da

pontos fortes e o potencial de crescimento dos

longevidade criou.

idosos. Integramos aqui autores como Sullivan &

Em

Portugal,

ano

a Guarda

Nacional

Fisher (1994) que dão ênfase ao potencial dos

Republicana (GNR) sinalizou em 2016 “39 216

idosos

idosos dos quais 23 996 vivem sozinhos; 5 205

detrimento de uma abordagem centrada no

vivem isolados; 3 288 vivem sozinhos e isolados

declínio.

e 6 727 não enquadrados nas situações

Um outro ângulo de abordagem realça fatores

anteriores, mas em situação de vulnerabilidade

sociais como a pobreza, a má nutrição,

fruto de limitações físicas e/ou psicológicas”.

oportunidades educacionais limitadas e outras
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como obstáculos para um “estilo de vida com

(i. e, em várias respostas sociais da instituição,

–

particularmente nas residenciais e no apoio

assumindo aqui particular importância o trabalho

domiciliário) foi o do pedido expresso pelos

social e das organizações do 3º setor por forma

utentes mais velhos de outras pessoas para

a minimizar estas circunstâncias adversas.

conversar e conviver – a necessidade de

bom

envelhecimento"

-

Austin

(1991)

No que se refere à dimensão da pessoa

presença humana e da criação de novos laços de

fragilizada e em situação de dependência,

afetos parece ser a grande pedra de toque no

Lustbader

aumento da sua qualidade de vida.

(1991)

afastou-se

das

teorias

predominantes que apontavam a autonomia
como

elemento

envelhecimento
possibilidades

essencial
e

de

de

um

descreveu
encontrar

bom
outras

satisfação

Surge assim a ideia de criar um grupo de
visitadores às pessoas dependentes do Centro
Rainha

Santa

Isabel

-

lar

de

grandes

e

dependentes e unidade de longa duração e

significado como os momentos de vitalidade, a

manutenção – e do Lar N.ª Sr.ª da Encarnação –

intimidade com a família e o renascimento

serviço de apoio domiciliário, que possam trazer

espiritual.

uma aproximação mais informal e humana aos

Atualmente, a população acima dos 65 anos

utentes destes serviços que se encontram em

não se subsume nas duas dimensões descritas

situação de isolamento ou sem retaguarda

acima, assumindo contornos e matizes muito

familiar.

diversos, pelo que o conceito de envelhecimento

Na mesma auscultação de necessidades, foi

bem-sucedido se torna difícil de definir. Pode ser

também

amplamente

constatada,

medido com indicadores de bem-estar subjetivo,

particularmente pelos cuidadores, a necessidade

como a satisfação com a vida, a felicidade, a

de aumentar a literacia da população no âmbito

qualidade de vida percebida ou no reverso do

da saúde, particularmente em 2 vetores:

espectro com os níveis de fatores negativos

- É premente fomentar a participação ativa

como a depressão, a solidão, a ansiedade, etc.,

das pessoas mais velhas (mais precisamente,

encontrando uma visão mais rica e alargada

numa perspetiva de intervenção ao longo da vida,

deste tema, com vista a soluções que funcionem

dir-se-ia aqui pessoa de qualquer idade) na

para cada grupo ou indivíduo.

gestão do seu processo de envelhecimento, com

A procura de melhores serviços e de

particular incidência na área da saúde e

promover o envelhecimento bem-sucedido levou

terapêutica, (in)formando e dando instrumentos

a Cáritas Diocesana de Coimbra a realizar, em

para que a pessoa compreenda os seus próprios

2015, uma recolha de necessidades informal

processos, opções, fatores de proteção e

junto dos seus utentes e das equipas de

consequências;

cuidadores

(técnicos

de

serviço

social,

- É essencial promover hábitos de vida

psicólogos, profissionais de saúde, animadores e

saudável, com ênfase na nutrição, exercício

profissionais auxiliares). O fator apontado como

físico e estimulação cognitiva, junto de pessoas

o mais carecido de uma intervenção transversal

de qualquer idade, mas muito particularmente
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daquelas que estão já em idade avançada mas

de atividades para os idosos autónomos, com

mantêm ainda a sua autonomia, como forma de

potencial para otimizar a sua qualidade de vida,

prevenção

com vista a um envelhecimento mais ativo.

da

dependência

e

da

institucionalização precoce.

