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Fundamento: Aproximadamente 45% dos 
idosos são incapazes de tomar os seus 
medicamentos tal como prescritos (1). Gerir o 
regime terapêutico constitui um comportamento 
complexo, que envolve tanto a intenção, como a 
capacidade para tomar medicamentos. Desta 
forma, importa distinguir a intenção de tomar a 
medicação e a capacidade para o fazer, a fim de 
promover a saúde do indivíduo e o seu 
envelhecimento ativo (2). A toma crónica de 
medicamentos representa um processo 
metódico, que conduz ao hábito quotidiano, e 
que pode ser afetada por diversos tipos de erros 
s i s t e m á t i c o s , a s s o c i a d o s n ã o s ó a o 
desconhecimento e iliteracia do doente, mas 
também à progressiva perda de capacidade 
funcional (física, cognitiva e sensorial) para gerir 

a sua medicação (3,4). A diminuição das 
competências cognitivas (ex. aumento da 
dificuldade em processar novas informações, 
como a introdução de um novo medicamento no 
regime), a diminuição da acuidade visual (ex. 
dificuldade em ler os rótulos e folhetos 
informativos constantes nas embalagens) ou a 
diminuição da destreza manual (ex. dificuldade 
na abertura de embalagens e extração de 
m e d i c a m e n t o s ) , r e p e r c u t e m - s e 
significativamente em não adesão (não 
intencional) e/ou em problemas de saúde 
decorrentes da ausência ou incorreta 
administração de medicamentos (2,5,6). 

Objetivo: Este estudo tem como principal 
objetivo avaliar a capacidade dos idosos para 
gerir a sua medicação, através da aplicação de 
instrumentos específicos, adaptados (linguística 
e culturalmente) e validados para a população 
Portuguesa. 

Métodos: Revisões descritiva e sistemática da 
literatura para identificação dos instrumentos 
disponíveis a nível internacional e aferição dos 
resultados obtidos por outros autores; 
adaptação (linguística e cultural) e validação de 
três instrumentos de avaliação da capacidade 
funcional dos idosos para gerir a medicação; e 
futuramente, avaliação da capacidade da 
população idosa Portuguesa para gerir a sua 
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medicação, com recurso à aplicação dos 
instrumentos adaptados e validados (método em 
delineamento). 

Resultados Preliminares: De um total de 
quinze instrumentos específicos identificados na 
revisão descr i t iva da l i teratura, foram 
selec ionados t rês, de acordo com as 
características psicométricas e de aplicação. 
Destes, um avalia com recurso à medicação 
real, outro com recurso a uma medicação fictícia 
e o terceiro engloba uma avaliação integrada 
recorrendo aos dois cenários. O declínio 
cognitivo e o aumento da idade surgem como 
fatores determinantes de incapacidade funcional 
na gestão da medicação, pelo que, diversos 
estudos revelam a importância da avaliação da 
capacidade funcional dos idosos para gerir a 
sua medicação, sobretudo por esta poder 
representar um indicador precoce da perda de 
i n d e p e n d ê n c i a e d a n e c e s s i d a d e d e 
intervenção. 

Considerações Finais e Perspetivas Futuras: 
O processo de gestão da medicação envolve 
várias fases, e embora as barreiras envolvidas 
não sejam facilmente modificáveis, existem 
estratégias facilitadoras, quer através da 
intervenção de um profissional de saúde, quer 
da introdução de dispositivos de apoio, que 
poderão promover a melhoria do desempenho 
do idoso nesta tarefa. 

Atualmente encontra-se em fase de conclusão a 
adaptação linguística dos instrumentos a utilizar, 
à qual se seguirá a adaptação cultural e 
validação. Encontra-se também a ser delineada 
a fase de aplicação dos instrumentos para 
avaliação da capacidade funcional para gerir a 
medicação, a uma amostra de idosos 
Portugueses. 
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Acidente Vascular Cerebral e Doença 
Isquémica Cardíaca no contexto do 
Envelhecimento 

Matilde Rosa; Paulo Nogueira; Andreia Costa 

Introdução 

O envelhecimento da população é já uma 
tendência de dimensão mundial, embora seja na 
Europa que se localiza a maior parte das 
populações mais envelhecidas do mundo. A este 
respeito, Portugal não é, assim, um país 
original, embora tenha envelhecido com uma 
rapidez assinalável. É certo que, pelo menos a 
médio prazo, a população de Portugal 
continuará a envelhecer, o que aliás por si, pode 
ser entendido como uma tendência desejável, 
pois os factores que estão na origem deste 
processo estão ligados, no essencial, a 
progressos significativos nas condições de vida 
e saúde da população. Contudo, socialmente, o 
envelhecimento lança também desafios novos. 
Entre estes está o aumento de patologias de 
algum modo associadas à idade, como as 
doenças cardiovasculares, muitas destas 
também agravadas por hábitos e estilos de vida 
das sociedades modernas, como o stresse, o 
tabagismo, sedentarismo ou até a poluição 
ambiental. As doenças cardiovasculares 
constituem a causa de morte mais relevante em 
toda a Europa, incluindo Portugal, e englobam 
um vasto conjunto de situações clinicas 
afetando o sistema circulatório. Apesar da 
elevada mortalidade associada às doenças 
cardiovasculares, tem-se verificado, nas últimas 
duas décadas, uma progressiva diminuição das 
taxas de mortalidade destas doenças. Inúmeros 
factores podem estar na causa desta diminuição 
mas podem realçar-se, por exemplo, a 

progressiva adoção de medidas preventivas, 
como a Lei de Cessação Tabágica, a Iniciativa 
legislativa de redução do conteúdo de sal no 
pão, ou as frequentes campanhas promovidas 
p o r s o c i e d a d e s c i e n t í f i c a s e o u t r a s 
organizações, visando a adoção hábitos de vida 
saudáveis. 

São inúmeros os estudos que vão de encontro à 
temática envelhecimento e não menos os que 
referem as doenças cardiovasculares a ele 
associadas. Entre as doenças cardiovasculares 
mais preocupantes na temática envelhecimento, 
há-que destacar o Acidente Vascular Cerebral 
(AVC) e a Doença Isquémica Cardíaca (DIC). 

Material e Métodos 

Neste artigo, foram analisados tanto a 
mortalidade como os padrões de morbilidade 
associados a certas doenças cardiovasculares, 
dada a importância do estudo de ambos no 
contexto do envelhecimento. Relativamente à 
mortalidade, a informação é proveniente do 
Instituto Nacional de Estatística (INE). 
Relativamente à morbilidade, os apuramentos 
para estas estatísticas são obtidos a partir da 
base de dados dos Grupos de Diagnóstico 
Homogéneos (GDH). Esta base de dados é 
anualmente posta à disposição da Direcção-
Geral da Saúde (DGS) pela Administração 
Central do Sistema de Saúde (ACSS). Os GDH 
são um sistema de classificação de doentes, 
onde o conjunto de bens e serviços que cada 

doente recebe, em função da sua patologia, é 

registado. Esta base de dados agrupa as 
patologias de acordo com a definição da 

Organização Mundial de Saúde (OMS). Assim, a 

classificação dos diagnósticos é feita tanto com 
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base nos Grande Grupos da Classificação 
Internacional de Doenças- 9a Revisão- 
Modificação Clínica (CID 9 MC) como com base 
nas Grandes Categorias de Diagnóstico (GCD). 
É importante notar que a base de dados usada 
é referente apenas a episódios ocorridos nos 
hospitais do Sistema Nacional de Saúde (SNS) 
de Portugal Continental, pelo que as conclusões 
tiradas não devem ser generalizadas a todos os 
doentes nacionais. Neste trabalho, analisou-se 
retrospectivamente a morbilidade de certas 
doenças cardiovasculares, em Portugal 
Continental, entre 2007 e 2011. Em particular, 
foi dado ênfase ao Acidente Vascular Cerebral 
(AVC) e à Doença Isquémica Cardíaca (DIC), 
pela sua morbilidade e mortalidade associada, 
no sector idoso. Os indicadores considerados 
relevantes para este estudo foram a Taxa de 
Mortalidade Padronizada, o número de utentes 
saídos e o número de óbitos, por região e grupo 
etário, com especial foco no grupo etário dos 65 
ou mais anos. As respectivas percentagens, de 
utentes saídos ou óbitos pertencentes ao grupo 
etário 65 ou mais anos no total dos grupos 
etár ios, também foram calculadas. Os 
indicadores acima referidos referem-se apenas 
a diagnósticos principais. Todos os cálculos 
presentes foram realizados utilizando o software 
estatístico R e a folha de cálculo do Microsoft 
Excel. No que diz respeito à codificação 
utilizada, as causas de morte são codificadas 
segundo a Classificação Internacional de 
Doenças CID10MC enquanto a morbilidade 
hospitalar é codificada com base na CID9MC. 
Em particular, os códigos utilizados para o AVC 
foram do I61 ao I64 (CID10MC) e do 430 ao 434 
(CID9MC); para a DIC utilizaram-se os códigos 
do I20 ao I25 (CID10MC) e do 410 ao 414 
(CID9MC).  

Resultados 

Relativamente ao Acidente Vascular Cerebral 
(AVC), no que diz respeito à sua morbilidade 
hospitalar, destaca-se um número de utentes 
saídos com AVC como diagnóstico principal, 
pertencente ao grupo etário dos 65 ou mais 
anos, que aumentou ligeiramente entre 2007 e 
2011. Relativamente a este grupo etário, 
verificou-se um aumento de 20067, em 2007, 
para 20513 utentes saídos, em 2011, o que 
corresponde a 77,1% e 77,4% do total de 
utentes saídos por AVC, respectivamente. É 
interessante observar que, enquanto o número 
de utentes com AVC entre os 65 e os 79 anos 
diminuiu no intervalo temporal considerado (de 
11544 para 10931 utentes), o número de 
utentes com 80 ou mais anos aumentou de 
8 5 2 3 p a r a 9 5 8 2 . O s ó b i t o s t a m b é m 
acompanham esta evolução: o número de óbitos 
de utentes com AVC entre os 65 e os 79 anos 
diminuiu ligeiramente no intervalo temporal 
considerado (de 1538 para 1375 utentes), 
enquanto que o número de óbitos de utentes 
com 80 ou mais anos aumentou ligeiramente de 
1836 para 1922. Entre 2007 e 2011, os óbitos 
de utentes mais idosos (65 ou mais anos) com 
AVC constituíram aproximadamente 85% do 
total de óbitos de utentes com AVC. É aqui 
notório o peso que o envelhecimento tem na 
morbilidade e mortalidade por AVC, pelo que a 
análise, relativamente ao grupo etário mais 
idoso, da sua evolução temporal assim como 
das suas desigualdades inerentes, não só mas 
também a nível regional, é de extrema 
importância. A nível regional, os utentes saídos 
com AVC com 65 ou mais anos são mais 
comuns na Região de Saúde de Lisboa e Vale 

do Tejo, seguindo-se a do Norte. No total dos 5 
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anos considerados neste trabalho, a região de 

L i s b o a e V a l e d o Te j o a p r e s e n t a 
aproximadamente 37% do total do Continente, 
no que se refere a utentes saídos com AVC com 
65 ou mais anos. As correspondentes 
percentagens são 33% para o Norte, 23% para 
o Centro, sendo o restante distribuído pelas 
regiões Alentejo e Algarve. 