A existência de atividades diferentes do habitual,

Deste modo, torna-se pertinente e necessário

que funcionem de forma periódica e atribuam

apoiar

e

uma nova rotina aos dias, propiciam os

planeamento da sua gestão de vida e do seu

sentimentos de utilidade pessoal e de pertença

processo de saúde, prevendo as dificuldades,

social, que ajudam a evitar a desesperança e a

necessidades e possibilidades, informando-os

depressão que frequentemente acompanham o

sobre os seus direitos, benefícios e recursos e

processo de envelhecimento.

incentivando-os a aprender sobre potenciais

Uma destas atividades pode ser a visita a outras

riscos e estratégias de autocuidado.

pessoas da mesma geração, que se encontrem

Sendo certo que a forma mais usual de abordar

em situação de dependência e isolamento, com

esta “educação para a saúde” é através de ações

os quais o visitador mais ativo poderá criar uma

de formação e sensibilização, constatamos,

relação de empatia e proximidade, baseada na

porém, que o impacto destas atividades é

regularidade dos encontros, no apoio mútuo e na

frequentemente reduzido por alguma dificuldade

partilha de afetos.

sentida pelo idoso de se autorretratar como tal –

Da sequência destes 3 vetores de diagnóstico,

o confronto com a fase final da vida e, por

surgiu a proposta de implementação do projeto-

consequência com a morte, traz associadas

piloto IdoVis - Idosos Visitadores de Outros

angústias que são muitas vezes descartadas por

Idosos.

evitamento. Uma pessoa mais velha só não

Neste estudo pretendeu-se avaliar o contributo

aplica o que aprendeu porque prefere pensar que

da implementação do projeto IdoVis, na redução

ainda não se dirige a ele; como se assim

da solidão dos idosos visitados e no aumento da

estivesse também a afastar a passagem do

qualidade de vida dos idosos visitadores.

essas

pessoas

na

antecipação

tempo e o próprio envelhecimento.
Neste sentido, a hipótese de se utilizar a

MÉTODO

estratégia da formação reconhecendo o idoso
como um cuidador e não como o objeto de

Foi realizado um estudo exploratório,

cuidados, poderá aumentar a sua capacidade de

longitudinal, com avaliação antes e após

retenção dos conteúdos, a interiorização dos

a implementação do Projeto IdoVis, com

conceitos e, em última análise, a sua aplicação

abordagem quantitativa e qualitativa.

no contexto da vida diária, incrementando assim
o objetivo último de promoção da saúde no

O piloto do projeto IdoVis decorreu entre

processo de envelhecimento.

março e junho de 2016 e visou a criação

A somar a esta necessidade, também se

de um grupo de idosos independentes

destacou a necessidade de reforçar o programa

(apoiados pela Cáritas Diocesana de
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Coimbra nas respostas sociais de Centro de Dia

estabelecimento de interações positivas para

e Estrutura Residencial), visitadores de outras

ambos (visitadores e visitados);

pessoas

•

mais

idosas

em

situação

de

Promover o envelhecimento ativo e o

dependência (nas respostas sociais de Unidade

voluntariado entre pares;

de Longa Duração e Manutenção, Estrutura

•

Residencial para Idosos e Serviço de Apoio

acompanhamento de pessoas em situação de

Domiciliário).

dependência.

A

amostra foi constituída

por

16 idosos

Criar

ferramentas

de

apoio

ao

Com vista à consecução destes objetivos, foram

visitadores e 13 idosos visitados. Para a seleção

definidas as seguintes ações:

dos idosos visitadores e visitados foram definidos

1 - Criação do perfil do visitador e visitado, com

critérios de inclusão e exclusão. No que concerne

vista à seleção dos participantes;

aos idosos visitados, os critérios de inclusão

2 – Estabelecimento de parceria com a Escola

estabelecidos

e

Superior de Enfermagem de Coimbra e o

orientado; não receber visitas de cuidadores

Ageing@Coimbra com vista a proporcionar aos

informais;

participantes

foram:

estar

encontrar-se

consciente

em

situação

de

a

formação

e

capacitação

dependência; auto percecionar-se como solitário.