Relativamente à Doença Isquémica Cardíaca 
(DIC), a sua Taxa de Mortalidade Padronizada 
(TMP) por 100 000 habitantes, para o grupo 
etário dos 65 e mais anos, diminuiu a cada ano 
tendo o seu valor mais elevado em 2007 (324 
por 100 000 habitantes) e o mais baixo em 2011 
(247,5 por 100 000 habitantes). Estes números 
merecem especial atenção sobretudo quando se 
olha para a Taxa de Mortalidade Padronizada 
total: entre os 45,0 (2007) e os 34,9 (2011) por 
100 000 habitantes. Analisando a morbilidade 
hospitalar, destaca-se uma evolução com alguns 
traços idênticos aos manifestados pelo AVC, 
relativamente a utentes com 65 ou mais anos. 
Assim, a Doença Isquémica Cardíaca apresenta 
um número de utentes saídos, pertencente ao 
grupo etário mais idoso, que diminuiu 
ligeiramente entre 2007 e 2011. Relativamente a 
este grupo etário, verificou-se uma diminuição 
de 19508, em 2007, para 19228 utentes saídos, 
e m 2 0 1 1 , o q u e c o r r e s p o n d e a 
aproximadamente 60% do total dos utentes 
saídos cujo diagnóstico principal foi a DIC. É 
interessante observar, mais uma vez, que 
enquanto o número de utentes com DIC entre 
os 65 e os 79 anos diminuiu no intervalo 
temporal considerado (de 14805 para 13936 
utentes), o contrário acontece com os utentes 
com 80 ou mais anos cujos valores aumentaram 
de 4703 para 5292. No que diz respeito aos 

óbitos, os traços evolutivos apresentam-se um 
tanto diferentes. O número de óbitos de utentes 
com DIC diminuiu no intervalo temporal 
considerado, tanto nos utentes entre os 65 e os 
79 anos (de 652 para 475 óbitos) como nos 
utentes com 80 ou mais anos (de 774 para 666 
óbitos). Entre 2007 e 2011, em Portugal 
Continental, os óbitos de utentes mais idosos 
(65 ou mais anos) com DIC constituíram 
aproximadamente 88% do total de óbitos de 
utentes com DIC. É aqui notório o peso que o 
envelhecimento tem na morbilidade hospitalar 
de DIC, o que revela um interesse na análise, 
relativamente ao grupo etário mais idoso, da sua 
evolução temporal assim como das suas 
desigualdades inerentes, não só mas também a 
nível regional. A nível regional, os utentes 
saídos com DIC com 65 ou mais anos são mais 
comuns na Região de Saúde de Lisboa e Vale 
do Tejo, seguindo-se a do Norte, tal como 
acontecera com os doentes cujo diagnóstico 
principal foi o AVC. No total dos 5 anos 
considerados neste trabalho, a região de Lisboa 
e Vale do Tejo apresenta aproximadamente 49% 
do total do Continente, no que se refere a 
utentes saídos com DIC com 65 ou mais anos. 
As correspondentes percentagens são 24% 
para o Norte, 18% para o Centro, sendo o 
restante distribuído pelas regiões Alentejo e 
Algarve. 

Conclusões 

As doenças cardiovasculares constituem a 
causa de morte mais relevante em toda a 
Europa, incluindo Portugal. E, atendendo a que 
u m g r a n d e n ú m e r o d e d o e n ç a s 
card iovascu la res se re lac iona com o 
envelhecimento da população, em particular 
quando falamos de AVC e DIC, é expectável 
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que o número de pessoas com estas doenças 
venha a aumentar impondo ao sistema de 
saúde uma necessidade crescente de cuidados. 
Relativamente ao Acidente Vascular Cerebral 
(AVC), analisando a sua morbilidade hospitalar, 
destaca-se um número de utentes saídos, 
pertencente ao grupo etário dos 65 ou mais 
anos, que aumentou de 20067, em 2007, para 
20513, em 2011. É interessante observar que, 
enquanto o número de utentes com AVC como 
diagnóstico principa,l entre os 65 e os 79 anos, 
diminuiu no intervalo temporal considerado, o 
número correspondente de utentes com 80 ou 
mais anos aumentou. O número de óbitos de 
utentes com AVC entre os 65 e os 79 anos 
diminuiu ligeiramente no intervalo temporal 
considerado enquanto que o número de óbitos 
de utentes com 80 ou mais anos aumentou 
ligeiramente. A nível regional, os utentes saídos 
com AVC com 65 ou mais anos são mais 
comuns na Região de Saúde de Lisboa e Vale 
do Tejo, seguindo-se a do Norte. Relativamente 
à Doença Isquémica Cardíaca (DIC), a sua Taxa 
de Mortalidade Padronizada (TMP) por 100 000 
habitantes, para o grupo etário dos 65 e mais 
anos, diminuiu a cada ano atingindo o seu valor 
mais elevado em 2007 e o mais baixo em 2011. 
Analisando a morbilidade hospitalar, a Doença 
Isquémica Cardíaca apresenta um número de 
utentes saídos, pertencente ao grupo etário 
mais idoso, que diminuiu ligeiramente de 19508, 
em 2007, para 19228, em 2011. É ainda 
relevante referir, mais uma vez, que o número 
de utentes com DIC entre os 65 e os 79 anos 
diminuiu e o contrário acontece com os utentes 
com 80 ou mais anos. No que diz respeito aos 
óbitos, os traços evolutivos apresentam-se um 
tanto diferentes: o número de óbitos dos utentes 
mais idosos com DIC diminuiu no intervalo 

temporal considerado. A nível regional, os 
utentes saídos com DIC com 65 ou mais anos 
são mais comuns na Região de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, tal como acontecera com 
o AVC. É notório o peso que o envelhecimento 
tem na morbilidade hospitalar das referidas 
doenças, em particular no AVC e DIC, pelo que 
é crucial uma análise, relativamente ao grupo 
etário dos 65 ou mais anos, da sua evolução 
temporal assim como das suas desigualdades 
inerentes. Considera-se crucial adaptar-se o 
presente a fim de se ter um futuro que vai ao 
e n c o n t r o d a e v o l u ç ã o d a s d o e n ç a s 
c a r d i o v a s c u l a r e s e a o c r e s c e n t e 
envelhecimento. Contudo, é também preciso 
olhar para o passado, sobretudo o mais recente, 
uma vez que, apesar da elevada mortalidade 
associada às doenças cardiovasculares, tem-se 
verificado, nas últimas duas décadas, uma 
progress iva d im inu ição das taxas de 
mortalidade destas doenças. Vários factores 
estão na causa desta diminuição destacando-se 
a p rogress iva adoção de es t ra tég ias 
organizativas do Sistema de Saúde para 
promover hábitos de vida mais saudáveis. Um 
possível desafio na temática das doenças 
cardiovasculares e do envelhecimento prende-
se também com a existência de programas de 
incentivo à actividade física das pessoas idosas. 
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VULNERABILIDADES PSICOSSOCIAIS EM 
COMBATENTES: CONTRIBUIÇÕES PARA A 
GERONTOLOGIA E ENVELHECIMENTO 
ATIVO. !
António Correia; José Rodrigues. Email: 
acorreia.ceamps.lc@gmail.com  !
Resumo  
Ao longo dos últimos anos, vários estudos têm 
sido efetuados em relação ao impacto das 
experiências traumáticas em combatentes de 
guerra. A Guerra do Ultramar Português 
estendeu-se por um período de 13 anos, entre 
1961 e 1974, em Angola, Guiné e Moçambique, 
na qual combateram mais de 800.000 
portugueses, dos quais cerca de 9.000 
perderam a vida, 30.000 foram evacuadas por 
ferimentos e mais de 100.000 ficaram doentes 
e/ou feridos, (cerca de 14.000 deficientes físicos 
e um número bastante significativo com 
perturbações psicológicas em consequência dos 
acontecimentos traumáticos da guerra).  
O presente estudo teve como objetivo avaliar 
as vulnerabilidades psicossociais, numa 
amostra de antigos combatentes portugueses 
dos Açores, Ilha Terceira, constituída por 255 
veteranos, com idades compreendidas entre 55 
e 73 anos (M=63;Dp=4,18).  
Na metodologia foram utilizados os seguintes 
instrumentos de avaliação: Questionário 
sociodemográfico; PCL-M (acontecimento 
traumático); ETC (estratégias de coping); 
SCL-90-R (desajustamento emocional) e Escala 
de Avaliação da Situação Sociofamiliar de Gijón.  
Os resultados mostram a presença de 
sintomatologia de PSPT, de nível de gravidade 
ligeiro (53,5%), moderado (41,2%) e grave 
(5,5%), com uma tendência para os sintomas 
ligeiros passarem a moderados com o aumento 

da idade. Ao nível da relação entre a PSPT e as 
v a r i á v e i s p s i c o s s o c i a i s , v e r i f i c a m - s e 
associações estatisticamente significativas entre 
t o d a s a s d i m e n s õ e s d a P C L - M 
(reexperimentação intrusiva, evitamento e 
embotamento e excitabilidade aumentada) e as 
dimensões psicopatológicas da ansiedade, 
depressão, hostilidade, somatização e obsessão 
e compulsão e com as estratégias de coping de 
retraimento, adictividade e mudança. O estudo 
ident i f i cou também uma percentagem 
significativa de 5,8% (n=15) de pessoas mais 
vulneráveis e em risco social.  
Em conclusão, o presente estudo contribuiu 
para melhorar o conhecimento e a compreensão 
das vulnerabi l idades psicossociais dos 
combatentes da Ilha Terceira e, face aos 
resultados, pretende-se encontrar respostas 
mais adequadas a este tipo de população e às 
problemáticas apresentadas, nomeadamente a 
criação de um centro de apoio médico, 
psicológico e social com respostas específicas 
para ajudar os combatentes a terem um 
envelhecimento ativo e com melhor qualidade 
de vida.  
Palavras-chave: Combatentes da Guerra do 
Ultramar, Vulnerabilidades Psicossociais, 
Gerontologia, Envelhecimento Ativo !
A A V A L I A Ç Ã O F U N C I O N A L 
MULTIDIMENSIONAL NA POPULAÇÃO 
IDOSA: A UTILIDADE NA DEFINIÇÃO DE 
ÁREAS PRIORITÁRIAS DE INTERVENÇÃO. !
Silva, Sílvia. Email:  silviauccoaz@gmail.com. 
Otero, Gestal. Email:  juan.gestal@usc.es. 
Rodrigues, Rogério. Email:  rogerio@esenfc.pt !
Objetivos: Identificar a(s) área(s) prioritária(s) 
para intervir na população idosa (idade igual ou 
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superior a 65 anos) do concelho de São João da 
Madeira de modo a rentabilizar e coordenar 
serviços e respostas. Assim, recorreu-se à 
avaliação multidimensional (áreas funcionais de 
recursos sociais, recursos económicos, saúde 
física, saúde mental e actividades de vida diária 
(AVD)), da população com inscrita nos ficheiros 
clínicos do Centro de Saúde e residentes no 
concelho.  
Metodologia: Num procedimento aprovado pela 
Comissão de Ética da Administração Regional 
de Saúde do Norte, recorreu-se a uma amostra 
de 269 idosos (N=3846 e n=7%), aleatória e 
estratificada por género e grupo etário, aos 
quais foi aplicado o questionário OARS (Older 
Americans Resources and Services) no 
domicílio do idosos por entrevistadores 
treinados. Os dados foram tratados segundo o 
modelo OARS. 
Resultados: São pontuados com limitação 
grave ou total: 
Área de saúde física - 43,1%; grupo etário pior 
pontuado: ≥ 85 (61,3%) - 50,0% dos homens e 
66,7% das mulheres. 
Área de saúde mental - 18,3% dos elementos 
da amostra; grupo etário pior pontuado: ≥ 85 
(32,3%) - 38,1% dos homens e 20,0% das 
mulheres. 
Área das AVD - 12,4% dos elementos da 
amostra; grupo etário pior pontuado: ≥ 85 
(54,8%) - 50,0% dos homens e 57,1% das 
mulheres. 
Área dos recursos sociais - 11,8% dos 
elementos da amostra; grupo etário pior 
pontuado: 75-84 anos (17,3%) -  20,9% dos 
homens e 14,5% das mulheres.  
Área dos recursos económicos - 26,8% dos 
elementos da amostra; grupo etário pior 