adequada para o efeito, através da lecionação

Os citérios de exclusão definidos foram os

dos seguintes conteúdos:

seguintes: ter problemas graves de saúde

a)

mental;

psicológicas e sociais. Nesta sessão formativa,

problemas

físicos

que

levem

à

Envelhecimento, alterações biológicas,

incapacidade de expressão/relação e ter apoio

dinamizada

familiar regular. Para os idosos que realizaram as

envelhecimento,

visitas, foram definidos como critérios de inclusão

Ageing@Coimbra,

serem

não

principais alterações decorrentes da idade,

expressão;

nomeadamente as patologias mais frequentes e

manifestarem interesse em participar no projeto.

as necessidades de cuidados que implicam. Foi

O critério de exclusão definido foi o de possuir

também abordada a gestão adequada da

problemas graves de saúde mental ou física que

terapêutica e o impacto da polimedicação na vida

fosse impeditivo de realizar as visitas.

das pessoas mais velhas.

Foram estabelecidos os seguintes objetivos para

b)

este projeto-piloto:

relacionais e importância dos afetos na saúde.

•

Nesta

autónomos

apresentarem

e

independentes;

dificuldades

de

Melhorar o estado emocional e afetivo de

por

um

perito,

na

área

pertencente
foram

do
ao

apresentadas

as

Humanização dos cuidados, técnicas

formação

foi

realizada

reflexão

e

pessoas em situação de dependência;

capacitação sobre como iniciar a relação no

•

momento do encontro entre visitadores e

Criar redes de suporte afetivo entre

idosos dependentes e independentes;

visitados, para evitar abordagens surpresa; a

•

importância

Capacitar os idosos visitadores com

técnicas

relacionais

que

permitam

o

dos

pilares

relacionais

(olhar,

palavra e toque), suas características e como
devem ser utilizados para que a relação seja
gratificante e benéfica para os dois interlocutores
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gratificante e benéfica para os dois interlocutores

Para avaliar os ganhos da implementação do

(visitadores e visitados); como se deve terminar

projeto foram aplicadas escalas validadas, antes

a relação, realizando a consolidação emocional,

e após a intervenção (capacitação através de

agradecendo à pessoa visitada o momento de

formação teórica e prática), por um profissional

relação e a importância da marcação do novo

da área da Psicologia.

encontro, para evitar sentimento de abandono

Para avaliar a qualidade de vida dos visitadores

(Simões, Salgueiro e Rodrigues 2012; Melo et al.,

aplicou-se

2017). Esta formação teve a participação de uma

Qualidade de Vida em Adultos Idosos da

perita na área das competências relacionais e da

Organização Mundial de Saúde (WHOQOL-Old

humanização através da implementação da

), na versão para português europeu, que inclui

Metodologia de Gineste Marescotti(® (MGM®),

28 itens, com escala de resposta tipo Likert de

também designada de Metodologia de Cuidado

cinco pontos (1-5) e é constituída por 7 facetas

Humanitude

(atividade, autonomia, família, função sensorial,

(Gineste

e

Pellissier,

2008),

o

Inventário

de

Avaliação

da

pertencente à Escola Superior de Enfermagem

intimidade, morte e participação social.

de Coimbra.

Para avaliar a solidão dos idosos visitados

c)

aplicou-se a Escala de Solidão da UCLA ,

Cuidados diários em estruturas de apoio

continuado / permanente;

adaptada para a população portuguesa por

3 - Estabelecimento de uma rotina de visitas

Barroso (2008). De acordo com este autor, esta

semanais,

acompanhamento

escala mostra-se válida, quer na avaliação da

permanente, pela equipa técnica das respostas

solidão, quer na discriminação entre solidão e

sociais das estruturas onde se realizou o piloto.

outros constructos relacionados. A adaptação

4 - Avaliação do impacto das visitas na qualidade

portuguesa engloba dezoito itens, avaliados

de vida dos visitadores e na solidão dos visitados

numa escala de escolha múltipla de quatro

5 - Elaboração de relatório do projeto-piloto e

pontos, indo desde “nunca” (1); raramente (2);

recomendações

“algumas vezes” (3) até “muitas vezes” (4). O

com

apoio

para

e

fases

posteriores

a

desenvolver.

score da escala situa-se entre os 18 e os 72

O principal resultado pretendido com o projeto-

pontos. Quanto mais elevado for o score final,

piloto relacionava-se com a prova de conceito da

maior é o nível de solidão. Nesta Escala a solidão

criação dos pares de idosos visitadores e idosos

é encarada enquanto estado psicológico e

visitados, visando-se aferir se existiriam ganhos

apreendida de modo unidimensional.