pontuado: 75-84 anos (34,7%) - 32,6% dos 
homens e 36,4% das mulheres.  
Conclusões: As áreas pior classificadas e com 
necessidade de intervenção prioritária são a 
saúde física e recursos económicos. Destaca-se 
o grupo etário como factor de distinção em que 
à medida que a idade aumenta, aumenta 
também a percentagem de idosos com maior 
dependência nestas áreas. Os muito idosos (≥ 
85) apresentam pior classificação nas áreas de 
saúde física, saúde mental e AVD e os idosos 
de 75-84 anos apresentam pior classificação 
nas áreas de recursos sociais e económicos. 
Quanto ao género, são pior classificadas as 
mulheres nas áreas: saúde física, AVD e 
recursos económicos; estão piores os homens 
na área da saúde mental e recursos sociais. 
Definem-se assim as mulheres e as áreas de 
saúde física e económica como prioritárias para 
intervir. !
A PREPARAÇÃO DO REGRESSO A CASA DA 
P E S S O A I D O S A S U B M E T I D A A 
GASTRECTOMIA E SUA FAMÍLIA - A 
PARCERIA COMO INTERVENÇÃO DE 
ENFERMAGEM !
Lúcia Jerónimo. Idalina Gomes. Email:   
luciajeronimo@campus.esel.pt !
Resumo 
O regresso a casa do cliente hospitalizado 
requer um planeamento atempado para evitar 
complicações e readmissões. No cliente idoso 
submetido a gastrectomia, considerando a 
especificidade da sua situação, exige-se um 
envolvimento do próprio e seu cuidador familiar 
com as equipas de enfermagem, para uma 
atuação conjunta que permita identificar e 
responder às necessidades existentes. Baseado 
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nas teorias das transições de Meleis e dos 
Cuidados em Parceria com a Pessoa Idosa de 
Gomes (2009), elaborou-se um projeto de 
intervenção com o objetivo de capacitar o 
cuidador familiar e o idoso gastrectomizado para 
a preparação do regresso a casa. 
Este Projeto realizou-se num Hospital Central 
em Lisboa, entre Outubro/2012 e Fevereiro/
2013. Envolveu 8 idosos submetidos a 
gastrectomia, e os seus respetivos cuidadores 
familiares e 39 enfermeiros da equipa de 
enfermagem. Desenvolveu-se em quatro fases 
d i s t i n tas – D iagnós t i co de S i tuação , 
Planificação, Execução e Avaliação. Os dados 
foram colhidos por análise documental, 
observação de práticas e entrevistas, e foram 
analisados por estatística descritiva e análise de 
conteúdo.  
Como resultados destaca-se o conhecimento 
que a pessoa idosa e cuidador familiar 
adqu i r i ram ao longo do in ternamento 
(adequação do plano alimentar, conhecimento 
do regime medicamentoso, conhecimento de 
sintomatologia associada, cuidados com a ferida 
operatória, e conhecimento dos possíveis 
recursos da comunidade). Salienta-se a 
introdução de novas práticas na equipa de 
enfermagem asseguradas a todos os clientes – 
avaliação nutricional, educação estruturada, 
inclusão do cuidador familiar nos cuidados, a 
articulação com a rede de cuidados domiciliares 
e registos de enfermagem individualizados, 
tendo favorecido a continuidade de intervenções 
ao longo deste processo. 
Conclui-se que a intervenção em parceria é 
fundamental para um cuidar centrado no cliente, 
permitindo o conhecimento do cliente e o seu 
envolvimento na construção de uma ação 
conjunta que promove a continuidade de 

intervenções na preparação individualizada do 
regresso a casa da pessoa idosa e a 
capacitação do cuidador familiar, possibilitando 
a continuação do projeto de vida de cada idoso 
e cuidador familiar.  
Sugere-se o desenvolvimento de intervenções 
de enfermagem pré e pós-operatórias centradas 
na pessoa idosa e seu cuidador familiar, bem 
como, a reavaliação nutricional periódica em 
articulação com o centro de saúde. 
Palavras-chave: pessoa idosa/cuidador familiar; 
intervenções de enfermagem; parceria; regresso 
a casa. 

A TRAJETÓRIA DOS ESTUDOS DA CIF NA 
A N C I A N I D A D E : U M E S T U D O 
BIBLIOMÉTRICO !
A n a Ta b o r d a ; R o s a S i l v a . E m a i l : 
anataborda@portugalmail.com !
OBJETIVO: Descrever e quantificar o que se 
tem estudado tendo como objeto de estudo o 
idoso e a CIF 
METODOLOGIA: Estudo bibliométrico, realizado 
nas bases de dados eletrónicas MEDLINE, 
CINAHL Plus, Science Direct e Tripdatabase, 
com texto integral, em português e inglês. Os 
descritores utilizados foram: international 
classification of functioning & elderly. 
Tendo por base o modelo conceptual da CIF, 
categorizamos os estudos de acordo com os 
seguintes componentes: 

• Funcionalidade e Incapacidade 
• Estrutura e Função corporal 
• Atividades de participação 

• Fatores contextuais 
• Fatores ambientais 
• Fatores pessoais !
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RESULTADOS/CONCLUSÕES 
Da pesquisa realizada obtivemos 92 artigos, e 
destes, 39 apresentavam texto integral, sendo 
estes o nosso corpo de análise. 
Após uma primeira leitura verificamos que todos 
os componentes da CIF têm sido explorados, 
havendo, contudo, um predomínio de estudos 
relacionados com a estrutura e função corporal, 
como é o caso das quedas, mobilidade e 
desempenho físico, por exemplo. 

!
ACESSIBILIDADE AOS CUIDADOS DE 
SAÚDE PRIMÁRIOS E QUALIDADE DE VIDA 
DOS IDOSOS !
Alexandrina de Jesus Serra Lobo (PhD). Email: 
damiaolobo@gmail.com !
A acessibilidade aos cuidados de saúde é uma 
área prioritária das atuais politicas, um 
verdade i ro de terminante da saúde e , 
consequentemente, um potenciador de redução 
de desigualdades, apresentando-se como um 
aspeto essencial para a melhoria da QV dos 
indivíduos (Campos et al., 2008; Campinho, 
2005). Segundo Furtado e Pereira (2010), o 
acesso não pode ser visto apenas no sentido da 
oferta/disponibilidade de cuidados, devem 
t a m b é m s e r c o n s i d e r a d o s o u t r o s 
condicionantes, eventuais barreiras que possam 
limitar o cidadão ao seu potencial de saúde, 
nomeadamente: geográficos; demográficos; 
económicos; sociais ou culturais. Importa assim, 
analisar-se a relação entre o acesso aos 
cuidados de saúde e a qualidade de vida (QV), 
t e n d o e m c o n t a q u e o p r o c e s s o d e 
envelhecimento encerra inúmeras alterações na 
v i d a d a s p e s s o a s , a f e c t a n d o - l h e s a 
funcionalidade e mobilidade (Rodrigues et al., 

2007). Objetivos: caracterizar a acessibilidade e 
a perceção de QV dos idosos do ACES ATB; 
verificar se existe relação entre a acessibilidade 
e a QV. 
Metodologia: realizou-se um estudo transversal, 
descritivo-correlacional, numa amostra de 
intencional de 359 idosos dos cuidados de 
saúde primários, do ACES Alto Tâmega e 
Barroso (ACeS ATB). Na recolha de dados 
aplicou-se um inquérito sob a forma de 
entrevista, com 3 partes: caracterização 
sociodemográfica; avaliação do nível de 
acessibilidade (através de indicadores, tais 
como o tipo de transporte utilizado, o tempo e as 
despesas necessários à deslocação, os 
recursos de estacionamento e transportes 
públicos) e perceção da QV através do SF-36 
(Ferreira, 1999). Para o tratamento de dados 
recorreu-se ao SPSS. 
Resultados: a maioria dos sujeitos em estudo 
apresenta o 1º ciclo do ensino básico, são 
casados, têm um rendimento mensal médio de 
200 a 450 euros, tendo trabalhado no sector 
primário, durante a actividade profissional. 
Recorrem ao centro de saúde entre 3 a 6 vezes 
por ano, principalmente pelo motivo de doença. 
Em média, demoram entre 15 a 30 minutos e 
gastam entre 5 a 10 euros na deslocação ao 
centro de saúde. As mulheres usam mais os 
transportes públicos (27,5% versus 24,7%) e os 
homens o transporte próprio (39,1% versus 
20,7%). Pela análise das correlações verifica-se 
que existe uma correlação negativa e 
significativa da QV, com o tempo e o dinheiro 
gasto na deslocação. 
Conclusão: os nossos resultados sustentam que 
a QV relacionada com a saúde não se reduz a 
uma evidência orgânica, está em grande parte 
relacionada com a acessibilidade aos cuidados 
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de saúde, para além das características de cada 
contexto sociocultural, aos significados que 
cada indivíduo atribui à sua condição e processo 
de vida. 

"ANTES DE MORRER, EU QUERO...": O 
ENVELHECIMENTO COMO UM PROCESSO 
ATIVO, ONDE OS SUJEITOS ESCOLHEM E 
PARTICIPAM NAS POLÍTICAS QUE AFETAM 
O SEU BEM ESTAR. !
Alexandra Neves.  
Email: neves.xana@gmail.com !
R e s u m o : N a s s o c i e d a d e s a t u a i s , a 
institucionalização dos adultos idosos é a opção 
mais recorrente, quando os filhos deste grupo 
etário não têm condições de cuidar a tempo 
inteiro dos seus pais. Esta institucionalização 
nem sempre é feita por forma a envolver a 
vontade e o desejo do idoso, revestindo-se esta 
mudança de uma perda de identidade e de 
pertença que lança o idoso num processo 
doloroso. 
O presente estudo propôs ident i f icar, 
compreender e conhecer os desejos de um 
grupo de 11 idosos, utilizadores do Centro 
Social e Paroquial dos Pousos, sobre o que 
pretendiam realizar antes de morrerem. 
Tratou-se de um estudo qualitativo, realizado a 
partir das narrativas dos idosos entrevistados. 
Os resultados (desejos) são muito semelhantes 
dentro do grupo analisado, refletindo uma 
homogeneidade cuja explicação pode estar 
relacionada com o facto de todos partilharem os 
mesmos contextos e trajetórias de vida. Os 
desejos mais expressos encontraram-se 
relacionados com a família e a algumas visitas a 
determinados locais, apontando estes para 
atividades de lazer e atividades com a família. 

Com este estudo identificou-se e quantificou-se 
atividades com base nas motivações de cada 
sujeito, tanto através de um Plano de Atividades 
como através de um Plano Ocupacional. !
OS MUITO IDOSOS: A METODOLOGIA OARS/
QAFMI EM INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA  
Rogério Manuel Clemente Rodrigues. Sílvia 
Manuela Dias Tavares da Silva. Sandrina Sofia 
da Silva Crespo. Cristiana Filipa Ribeiro da 
Silva. Email: rogerio@esenfc.pt  !
Objectivo: 
Avaliar a funcionalidade e a utilização e 
necessidade sentida de serviços, de saúde e de 
apoio social, pelos muito idosos do concelho de 
Coimbra. 
Metodologia: 
Estudo quantitativo, descritivo-correlacional, 
com dimensão temporal do tipo transversal. 
A população alvo (N≈16474) é constituída pelos 
indivíduos com idade ≥75 anos, residentes no 
Concelho de Coimbra (Sub-Região de Saúde de 
Coimbra). 
A amostra, probabilística e estratificada (por 
idade e género), foi obtida a partir dos dados da 
população total fornecidos pelos Centros de 
Saúde/Extensões/Unidades de Saúde Familiar, 
procurando atingir 7% da população (n=1153). 
O instrumento de recolha de dados é o 
Ques t i oná r i o de Ava l i ação Func iona l 
Multidimensional para Idosos (QAFMI), versão 
portuguesa do Older Americans Resources and 
Services (OARS). É considerado um dos mais 
adequados ins t rumentos de ava l iação 
multidimensional disponível para avaliar a 
capacidade funcional de idosos. 
Resultados: 
Esta metodologia foi desenvolvida para avaliar a 
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capacidade funcional em cinco áreas centrais da 
qualidade de vida do idoso: recursos sociais, 
recursos económicos, saúde mental, saúde 
física e actividades de vida diária. 
Centrando-nos no somatório das piores 
classificações (recursos fortemente e totalmente 
insatisfatórios), para o género, grupo etário e 
total da amostra, verificamos que: 
- A pontuação segundo o modelo OARS/QAFMI 
para a área de recursos sociais revela quanto 
ao género, uma classificação de 6,4% para os 
homens e 16,1% para as mulheres. Por grupos 
etários encontramos 13,6% no grupo de 75-84 
anos e 9,9% no grupo ≥85 anos. Para o total da 
amostra são 12,6%; 
- Na área de recursos económicos, as mulheres 
são pior classificadas (16,6% contra 11,6% nos 
homens). No grupo ≥85 anos encontramos 
22,0% e no de 75-84 anos 11,9%. No total são 
14,8%; 
- Na área de saúde mental as mulheres são pior 
classificadas com 19,6% (9,5% nos homens). O 
grupo ≥85 anos apresenta 23,7% e o de 75-84 
anos 12,7%. No total são assim classificados 
15,9%; 
- A área de saúde física apresenta os valores 
percentuais mais elevados de incapacidade 
(40,5% nos homens e 48,4% nas mulheres). O 
grupo ≥85 anos 57,5% e o de 75-84 anos 
40,7%. Globalmente são 45,5%. 
- Quanto às atividades de vida diárias (AVD) são 
pior classificadas as mulheres (27,3% contra 
17,1% dos homens). Os de ≥85 anos são pior 
classificados (46,1% contra 14,3% dos de 75-84 
anos). Para o total da amostra encontramos 
23,5% com esta classificação. 
Conclusão: 
Da aplicação desta metodologia emergem 
resultados que nos mostram a necessidade de 

intervenção, em todas as áreas, nomeadamente 
ao nível da saúde mental, saúde física e AVD. 
Particular atenção deve ser dirigida às 
mulheres. A informação recolhida e as 
possibilidades de cruzamento de dados poderão 
permitir o encontro, e a conjugação de esforços, 
de profissionais, e serviços, de saúde e sociais. 

CICLOS DE RECUPERAÇÃO COMO 
PROPOSTA DE ATENÇÃO À POPULAÇÃO 
IDOSA ACOMETIDA POR AFEÇÕES 
NEUROLÓGICAS E FÍSICAS, 
NOMEADAMENTE, O AVC E FRATURAS/
ARTROPLASTIAS. !
R a f a e l a A l m e i d a . E m a i l : 
rafaela.almeida@geridade.com !
OBJETIVO – Apresentar uma proposta de 
a tend imen to , de f in idos po r c i c los de 
recuperação nas áreas neuro lóg ica e 
ortopédica, em residência especializada e 
direcionada à população idosa. 
METODOLOGIA – A avaliação inicial do idoso é 
feita em conjunto pela equipa multidisciplinar, 
que depois de analisar cuidadosamente os 
dados recolhidos, propõe uma recuperação num 
horizonte temporal limitado. A alta dos nossos 
serviços será proposta quando a equipa 
considerar que se atingiu o limite máximo de 
recuperação. 
A proposta centra-se no internamento durante 
um período mínimo de 30 dias, que visa, de 
manei ra in tens iva, a reab i l i tação das 
capacidades físicas e funcionais do idoso, num 
ambiente adaptado às suas necessidades. 
Dispondo de uma equipa multidisciplinar 
composta por profissionais das áreas da 
Medicina, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 
Terapia da Fala, Enfermagem, Psicologia e 
Animação Sociocultural, pretende-se que cada 
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utente tenha um plano específico e totalmente 
adaptado às suas necessidades físico-
funcionais e ao seu potencial de recuperação. 
Procuramos investir na aprendizagem e 
acreditamos que o esforço da equipa técnica 
poderá proporcionar um acompanhamento 
individualizado, com foco nas necessidades e 
especificidades de cada utente. 
RESULTADOS – O ano de 2013 tem sido 
dedicado à realização de estudos que nos 
ajudem a comprovar a eficácia do projeto e que 
orientem as alterações necessárias de modo a 
irmos ao encontro das necessidades desta faixa 
etária.  
CONCLUSÃO – O envelhecimento demográfico 
há muito que desperta nos profissionais e nas 
instituições a busca pelo desenvolvimento e o 
aprimoramento de iniciativas capazes de 
colmatar todas as necessidades da população 
que está a envelhecer. Tais necessidades são 
de naturezas variadas e exigem cada vez mais 
profissionais preparados e capazes de prestar 
serviços de qualidade e que estejam totalmente 
direcionados às especificidades desta faixa 
etária. A Casa Azul procura desenvolver de 
maneira individualizada um acompanhamento 
especializado à população em causa. 
Prevê-se alcançar resultados que se revelem 
animadores, de modo a consolidarmos a 
proposta de oferta de um acompanhamento 
especializado e totalmente adaptado as 
necessidades e especificidades da população 
de mais idade. 

DESENVOLVER COMPETÊNCIAS NO 
ÂMBITO GERONTOLÓGICO DIRECCIONADA 
A AUXILIARES DE ACÇÃO MÉDICA: - UMA 
EXPERIÊNCIA DA ESCOLA SUPERIOR DE 
E N F E R M A G E M S . F R A N C I S C O D A S 
MISERICÓRDIAS (ESESFM) E O LAR DR. 
VIRGÍLIO LOPES (LVL). !

M a r i a d e J e s u s C o s t a . E m a i l : 
marjecosta2010@gmail.com !
Objetivo: Munir as auxiliares de acção médica 
deste Lar com competências que lhes permitam 
uma abordagem global na sua prática de 
cuidados à pessoa idosa.  
Metodologia: A elaboração de um programa de 
formação deve sedimentar-se numa avaliação 
de diagnóstica prévia, com o objectivo de fazer 
o levantamento das necessidades, de forma a 
poder validar a importância da acção formativa 
para os destinatários. De acordo com as duas 
Instituições ESESFM e o LVL iniciou-se com um 
conjunto de reuniões devidamente planeadas 
que permitiram, ter um maior conhecimento da 
realidade vivida na instituição de idosos e 
realizar um diagnóstico da situação relativa à 
intervenção formativa a concretizar com o grupo 
profissional em causa, o que permitiu determinar 
as necessidades formativas das referidas 
auxiliares. 
Deste encontro foi decidido: 
• A formação seria realizada numa 
parceria entre as duas Instituições; 
• Existiria uma docente da ESESFM com a 
responsabilidade da conceptualização e 
organização da intervenção formativa; 
• As acções de fo rmação se r iam 
desenvolvidas por duas docentes da ESESFM e 
um elemento da direcção da instituição de 
idosos. 
Após a administração dos conteúdos teóricos 
passamos aos aspetos relativos à avaliação da 
intervenção implementada. 
Resultados: Através de uma grelha de 
observação " avaliação de competências" e uma 
entrevista estruturada, previamente testadas 
que permitiu identificar se o conhecimento 
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teórico tinha sido integrado e posto em prática, o 
que nos permitiu constatar uma mudança de 
c o m p o r t a m e n t o s q u e s e a p o i a v a n o 
conhecimento adquir ido assim como a 
necessidade de colmatar algumas lacunas no 
que respeita à mobilização dos respectivos 
conhecimentos.       
Conclusão: Enquanto profissionais e formadores 
na área da Saúde, é nossa preocupação 
conhecer as necessidades reais do país, no que 
respeita à formação destes cuidadores que 
prestam cuidados às pessoas idosas em 
p a r t i c u l a r , a s q u e s e e n c o n t r a m 
institucionalizadas e dotarmos este grupo de 
cuidadores com um corpo de conhecimentos 
específicos. Nesta sequência não podemos 
deixar de referir a nossa preocupação 
relativamente à iliteracia destes profissionais 
sobre o processo de envelhecimento e as 
principais dimensões da abordagem à pessoa 
idosa. 
A f o rmação con t r i bu i , a i nda , pa ra o 
desenvolvimento pessoal e profissional dos 
cuidadores, melhorando inevitavelmente o 
desempenho organizacional, o bem-estar da 
pessoa idosa que se espelha em qualidade de 
vida, em cuidados menos complexos e menor 
dispêndio económico para a instituição e para 
as próprias famílias. 

EFEITOS DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIO 
MULTICOMPONENTE SOBRE AS FUNÇÕES 
FÍSICAS E COGNITIVAS DE IDOSOS 
INSTITUCIONALIZADOS COM DOENÇA DE 
ALZHEIMER !
Arnaldina Sampaio. Elisa Marques. Joana 
C a r v a l h o . J o r g e M o t a . E m a i l : 
arnaldina@gmail.com !