na melhoria da qualidade de vida, conhecimentos

2 – No final da implementação do projeto, foram

e sensação geral de bem-estar dos participantes

realizadas entrevistas sobre a perceção do

envolvidos,

e

impacto percecionado e a forma como se

escalabilidade do projeto, na rede Cáritas e no

sentiram depois da participação neste projeto,

exterior.

com o preenchimento de instrumentos criados à

com

vista

à

replicação
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com o preenchimento de instrumentos criados à
medida que incluíram 2 tipos de dados:
a)

“Thinking

aloud”,

tendo

por

RESULTADOS
base

parâmetros de avaliação para visitados e

Os resultados do projeto apresentam-se em dois

visitadores:

níveis. A avaliação da implementação do IdoVis

Nos idosos visitadores foram avaliados os

foi realizada pelos participantes no que concerne

seguintes parâmetros:

às suas diferentes fases. A formação teórica foi

• Atividade e rotina

avaliada pelos visitadores e pela equipa técnica

• Conhecimentos sobre envelhecimento

presente nas sessões através de uma escala de

• Sentimentos e afetos

likert de 1 a 5 pontos, tendo sido pontuada em

• Crescimento pessoal

4,28 (Muito Bom).

• Perspetivas de continuidade
Relativamente à satisfação global com o projeto
Nos

idosos visitados, foram avaliados os

e com as visitas efetuadas a avaliação foi

seguintes parâmetros:

avaliada igualmente com uma escala de likert de

• Sentimentos e afetos

1 a 5 pontos, tendo ambos os parâmetros obtido

• Rotinas

uma média igual de 4,47 pontos (Muito Bom)

• Perspetivas de continuidade

junto dos participantes visitadores. Refira-se que
apesar

do

resultado

global

idêntico,

4

A estas entrevistas acresceu a recolha de

participantes pontuaram de forma diferente o

conteúdos em 4 sessões de grupo realizadas

projeto e as visitas, mas o resultado final anulou

durante o projeto com os vários elementos da

as diferenças. A avaliação dos visitados foi de

equipa técnica e o grupo de visitadores, que

4,82 nas visitas e 4,64 quanto à satisfação com o

tiveram o objetivo principal de recolher e

projeto, ambos os resultados no âmbito do “Muito

trabalhar as perceções dos utentes envolvidos,

Bom”.

aferindo

e

No que concerne à avaliação do impacto do

reorientando eventuais pontos a melhorar. Todos

projeto, os resultados apresentados de seguida

estes

abrangem

as

dados

suas

maiores

qualitativos

dificuldades

foram

analisados

16

participantes

no

papel

de

segundo a técnica de análise de conteúdo de

visitadores, todos do sexo feminino e com uma

Bardin (2009).

idade média de 81,7 anos (entre o intervalo de 66
e 90 anos de idade) e 13 no de visitados, sendo

b)

Grelha de avaliação quantitativa do

92% do sexo feminino e com uma idade média

projeto, relativa a:

de 81,8 anos (entre o intervalo de 62 e 96 anos)

• Formação e formadores

que completaram o projeto-piloto e efetuaram a

• Satisfação global com visitas

totalidade do protocolo de avaliação.

• Satisfação global com o projeto e equipa.
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Relativamente aos utentes visitados, o índice

É, porém, também nas pessoas beneficiárias do

médio de solidão desceu de 40,85 para 35, sendo

serviço de apoio domiciliário que o impacto do

a descida mais acentuada no grupo de apoio

projeto mais se fez sentir, com uma quebra na

domiciliário (8 pontos) e no sexo feminino - 6

média de resultados da escala de solidão de 8

pontos de diferença por comparação com apenas

pontos. No que concerne aos resultados obtidos

2 nos participantes do sexo masculino. No

no único participante da resposta social Estrutura

entanto a diferença nos dois momentos não foi

Residencial (aumento de 14 pontos na escala de

estatisticamente significativa (p=,250).
Tabela 1 - Resultados globais – idosos visitados

Analisando

por

solidão) deve ser referida a observação efetuada

resposta social, torna-se evidente que o índice de

pela Psicóloga da valência que o participante em

solidão é inicialmente mais elevado nas pessoas

questão tinha um quadro depressivo inicialmente

que

(43,27)

controlado que, por motivos externos, se agravou

comparativamente com as que estão integradas

no decorrer do projeto, o que provavelmente

em respostas institucionais (24; 31).