Resumo: À medida que a população mundial 
envelhece a uma velocidade quase exponencial 
e a prevalência de demências aumenta 
consequentemente, torna-se cada vez mais 
relevante encontrar estratégias e meios para 
atenuar o declínio das funções cognitivas e 
físicas dos idosos com Doença de Alzheimer 
(DA). 
O objetivo deste estudo foi investigar o efeito de 
um programa de intervenção de exercício físico 
multicomponente na função cognitiva, variáveis 
antropométricas e de aptidão física, em idosos 
com DA. 
A amostra foi constituída por 32 idosos 
institucionalizados com diagnóstico clínico de 
DA, com idades entre 84,34 ± 5,9 anos de 
idade, com demência leve e moderada, que 
foram divididos em dois grupos: o grupo 
experimental (GE, n=16) e o grupo controle (GC, 
n=16). O GE participou de um programa de 
exercício multicomponente supervisionado, 
( incluindo exercícios aeróbios, força e 
resistência muscular, flexibilidade e exercícios 
posturais) 1h/dia , duas vezes por semana, 
durante seis meses. Os participantes do GC 
mantiveram suas atividades diárias regulares 
durante o mesmo período. Função cognitiva 
(MMSE), variáveis antropométricas (IMC e 
perímetro de cintura) e de aptidão física (Fitness 
Senior Test), foram avaliadas antes (M1), após 3 
meses (M2) e no final (M3) do programa de 
intervenção. 
N ã o f o r a m e n c o n t r a d a s d i f e r e n ç a s 
estatisticamente significativas, nos testes de 
aptidão física, variáveis antropométricas e na 
função cognitiva, entre os grupos, na avaliação 
inicial. A ANOVA de duas entradas (grupo e 
tempo), com medições repetidas de um fator 
(tempo), revelou interações significativas entre 
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grupo e tempo nas funções cognitivas, no 
perímetro de cintura, força dos membros 
inferiores e membros superiores, agilidade, 
resistência aeróbia, flexibilidade dos membros 
inferiores e membros superiores. Assim, a 
diferença na resposta, entre os grupos, foi 
evidente ao longo do tempo para estas 
variáveis. Observou-se ainda, uma diminuição 
estatisticamente significativa do perímetro de 
cintura, uma melhoria nos testes de aptidão 
física entre M1 e M3, e um aumento significativo 
no MMSE entre M1 e M2 no GE. A função 
cognitiva e força de membros superiores 
diminuíram significativamente ao longo do 
tempo (M1 vs M3) no GC. Não foram 
observadas alterações do IMC em ambos os 
grupos. Não ocorreu nenhum efeito adverso 
devido à aplicação do programa de intervenção. 
Estes resultados permitiram verificar que o 
exercício multicomponente pode ser um 
e lemen to impo r t an te na p romoção e 
manutenção da saúde, permitindo melhores 
resultados na aptidão física e cognitiva, por 
parte do GE em comparação com indivíduos 
inativos. Este estudo sugere que os programas 
de exercícios multicomponentes podem ser uma 
estratégia não-farmacológica importante para 
atenuar o declínio das funções físicas e 
c o g n i t i v a s e m p a c i e n t e s c o m D A 
institucionalizados. 

ENVELHECIMENTO ACTIVO !
Si lv ia Noruegas; Car la Calça; Susete 
Manguinhas; Marisa Afonso; Carina de Jesus; 
Florinda Recto. Email: silcrisnor@gmail.com !
Objetivos: Manter/Melhorar a funcionalidade dos 
idosos; Manter/Melhorar a capacidade cognitiva dos 
idosos; Prevenir a ocorrência de quedas; Sensibilizar 

para a aquisição de estilos de vida saudáveis e 
participação ativa dos idosos nos cuidados de saúde 
e na sociedade em geral. 
Metodologia: O projeto decorreu de Maio a 
Dezembro de 2012, tendo como grupo alvo neste 
projeto 60 idosos institucionalizados, auxiliares/
técnicos/responsáveis em Lares de Idosos e/ou 
Centro de Dia de IPSS da cidade de Estremoz ( X; Y 
e Z). 
Os idosos foram avaliados ao inicio e no final do 
projeto com várias escalas: índice de Katz (avaliar a 
capacidade física e funcional); Mini Mental State; 
Time get up; Chai r s tand test (aval iar a 
funcionalidade); SF12v2 (avaliar a perceção do seu 
estado de saúde). 
P re tendeu -se rea l i za r vá r i as a t i v i dades , 
nomeadamente: 
 - Aplicar e avaliar resultado de escalas utilizadas; 
- Atividades e estratégias de prevenção de doenças e 
de fatores comportamentais; 
- Atividades que promovam desenvolvimento 
cognitivo, a relação comunicacional e a promoção da 
relação interpessoal; 
- Atividades e estratégias que promovam a atividade 
física, a promoção da saúde oral e prevenção de 
problemas relacionados; 
- A t i v i dades de p romoção de a t i v i dades 
intergeracionais ; 
- Atividades de formação aos auxiliares, que lhes 
permitam adquirir conhecimentos e competências 
para promover envelhecimento ativo. 
Resultados: Foram alvo deste projeto 60 idosos, 
sendo para a aná l ise dos dados apenas 
contabilizados 36. 
Cerca de 15 idosos pertenciam ao Lar X, 12 ao Lar Y 
e 9 ao Lar Z. A grande maioria é do género feminino 
(27). O maior número de idosos encontra-se na faixa 
etária dos 80 aos 89 anos (21).  
Quanto ao Índice de Katz podemos referir que 14 
idosos melhoraram; 12 idosos mantiveram e 10 
idosos pioraram.  Relacionando os valores do Mini 
Mental State á entrada e á saída, 16 idosos 
pioraram, 15 idosos melhoraram e 5 idosos 
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mantiveram os mesmos valores. 
Comparativamente aos resultados do Time get up 
and go, podemos concluir que 86% dos idosos 
mantiveram ou melhoram a sua funcionalidade.  
Comparativamente aos resultados do Chair Stand 
test ,  podemos concluir que 89% dos idosos 
mantiveram ou melhoram a sua funcionalidade.  
Relativamente á perceção da qualidade de vida 
relacionada com a saúde, podemos verificar o valor 
médio 34,3, tendo estes valores aumentado um 
pouco sendo o valor o valor médio á saída de 36,2. 
Relativamente ao MCS á entrada o valor medio é de 
49,2, tendo o valor medio á saída diminuído (48,7). 
Relativamente às atividades desenvolvidas, estas 
incidiram sobre a apresentação do projeto, á 
aplicação de escalas á entrada e á saída; classe de 
gerontomobilidade; atividades cognitivas; atividades 
de promoção do auto estima; saúde oral; prevenção 
de quedas e alimentação saudável. 
Conclusões: Relativamente aos indicadores e metas 
de execução, todos os indicadores foram atingidos. 

ENVELHECIMENTO COGNITIVO USUAL VS 
PATOLÓGICO – O PAPEL DA RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA !
Joana Barata Tavares, João Serras, Clara 
Loureiro, Joana Morgado, Carolina Maruta, 
Jorge Campos, Isabel Pavão Martins. Email: 
joanactavares@hotmail.com  !
Introdução: O envelhecimento cognitivo não é 
idêntico em todos os indivíduos e a distinção 
entre o envelhecimento considerado usual e 
aquele que é considerado patológico é bastante 
difícil de definir.  
A neuroimagem é um campo da medicina que 
permite a avaliação estrutural do cérebro e o 
seu uso em projectos de investigação 
neuropsicológica tem assumido nos últimos 
anos cada vez mais importância. 

Objectivo: Correlacionar performance cognitiva 
com a atrofia cerebral global e segmentar em 
imagens de ressonância magnética crânio-
encefálica numa coorte de indivíduos idosos da 
comunidade.  
Metodologia: Recrutamento prospetivo de 130 
sujeitos dos Cuidados de Saúde Primários 
Portugueses com mais de 50 anos, sem história 
de patologia cerebral conhecida. A informação 
clínica foi obtida junto dos respectivos médicos 
e ava l iações neurops ico lóg icas foram 
efectuadas. 
Os su je i tos rea l izaram um estudo de 
ressonância magnética num aparelho 3Tesla, 
tendo posteriormente sido aplicadas escalas de 
avaliação neuroimagiológicas: atrofia global 
cortical (GCA), Koedam e atrofia mesial 
temporal (MTA).  
Resultados: Mais de metade dos sujeitos 
avaliados (65%) apresentava algum grau de 
atrofia cerebral (avaliada por GCA), no entanto, 
esta apenas era severa (“knife-blade”) em 2,5%. 
Foi observada maior prevalência de atrofia 
parietal (20%), avaliada pela escala de Koedam, 
do que de atrofia mesial temporal (4%), avaliada 
por MTA, sendo maior a correlação da primeira 
com o resultado da avaliação de Mini Mental 
State Exam. 
Conclusão: Classicamente a atrofia mesial 
temporal associa-se à doença de Alzheimer mas 
estudos recentes indicam a presença de atrofia 
do precuneus (parte do lobo parietal) em fases 
precoces de doentes de Alzheimer. O que este 
estudo vem demonstrar é que numa população 
comunitária, sem patologia cerebral conhecida, 
existe maior prevalência de atrofia parietal do 
que temporal e a primeira correlaciona-se mais 
com declínio cognitivo.  
No futuro, a avaliação visual do cérebro, com 
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focalização em áreas de atrofia segmentar, 
poderá tornar-se mais específica para predizer 
quais os sujeitos normais que irão evoluir para 
Alzheimer.   

ENVELHECIMENTO, PSICOLOGIA POSITIVA 
E BOAS PRÁTICAS  !
M a r i a A . V e i g a d ' A r a ú j o . E m a i l : 
jardimmaria@gmail.com !
O envelhecimento humano é um processo 
contínuo e comum a todo o indivíduo. Tem início 
na concepção e termina na morte (Vaillant, 
2003). É um processo ao longo do qual perdas e 
ganhos decorrem e concorrem entre si (Baltes & 
Baltes, 1986). Em determinado momento, as 
primeiras tendem a superar os segundos. Baltes 
e Baltes (1986) propõem o Modelo da Selecção, 
Optimização e Compensação e sugerem que, 
até certo ponto, é possível compensar as perdas 
e manter bons níveis de satisfação com a vida. 
A Psicologia Positiva ajuda os indivíduos a 
manter o foco na superação das perdas, 
contribuindo para uma vida mais prazerosa. O 
contributo desta área do saber verifica-se 
através do estudo de conceitos como a 
Esperança, a Gratidão, o Flow, a Escuta Activa 
Construtiva, a Espiritualidade, as Emoções 
Positivas, as Relações Positivas, entre outros. 
Estes e outros modelos descritos nesta 
investigação apontam, assim, para factores 
diversos que poderão contribuir para um 
processo de envelhecimento positivo. Nessa 
linha, foi criado um programa de intervenção: o 
Chá das Quartas (CQ). Este programa tem 
vindo a decorrer nos últimos três anos, no 
Alentejo, para um grupo de mulheres com 
idades muito avançadas, em quem se fazia 
notar a solidão. O presente estudo sobre o CQ 

tem os seguintes objectivos: a) identificar 
factores de felicidade percebidos pelas 
participantes; e b) explicitar as boas práticas 
que parecem ter mais impacto na promoção do 
bem-estar das mulheres. Na presente 
comunicação procura-se partilhar os resultados 
referentes ao segundo objectivo. Nesta 
investigação, assente no método de estudo de 
caso, a recolha de dados foi feita através da 
aplicação de questionários e de cartas de 
gratidão redigidas pelas participantes. Para a 
análise dos dados, recorreu-se à análise de 
conteúdo e à estatística descritiva – usando, por 
isso, uma abordagem de métodos mistos. Os 
dados revelam um impacto positivo do CQ ao 
nível do bem-estar individual, relacional e 
colectivo, que se verifica no aumento dos 
índices de gratidão e felicidade das participantes 
ao longo do projecto, na valorização dos novos 
momentos de convívio por parte das idosas, e 
no maior envolvimento das mulheres na 
comunidade através da participação em eventos 
comunitários de relevo, entre outros resultados. 
Estes resultados foram possíveis de alcançar de 
forma continuada dadas as características 
estruturais e processuais deste projecto: as 
boas práticas que aqui se identificam e 
partilham. 

ESTIMULACIÓN COGNITIVA Y CALIDAD DE 
VIDA: LOGROS EN EL ÁMBITO 
GERONTOLÓGICO DEL S.XXI !
Sandra Fernández Prado, Mónica Antelo 
Martelo, Joaquim Parra Marujo, Manuel Gandoy 
Crego y J. Manuel Mayán Santos. Email: 
sandrafdezprado@gmail.com  !
Objetivos 
Se pretende extraer resultados de un trabajo de 
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estimulación cognitiva, que se desarrolla con 
personas mayores del entorno gallego. Además 
de poder recoger estas aportaciones de las 
funciones cognitivas, se ha querido observar la 
influencia en la percepción de la calidad de vida 
experimentada por los sujetos experimentales 
de este trabajo. 
Metodología 
Se ha llevado a cabo el diseño de un Programa 
de Estimulación Cognitiva, gracias al respaldo 
de Servicios Sociales del ayuntamiento de 
Caldas de Reis, en Pontevedra, que ha 
trabajado conjuntamente con el Programa de 
Doctorado en Gerontología de la Universidad de 
Santiago de Compostela.  
Se ha procedido al conocimiento mediante 
administración de pruebas Pre-test de los 
sujetos experimentales con una batería de 
pruebas homologadas y estandarizadas (Mini 
Examen Cognoscitivo de Lobo, Test Conductual 
de Memoria de Rivermead (RBMT) y Escala 
CUBRECAVI de calidad de vida). Se ha 
implantado el citado programa y, a medida que 
ha evolucionado el mismo, se ha ido evaluando 
periódicamente a los sujetos. Este conocimiento 
longitudinal nos ha permitido conocer datos 
acerca de las aportaciones del trabajo cognitivo 
en el conjunto de las funcionalidades cognitivas 
y además, hemos podido conocer, cómo ha 
influido esta experiencia en la percepción 
expresada de su calidad de vida. 
Resultados 
Tras el análisis estadístico, mediante SPSS, 
hayamos aportaciones significativas de la 
estimulación cognitiva a las capacidades 
cognitivas de los sujetos, de la misma forma que 
la percepción de la calidad de vida se ha visto 
modificada en muchas de las variables que la 
componen. 

Conclusiones 
Los datos recogidos nos hacen pensar y afirmar 
que los programas de estimulación cognitiva no 
son solamente út i les herramientas de 
reforzamiento cognitivo para las personas 
mayores sino importantes mecanismos de 
refuerzo a tener en cuenta en la visión global de 
la calidad de vida en la fase de envejecimiento.  !
Mediante estas investigaciones esperamos 
responder a las necesidades de las personas 
mayores de ahora y del futuro, para conseguir 
mejoras en su funcionalidad cognitiva y mejorar 
también su calidad de vida, que es otro 
importante objetivo de las intervenciones 
gerontológicas: conseguir cantidad y calidad en 
el envejecimiento.  

GRÃ-PARENTALIDADE E RELAÇÕES 
INTERGERACIONAIS NO CONTEXTO DAS 
SOCIEDADES OCIDENTAIS 
CONTEMPORÂNEAS: REVISÃO DA 
LITERATURA. !
Isabel Margarida Marques Monteiro Dias 
Mendes. Rogério Manuel Clemente Rodrigues. 
Za ida de Agu ia r Sá Aze redo . Ema i l : 
isabelmendes@esenfc.pt  !
Resumo: 
Introdução: Na actualidade a esfera familiar 
evidencia uma pluralidade de configurações, 
como as famílias de idosos e as famílias com 
idosos. 
Outra característica marcante dessa diversidade 
é a família longeva, traduzindo-se como um 
fenómeno novo e apresentando a coexistência 
de várias gerações. 
Face ao número cada vez maior de indivíduos a 
alcançar idades cada vez mais avançadas, 
origina-se por um lado, potencialmente, uma 
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maior convivência intergeracional e acentua-se, 
por outro, a importância cada vez maior da 
solidariedade entre as gerações. 
Nesse contexto, identificamos as relações 
intergeracionais como algo benéfico, que pode 
ser estimulado com a perspectiva de um 
enriquecimento mútuo, através da partilha de 
conhecimentos e da abertura para o diálogo 
entre as gerações.  
Ob jec t i vo : Reve r o conce i to de g rã -
parentalidade nas sociedades ocidentais 
contemporâneas e o seu significado nas 
relações intergeracionais- 
Método: Revisão da literatura com recurso a 
bases de dados B-On, Academic Google, e Pub-
Med. A pesquisa foi limitada a artigos publicados 
entre 2000-2012 nas línguas Portuguesa, 
Espanhola, Inglesa e Francesa.  
Resultados: 45 estudos foram selecionados a 
partir de 2710 artigos das bases de dados. Os 
principais temas comuns encontrados foram: o 
papel dos avós como um equilíbrio familiar entre 
gerações, com padrões de interação de 
proximidade, a proximidade emocional e apoio 
social; maior influência dos avós maternos no 
estabelecimento e manutenção dos laços 
intergeracionais. Por último, os avós trazem o 
sentido de identidade intergeracional no seio 
familiar, positivamente relacionada com o bem-
estar de todos os membros. 
Conclusão: Nas sociedades contemporâneas a 
grã-parentalidade surge como o elo de ligação 
sensível entre as diferentes gerações, sendo o 
r e l a c i o n a m e n t o i n t e r g e r a c i o n a l u m a 
oportunidade para a promoção de um 
envelhecimento saudável e um desenvolvimento 
saudável dos mais jovens, visando uma 
sociedade para todas as idades. 

HABITAÇÃO PARA IDOSOS EM LISBOA: DE 
COLECTIVA A ASSISTIDA. O CASO DE 
ALVALADE !
A n t o n i o d a S i l v a F. C a r v a l h o . E m a i l : 
a.carvalho@zonmail.pt  !
A população portuguesa (e mundial) está a 
envelhecer a um ritmo muito acelerado — Lisboa era 
já em 2001 a capital europeia da UE15 mais 
envelhecida, realidade que se agravou desde 
então.Esta tendência demográfica de quase inversão 
da pirâmide demográfica significa que é urgente 
encontrar uma solução habitacional para os idosos, 
que constituem o único grupo etário em crescimento. 
S ign i f i ca t ambém que as c i dades se rão 
progressivamente habitadas por mais idosos, pelo 
que o quotidiano urbano (em espaços públicos e 
privados, livres ou construídos) será cada vez mais 
condicionado pelas restrições dos mais velhos, em 
termos de acessibilidades ou outros aspectos 
funcionais. 
O b j e c t i v o : P a r a e v i t a r a p a n a c e i a d a 
institucionalização em lares de idosos, é urgente 
propor um novo paradigma habitacional para as 
pessoas mais velhas: envelhecer em casa. 
Metodologia: Sendo Lisboa maioritariamente 
constituída por edifícios de apartamentos, estudou-se 
o funcionamento e características das “residências 
assistidas” de diferentes iniciativas (privada, estatal, 
IPSS) e dimensões (grande, média e pequena). 
Desse estudo retiraram-se ensinamentos que 
permitissem a sua aplicação aos edifícios normais de 
habitação colectiva, transformando-os desse modo 
em edifícios-residência, onde os moradores possam 
naturalmente envelhecer, em apartamento adaptados 
ou adaptáveis às diferentes etapas da vida. 
Segu idamente es tudaram-se ed i f í c ios de 
apartamentos cujas características permitissem 
encontrar soluções aplicáveis ou extrapoláveis para 
outros conjuntos habitacionais. !
!
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Para cada um dos edifícios existentes que foram 
seleccionados desenvolveu-se um projecto de 
adaptação do edifício e dos apartamentos de modo 
que, com intervenções e custos mínimos, permitisse 
a sua conversão em condomínio assistido. 
Resultados: O Bairro de Alvalade, pela repetição 
sistemática dos seus edifícios-tipo, permitiu 
seleccionar seis casos concretos para aplicação de 
diferentes soluções, no sentido de que passem a 
funcionar como condomínios assistidos para os seus 
moradores envelhecidos, evitando (ou adiando) a 
sua institucionalização.  
As soluções projectadas para estes seis edifícios têm 
a possibilidade inerente de replicação, podendo ser 
aplicadas a dezenas de edifícios, centenas de 
apartamentos e milhares de moradores, apenas no 
Bairro de Alvalade. 
Conclusão: Com os modelos de intervenção 
propostos caso a caso, verificam-se vantagens 
habitacionais, humanas e urbanas: ganham-se 
apartamentos mais flexíveis, adaptáveis às diversas 
fases da vida; os moradores podem envelhecer em 
casa e no bairro, na companhia de vizinhos e 
comerciantes que conhecem e em quem confiam; 
torna-se mais fácil e cómodo para os familiares 
manterem as rotinas das visitas à casa de sempre; 
os espaços exteriores públicos tornam-se mais 
amigos dos idosos (e como tal amigos de todos), 
com acess ib i l i dade un iversa l ; o conv ív io 
intergeracional é promovido, dentro de casa, no 
edifício e no bairro; a flexibilidade do novo modelo 
permite a renovação natural das gerações dos seus 
habitantes e novamente o seu envelhecimento em 
c a s a , s e m s e g r e g a ç ã o e d i f i c a t i v a n e m 
estigmatização social — a cidade envelhece e 
renova-se continuamente. 

"IDEAL SÉNIOR" !
F e r n a n d a O l i v e i r a : E m a i l : 
fernanda.oliveira@misericordiagolega.pt  !