enviesou o resultado final obtido.

vivem

os

na

resultados

sua

detalhados

própria

casa

Tabela 2 - Resultados por resposta social – idosos
visitados
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Avançando para os resultados obtidos no grupo

Da análise estatística verificou-se que há

dos visitadores, a média na escala WhoQol-Old

diferença estatisticamente significativa nos dois

subiu de 99,56 para 107,25.

momentos (antes e após) na função sensorial

No detalhe das diferentes áreas avaliadas, pode

(p=,000),

observar-se que as alterações mais relevantes se

(p=,008), Morte (p=,000) e Família (p= ,001).

Autonomia

(p=,021),

Atividades

deram nas atividades, autonomia e participação
social.
Tabela 3 - resultados globais - Idosos visitadores

Tabela 4 - resultados por área - idosos visitadores
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Na análise de conteúdo, realizada aos registos,

“Eu não desisto de fazer o que consigo”

ao longo dos 3 meses, sobre a opinião dos 16

(IND_C1_06)

visitadores

participantes,

as

“Desafia-me” (IND_C1_06)

seguintes

categorias:

de

“É uma das atividades que me deram que eu

emergiram
dificuldade

comunicação com pessoas que não comunicam

gosto mais” (IND_C1_02)

verbalmente; sentimento de utilidade; criação de

“Eu estou a ensinar o meu visitado a mexer muito

laços

bem as mãos porque ele não tem força”

afetivos

com as

pessoas visitadas.

Apresentamos breves excertos de diálogos dos

(IND_C1_08)

idosos visitadores relativamente ao impacto

A capacidade de criar laços com o idoso visitado

percecionado por eles nos idosos visitados e a

manifestou-se um denominador comum entre

forma como se sentiram depois da participação

todos os participantes visitadores, conforme

neste projeto.

referido por eles:

Uma das maiores dificuldades reveladas pelos

“Ela quer logo agarra-me as mãos e eu ali fico”

idosos visitadores foi a comunicação, uma vez

(IND_C1_02)

que uma grande parte da amostra dos idosos

“Em vez de ser eu a fazer-lhe festas, ela é que

visitados tem dificuldade em se expressar

me faz a mim” (IND_C1_02)

verbalmente.

“Quer muito carinho, muitos beijinhos e muitas

Ainda

assim,

referem

que

conseguem detetar nos visitados uma vontade

festinhas” (IND_C1_11)

de receberem as suas visitas, carinhos e

“É muito carinhosa e faz-me muitas festinhas”

conseguem criar laços afetivos, conforme os

(IND_C1_11)

seguintes discursos:

“Ela pega-me na mão e quer que eu vá com ela

“Mesmo quando as pessoas não falam, só a

almoçar ou à casa de banho” (IND_C2_02)

companhia chega”; (IND_C1_06)
“Não entendo o que ela diz, mas quando ela me

Discussão

vê começa logo a rir” (IND_C2_02)

A implementação do projeto IdoVis evidenciou

“Eu quero falar e não a entendo e custa-me. Mas

contributos positivos na redução da solidão das

ela compreende o que eu lhe digo” (IND_C2_02)

pessoas idosas visitadas, aumento da qualidade

“Fala muito bem, percebe tudo…mas não me vê”

de vida dos idosos visitadores, assim como

(IND_C1_11)

sentimento de utilidade e criação de afetos com

“Estive uns dias sem ir e elas perguntaram por

a pessoa idosa visitada. Estes dados vão ao

mim. Já sentem a falta de nós.” (IND_C1_03)

encontro de outros estudos que evidenciaram

Revelaram também sentimento de utilidade -

que a convivência entre pares estimula o

sentem-se úteis novamente - com capacidade de

sentimento de valorização, evitando o sentimento

empregar os conhecimentos que adquiriram e

de solidão e propiciando um aumento do bem-

manifestam

estar (Jacob, 2007; Torres e Marques, 2008). Os

persistência,

compromisso

e

vontade de continuar com as visitas no futuro,

idosos

conforme os discursos seguintes:

dificuldades no contacto com os idosos visitados,
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nomeadamente a estabelecer comunicação com

facilitadoras da interação com a pessoa cuidada,

pessoas que não o fazem verbalmente, Estes

permitindo aprender como iniciar, desenvolver e

resultados são corroborados com outros estudos,

terminar a relação (Gineste & Pellissier, 2008).