O projeto “Residencias Senior- Nossa Senhora das 
Misericórdias” foi criado tendo por base os objetivos/
desenvolvimento da instituição, tanto a nível de 
infraestruturas como a nível de objetivos de 
intervenção que o Serviço Social sente a 
necessidade de intervir. O “Ideal Sénior”, foi 
projetado a fim de ser uma resposta social 
personalizada para uma população específica. 
Há cerca de 13 anos, altura em que esta resposta foi 
criada, a realidade social em termos da problemática 
do envelhecimento ativo, nomeadamente no distrito 
de Santarém, mostra a necessidade sentida pela 
população em encontrar respostas de apoio 
al ternat ivas às valências de internamento 
tradicionais. E, por isso, são procuradas por pessoas 
com idades menores (65 anos) com a motivação de 
querer poder assegurar segurança e conforto para 
um futuro próximo. 
Esta resposta Social nasceu em 1999 designada por 
SENIOR RESIDENCE, inicialmente construídas 
apenas quatro moradias. Atualmente este complexo 
dispõe de 24 residências integradas numa ampla 
zona ajardinada e de lazer, sendo que as ultimas oito 
são de construção recente, em finais do ano 2012. 
Para pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, 
portadoras de características pessoais, culturais e 
socioeconómicas é por vezes muito difícil encontrar 
locais com grande privacidade e estimuladoras de 
autonomia. 
A Misericórdia passou assim a ter esta valência, criou 
espaços “confortáveis e seguros” para fazer face ás 
necess idades /expec ta t i vas da popu lação /
comunidade em que os utentes podem usufruir de 
“cuidados de um lar” na privacidade de uma 
residência, em plena Vila da Golegã. 
As moradias deste complexo são compostas por um 
quarto, uma instalação sanitária com apoios técnicos, 
uma sala e uma cozinha, cada utente tem direito a 
um lugar no parque de estacionamento. Todas estas 
residências são decoradas pelo residente (ou seus 
familiares), para que a pessoa se sinta num espaço 
“seu”, único e confortável, e que reflita as 
características da sua própria identidade, hábitos e 
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e costumes. 
A resposta projetada pretende proporcionar um 
espaço “ideal” com serviços permanentes e 
adequados às necessidades das pessoas seniores, 
contribuir para a estimulação de um processo de 
envelhecimento ativo com autonomia, assim foram 
criadas condições que permitam preservar e 
incentivar a estabilidade do suporte familiar quando 
existente, bem como potenciar a integração social. 
Este apoio é sempre prestado em regime de apoio 
domiciliário, isto é todos os serviços são prestados 
nas residências, por uma equipa preparada e 
especializada. 
Tem como Princípios subjacentes á intervenção 
desta resposta social a Qualidade, eficiência, 
humanização e respeito pela singularidade de cada 
um, Interdisciplinaridade, Avaliação “holística” 
integral das necessidades dos residentes, Promoção 
e Manutenção da funcionalidade e da autonomia, 
Participação e co-responsabilização do residente ou 
seu familiar, na elaboração do plano de cuidados. 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM EM 
IDOSOS EM RISCO OU VÍTIMAS DE ABUSO 
E NEGLIGÊNCIA !
F l á v i a D a n i e l l i M a r t i n s L i m a . E m a i l : 
fdmlima@gmail.com  !
Objetivo: 
Identif icar intervenções de enfermagem 
essenciais na prevenção e detecção do abuso e 
negligência contra idosos. 
Com a finalidade de atingir o objetivo proposto 
por esta revisão da literatura, formulou-se a 
seguinte questão de investigação: Em relação 
aos idosos em risco ou vítimas de abuso e 
negligência, quais intervenções de enfermagem 
são essenciais na prevenção e detecção desses 
maus-tratos? 
Metodologia: 

Desenvolveu-se de acordo com o método PICO, 
cuja questão estruturada e adaptada foi: 
P(populat ion)- Idosos; I ( Intervent ions)- 
Intervenções de Enfermagem; O (outcomes)- 
Detecção e prevenção do abuso e negligência.  
A pesquisa foi efetuada nas bases de dados 
MEDLINE e CINAHL através de palavras-chave 
e sinônimos com base na questão PICO. Os 
estudos foram selecionados obedecendo 
critérios de inclusão e exclusão previamente 
estabelecidos. 
Os estudos foram selecionados de acordo com 
os critérios estabelecidos e, após o cruzamento 
das palavras-chave e obtenção dos registos nas 
bases de dados e eliminados os duplicados, 
triaram-se os mesmos por título e abstract, de 
forma a reduzi r o número de ar t igos 
potencialmente elegíveis. 
Resultados: 
Utilizaram-se 8 artigos para análise dos dados. 
To d o s f o r a m r e a l i z a d o s e m p a í s e s 
desenvolvidos e, relativamente aos níveis de 
evidência dos estudos obteve-se apenas níveis 
IV e V, impedindo que os resultados analisados 
e considerados atinjam o nível mais elevado de 
evidência científica, caracterizado pelos ensaios 
clínicos aleatorizados- randomized clinical trials 
(RCT). Os estudos focalizam principalmente na 
percepção dos enfermeiros relativamente ao 
abuso contra idosos. As intervenções de 
enfermagem são citadas como importantes, no 
entanto são limitadas pela falta de formação 
destes profissionais, dificultando, assim, a 
avaliação clínica dos idosos e possíveis 
intervenções. 
Conclusão 
As intervenções de enfermagem são citadas 
como importantes na prevenção e detecção do 
abuso e negligência dos idosos, no entanto, os 
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estudos mostram que são pouco estruturadas e 
existe limitação destes profissionais devido à 
falta de formação na área. 

MAIS MOVIMENTO, MAIS SAÚDE: 
PREVENÇÃO DE COMPORTAMENTOS 
SEDENTÁRIOS NA POPULAÇÃO IDOSA 
FRÁGIL – ESTUDO PILOTO !
Roxo, S.; Araújo, N.; Nascimento, C. ; Gomes da 
Silva, M. Email: susanaroxo_570@hotmail.com 
  !
Introdução: Os estilos de vida sedentários 
representam um risco para a população idosa, 
pelo seu impacto no declínio funcional. 
Promover a atividade física parece ser uma 
estratégia efetiva na minimização dos efeitos 
negativos do sedentarismo, contudo a adesão a 
programas de exercícios estruturados é 
reduzida a longo prazo, particularmente neste 
grupo de pessoas. Objectivo: Prevenir estilos de 
vida sedentários e aumentar os níveis de 
atividade física de pessoas idosas frágeis, não 
institucionalizadas. Métodos: Cinco pessoas 
com idades compreendidas entre os 70 e os 80 
anos participaram neste programa. Foram 
avaliadas a auto-percepção das barreiras à 
prática da atividade física, o conhecimento da 
importância da prática da atividade física, os 
padrões de atividade física e o conhecimento da 
família/cuidadores informais sobre a importância 
da atividade física. O programa teve a duração 
de 12 semanas e incluiu uma sessão 
educacional em grupo e outra sessão de 
acompanhamento individual no domicilio, 
semanalmente. Resultados: No final do 
p r o g r a m a , o s p a r t i c i p a n t e s a u t o -
percepcionavam menos barreiras à prática de 
atividade física, o seu conhecimento sobre a 
atividade e seus benefícios aumentou, assim 

como aumentou a frequência com que 
praticaram atividade física de intensidade 
moderada, nas suas rotinas diárias (numa base 
seminal). Discussão: Os resultados obtidos 
sugerem que o tempo despendido em atividades 
sedentárias diminuiu e aumentou o tempo 
utilizado em atividade física de intensidade 
moderada. Apesar das 12 semanas terem 
possibilitado o estabelecimento de uma relação 
de confiança entre o fisioterapeuta e os 
participantes, este tempo parece ter sido 
insuficiente para introduzir mudanças profundas 
nas rotinas diárias. Este grupo tem uma 
percepção singular das barreiras ao aumento da 
intensidade de determinadas atividades nas 
suas rotinas. Programas futuros devem ter em 
consideração o impacto sócio-cultural, social, 
económico assim como as características 
individuais. 
Conclusão: Intervenções para prevenir 
comportamentos sedentários e promover a 
atividade física, baseadas nas rotinas das 
pessoas parecem ser benéficas. Contudo é 
necessário levar a cabo ouros projetos que 
permitam uma análise mais aprofundada das 
implicações e respectivos benefícios de saúde. 
Este projeto foi implementado com o apoio do 
”Centro Comunitário de São Sebastião - 
Setúbal. 

MONTES ISOLADOS !
Autores: Carla Calça. Email: carlamsrc@gmail.com  !
Objetivos: Caraterização de idosos frágeis e 
vulneráveis que vivem em montes isolados, no 
concelho de Estremoz, com dificuldade de acesso 
aos cuidados de saúde. 
Metodologia: A amostra foi constituída por 158 
indivíduos com idades superiores ou igual a 65 anos 
(dos quais 2 têm idades inferiores mas incluídos no 
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estudo por necessidade de cuidados), que residem 
em lugares isolados no concelho de Estremoz.  
A recolha de dados decorreu entre Setembro a 
Dezembro de 2011, sendo aplicado o Instrumento de 
Avaliação Integrada (IAI) da Rede Nacional de 
Cuidados Continuados Integrados e Documento de 
Colheita de Dados elaborado pela equipa. 
Estabelecidos protocolos entre a UCC Estremoz e 
diversos parceiros da comunidade, nomeadamente 
Câmara Municipal de Estremoz, Guarda Nacional 
Republicana Estremoz, Instituto Segurança Social, IP 
– Centro Distrital Segurança Social Évora e ONG 
Médicos do Mundo. 
Atividades: Reunião entre os parceiros para definir 
protocolo e assinar. Recolha dados pessoais, 
como nome, profissão, documentos identificativos, 
agregado familiar, existência de cuidador principal, 
necessidade de cuidados de terceiros, tipo de apoios 
recebidos, avaliação social, antecedentes pessoais, 
alergias, medicação atual. Aplicado o Instrumento de 
Avaliação Integrada. Avaliado sistema tegumentar 
(pele e mucosas).  Verificado estado vacinal através 
do  Boletim de Vacinas. Executados cuidados de 
enfermagem após diagnóstico das necessidades 
(promoção e prevenção, encaminhamento, 
informativos, curativos). Programadas novas visitas 
domiciliarias quando o idoso é considerado frágil ou 
vulnerável. Estabelecido o roteiro do UMS 
semanalmente, de acordo com as zonas geográficas 
a visitar e com os idosos vulneráveis, programados 
para nova visita domiciliária. Reunião no final do dia 
para discutir avaliações e ajustar critérios de 
continuidade. Apresentado na reunião da Rede 
Social do Concelho de Estremoz o projeto a todos os 
parceiros. Divulgado o projeto às restantes Unidades 
funcionais de Saúde de Estremoz, população e 
meios comunicação. 
Resultados: 
Os resultados adquiridos revelam que o grupo etário 
é representado maioritariamente por indivíduos dos 
71 aos 80 anos, 58%.  
As queixas de saúde identificadas pela população 
como sentidas e valorizadas, a principal são a 

Tensão Arterial Elevada, 33%, seguido do grupo de 
idosos que referem Sem Problemas de Saúde, 20%, 
não valoriza qualquer problema de saúde.  
Quanto ao estado nutricional 76% da população 
apresenta peso Adequado, relativamente à 
capacidade física (Autonomia Física) 89% dos 
indivíduos são totalmente independentes e na escala 
da funcionalidade (Autonomia Instrumental) 68% 
mantêm totalmente independentes.  
As queixas emocionais (ansiedade, nervoso, triste e 
deprimido) prevalecem os indivíduos sem queixas, 
56% e 53%. 
Conclusões: 
Podemos concluir que os idosos que vivem em 
l u g a r e s i s o l a d o s s ã o m a i o r i t a r i a m e n t e 
independentes, continuam com atividade física, não 
valorizam os problemas de saúde e consideram as 
alterações que ocorrem como normais do processo 
de envelhecimento 