nos

Esta metodologia, através da profissionalização

quais

estabelecer

verificaram
contacto

comunicativas

ou

dificuldades

com
que

pessoas
não

em
pouco

comunicam

dos

pilares

relacionais

permite

evitar

abordagens-surpresa e o desencadeamento de

verbalmente (Melo et al. 2015). Ressalta na

comportamentos

literatura

aceitação da relação e da comunicação (Simões,

que

dadas

estas

dificuldades

defensivos,

facilitando

a

comunicacionais no cuidado e na relação não se

Salgueiro & Rodrigues, 2012).

potenciam as capacidades destas pessoas

Apesar do presente estudo ser um esforço

idosas,

já

inovador em contexto nacional e internacional,

neurologicamente prejudicado, da sua própria

existiu, desde a primeira hora, a convicção de

personalidade e entidade, minimizando as suas

que se refere a uma amostra de pessoas

capacidades e estatuto social (Hughes & Beatty,

limitada,

2013). Neste sentido, torna-se fundamental

heterogeneidade

ensinar e capacitar os cuidadores informais e

prestadora de cuidados). Não se pretendeu,

formais, que cuidam destas pessoas, com

porém, realizar uma avaliação inabalável das

técnicas

comunicacionais,

metodologias utilizadas, mas antes realizar uma

intervindo de forma intencional no sentido do

mera prova de conceito relativamente a um

desenvolvimento das competências relacionais

projeto-piloto, cuja avaliação permitisse a sua

fundamentais para a prestação de cuidados mais

replicação e escalabilidade, tanto dentro da

eficazes e mais humanizados (Melo & Raposo

própria instituição, como para a sua rede de

2007)

parceiros.

privando-se

relacionais

e

que

o

e

colmatem

indivíduo,

as

dificuldades

quer

em
(e.g.

número,
sexo,

quer

em

instituição

comunicacionais demonstradas. Destaca-se a

Mais do que a avaliação formal efetuada, foi a

evidência

da

satisfação dos participantes com o projeto que

Metodologia de Cuidado Humanitude Gineste-

decidiu a sua continuação / manutenção, que se

Marescotti®

em

mantém à data. Os resultados obtidos serão

pessoas dependentes e/ou com demência,

utilizados como justificação para a aplicação do

evitando comportamentos de agitação, oposição

conceito em 3 outras localizações da Cáritas

e recusa dos cuidados (Honda, 2016; Melo, et al.,

Diocesana de Coimbra durante o ano de 2018 e

2017). Esta metodologia, tendo como base os

serão passíveis de comparação com a avaliação

pilares relacionais, olhar, palavra e toque

que se venha a efetuar nos novos grupos.

apresenta

científica

(MGM®)

uma

procedimentos

da

efetividade

particularmente

sequência

estruturada

de

Com outros grupos em funcionamento será então

relacionais,

permitindo

ao

possível realizar uma avaliação extensiva e

cuidador formal ou informal sistematizar e

representativa,

operacionalizar a relação dando intencionalidade

conclusões relevantes, embora seja possível

a técnicas de comunicação verbal e não-verbal

admitir sem reservas que o presente estudo
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um

que

permita

contributo

extrapolar

positivo

da
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evidenciou

um

contributo

positivo

da

Honda,

M.

(2016).

Cuidado

baseado

com

abordagem

na

implementação do projeto IdoVis na redução da

comunicação

multimodal:

solidão das pessoas idosas visitadas e aumento

Aplicação da informática e da inteligência
artificial ao cuidado da pessoa com demência

da qualidade de vida dos visitadores.
Como trabalho futuro está prevista a criação de
um kit de implementação da iniciativa que
contenha um manual prático de implementação,

[Editorial]. Revista de Enfermagem Referência,
4(11).

Retrieved

from

http://rr.esenfc.pt/rr/index.php?module=rr&targe
t=editionDetails&id_edicao=98

os conteúdos formativos e o protocolo de

Hughes,

avaliação, facilitando a replicação do projeto em

Understanding the person with dementia: a

diferentes contextos.

clinicophilosophical case discussion. Advances

J.

C.,

in Psychiatric

&

Beatty,

Treatment,

a.

(2013).

19(5),

337–343.
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