NÚCLEO DE INTERVENÇÃO AOS IDOSOS E 
FAMÍLIAS EM RISCO  !
Patrícia Maria Menezes Pinto.  Email: 
patriciapinto123@hotmail.com !
O envelhecimento da população é um proeminente 
fenómeno mundial. A intensidade do crescimento da 
população “mais idosa”, considerada de 80 anos e 
mais, tem-se elevado progressivamente  e o 
aumento da expectativa de vida pode elevar a 
inc idênc ia de enfermidades crón icas não 
transmissíveis e incapacitantes no idoso, com 
possíveis alterações na dependência física, cognitiva 
e emocional, que podem comprometer sua 
autonomia, o que gera maior demanda de cuidados 
permanentes por parte do grupo familiar cuidador. 
A globalização e industrialização levaram nos paises 
mais desenvolvidos a transformação da familia 
tradicional (horizontal) noutros tipos novos de familia 
(com redução dos seus membros-vertical), o que 
diminui os cuidados informais e demanda a 
necessidade de cuidadores informais. 
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Esta limitação das familias verticais leva a que haja 
um aumento de pressões no sistema nacional de 
saúde para aprovisionamento de cuidadores formais 
de cuidado a longo termo ou suporte suplemantar ou 
treino para cuidadores informais em famílias verticais 
(WHO). 
No ambiente familiar, a função de cuidador tende a 
ser assumida por uma única pessoa, denominada 
“cuidador principal”, que assume a responsabilidade 
pelo cuidado, sem contar, na maioria das vezes, com 
a ajuda de outro membro da família ou de 
profissionais capacitados. O cuidador informal expõe-
se a uma série de situações stressantes, como o 
peso das tarefas e as doenças advindas das 
exigências do trabalho e das características do idoso. 
Além disso, faltam-lhe informações, além de apoio 
físico, psicológico e financeiro para enfrentar o 
quotidiano do cuidar ( Rodrigues e outros, 2012). No 
exercício de papéis, a mudança é angustiante, em 
virtude do envolvimento afetivo entre o idoso e a 
família, a diminuição do tempo de relacionamento 
com amigos e com a vizinhança, a solidão, a 
sobrecarga do processo de cuidar e a frustração por 
não conseguir colocar em prática seus próprios 
projetos de vida fazem parte das perturbações que, 
em determinado momento, podem causar stresse no 
cuidador. Avaliar e identificar a sobrecarga do 
cuidador é um aspecto importante para o cuidado 
com o idoso, porquanto, o excesso de sobrecarga 
pode comprometer a qualidade do cuidado e interferir 
nas relações familiares, nomeadamente podendo 
levar a situações de violência contra o idoso. A 
violência contra o idoso pode ser classificada em 
violência física, sexual, psicológica, economica, 
i n s t i t u c i o n a l , a b a n d o n o / n e g l i g ê n c i a e 
autonegligência. A violência intrafamil iar é 
caracterizada pela ação ou omissão que prejudique o 
bem-estar, a integridade física e psicológica, ou a 
liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de um 
integrante do núcleo familiar. Observa-se um 
aumento do número de idosos que vivenciam o 
processo de doença crónica e incapacitante, o que 
os torna mais vulneráveis a situação de maus-tratos. 

Entretanto, muitas formas de violência não chegam 
oficialmente ao conhecimento institucional, o que 
configura a subnotificação e, consequentemente, 
prejudica a fidedignidade das informações a respeito 
dessa realidade. A escassez de informação quanto 
aos agredidos e agressores é uma situação delicada, 
principalmente porque os idosos, de modo geral, não 
denunciam abusos e agressões sofridas, em função 
do constrangimento e do medo de repressão por 
parte dos seus cuidadores, que são frequentemente 
os próprios agressores. Explicitar a violência 
intrafamiliar contra o idoso dentro ou fora do 
ambiente domiciliar suscita da atenção básica de 
saúde uma organização que permita identificar e 
propor ações que abarquem a resolução dessa 
problemática.  !
O IDOSO INSTITUCIONALIZADO NA 
COMUNIDADE !
Z a i d a A z e r e d o . E m a i l : 
zaida.azeredo@gmail.com !
Com o envelhecimento da população e a 
diminuição do número de elementos por 
agregado, bem como o aumento das doenças 
cronico-degenerativas , nomeadamente das 
demências , as instituições na comunidade , 
c o m o p o r e x e m p l o l a r e s , t o r n a m - s e 
indispensáveis á prestação de cuidados a 
idosos e grande idosos. 
Reflectir sobre o idoso institucionalizado e oo 
ambiente social que o rodeia. 
Um idoso institucionalizado vê, muitas vezes, o 
seu mundo restringido aos elementos da 
instituição, aos outros utentes e à rede social 
que mantém girando todas as suas emoções 
neste ambiente. 
As autoras fazem uma reflexão sobre esta 
relação. !
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O PASSAR DOS ANOS NA PRISÃO: A 
RECLUSÃO VISTA POR MULHERES IDOSAS  !
Adriana Silva. Helena Machado. Email: 
rosa.adriana.dias.silva@gmail.com !
Resumo: Portugal atravessa nos tempos de hoje 
um processo de envelhecimento da população. 
Os Censos realizados em 2011 vieram 
evidenciar essa mesma realidade, uma vez que 
2 milhões dos portugueses contam com mais de 
65 anos, representando já cerca de 19% do total 
da população. A população prisional não é 
imune a este fenómeno: nas últimas duas 
décadas, a literatura internacional no domínio 
dos estudos prisionais, mas também em áreas 
como a saúde pública e a administração da 
justiça, tem vindo a evidenciar questões 
específicas relacionadas com o progressivo 
aumento do encarceramento de reclusos mais 
velhos. Em Portugal, nos últimos tempos, 
algumas notícias veiculadas na Imprensa têm 
conferir alguma visibilidade a esta realidade. 
Contudo, são ainda escassos os estudos 
científicos sobre esta matéria e inexistentes as 
políticas institucionais direcionadas para as 
necessidades e características específicas 
deste grupo social. 
Es ta comunicação enquadra-se numa 
inves t i gação rea l i zada no âmb i to do 
Doutoramento em Sociologia, da Universidade 
do Minho, que tem como principal finalidade 
perceber os impactos do envelhecimento 
durante o cumprimento de penas privativas de 
liberdade, a partir das narrativas construídas em 
contexto de entrevista, por mulheres com mais 
de 50 anos de idade. 
Partindo de um conjunto de entrevistas 
realizadas com mulheres no Estabelecimento 
Prisional Especial de Santa Cruz do Bispo, 

nesta comunicação almeja-se compreender de 
que forma a idade pode condicionar a forma 
como vivem o tempo de reclusão assim como as 
suas expectativas futuras de reinserção na 
sociedade. Os resultados mostram-nos que o 
cumprimento da pena é encarado como um 
tempo perdido e irrecuperável. De igual forma, a 
idade condiciona a maneira como as reclusas 
veem o seu futuro, sendo este minado pelo 
medo de morrer na prisão e pelas incertezas 
projetadas para a vida no exterior. !
QUALIDADE DE VIDA APÓS 
ARTROPLASTIAS EM DOENTE SÉNIOR !
Carlos José Martinez Evangelista. Email: 
ce.cortopedica@gmail.com !
Sumário Executivo: A qualidade de vida não 
deves estar dependente da idade, esta, por si só 
não deve ser limitante ou impeditiva. !
O autor com a realização de artroplastia, anca 
ou joelho,permitiu a liberdade, independência, e 
a reintrudução social de pessoas que até aqui 
estavam condenadas pela sociedade, pelas 
suas artrose e pela sua limitação funcional. !
 Hoje são membros efectivos da família,e da 
sociedade, pela simples razão que alguém se 
preocupou com o seu bem estar. 

!
!
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QUALIDADE DE VIDA E UTILIZAÇÃO DA 
INTERNET PELA POPULAÇÃO IDOSA  !
Mafalda da Silva Oliveira & Jean Martin Rabot. 
Email: mafaldasilvoliveira@gmail.com !
Resumo : O aumen to exponenc ia l do 
envelhecimento demográfico, em Portugal, é 
bem real. Este facto social tem evidenciado 
diversas consequências do processo de 
envelhecimento: desde casos de exclusão 
social, isolamento social até casos de estados 
depressivos e consequentemente de qualidade 
de vida em decréscimo. No entanto, temos 
assistido a algumas mudanças no estilo de vida 
dos idosos, bastante voltado para uma vida 
equilibrada e saudável. Uma aposta para este 
efeito é o recurso às novas tecnologias, 
particularmente à Internet, que permite que os 
idosos mantenham um elevado grau de 
independência e dignidade, para além de 
poderem manter contacto com amigos e 
familiares mais distantes. 
Assim sendo, no âmbito do nosso doutoramento 
em Ciências da Comunicação, encontramo-nos 
a desenvolver uma investigação que pretende 
averiguar se a Internet pode ser um meio que 
beneficie o processo de envelhecimento, ao 
melhorar a qualidade de vida do idoso durante 
este mesmo processo. 
Para tentar alcançar este mesmo objetivo, 
teremos duas grandes fases no que concerne à 
componente empírica: numa primeira fase, será 
aplicado um inquérito por questionário online, de 
caracter exploratório e descritivo, em que se 
tentará ident i f i car caracter ís t icas dos 
seniornautas, através dos seus usos e 
gratificações, bem como da sua qualidade de 
vida; e numa segunda fase, para perceber se a 
qualidade vida é afetada pelo uso da Internet ou 

não, irão ser inquiridos não utilizadores da 
Internet sobre a sua qualidade de vida, para 
assim se obter um estudo de carácter 
comparativo. Porque o nosso estudo se 
caracteriza por ser um estudo com uma 
metodologia mista, quantitativo e qualitativo, irão 
também ser realizadas entrevistas semi-
estruturadas a idosos utilizadores da Internet, de 
forma a aprofundar algumas questões 
abordadas no inquérito por questionário. 
No final da investigação, e como ainda está 
numa fase de aplicação dos instrumentos de 
recolha de dados, não tendo ainda resultados 
concretos, é expectável vir a mostrar a 
importância da utilização da Internet na melhoria 
d a q u a l i d a d e d a p o p u l a ç ã o i d o s a , 
nomeadamente no que diz respeito ao 
incremento de relações sociais e à consequente 
diminuição do isolamento social; à luta contra a 
exclusão social; à adoção de uma vida mais 
saudável e ativa, com a aquisição e à 
atualização constante de conhecimentos, 
evitando uma vida rotineira. Para além destes 
mesmos resultados, será ainda expectável obter 
dados que possam levar a assumir que o 
número de “seniornautas” em Portugal se 
encontra em plena expansão. Por fim, é nosso 
intuito que os resultados desta investigação 
sejam benéficos para a implementação de boas 
práticas de qualidade de vida para a população 
idosa, e como tal, optaremos por apresentar, de 
forma dinâmica, os resultados da mesma em 
várias situações, tanto em lares de terceira 
idade, colóquios e workshops relacionados com 
a temática em estudo, bem como em 
Universidades de Terceira Idade. !
!
!
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REATIVA: UM PROJETO DE PROMOÇÃO DE 
UM ENVELHECIMENTO ATIVO   !
Helena Loureiro. Aida Mendes. Ana Fernandes. 
Ana Camarneiro. António Fonseca. Manuel 
Teixeira Veríssimo. Maria Madalena Carvalho. 
Margarida Silva. Rogério Rodrigues. Ana 
Pedreiro. Email: hloureiro@esenfc.pt  !
Introdução  
O crescente envelhecimento populacional coloca um 
dos maiores desafios de sempre às sociedades 
contemporâneas: proporcionar aos cidadãos a 
oportunidade de vivência de um envelhecimento 
ativo (WHO, 2002). Este desafio é influenciado por 
diversos determinantes, bem como pela vivência de 
diferentes acontecimentos transicionais que ocorrem 
na meia-idade. A aposentação constitui um desses 
acontecimentos que, constituindo-se como um 
processo contínuo de adaptação à mudança 
(Fonseca, 2011), expõe os indivíduos e famílias a um 
particular estado de vulnerabilidade (Loureiro, 
Fonseca e Veríssimo; 2012). Na inexistência de um 
programa de intervenção especificamente construído 
para a minimização deste efeito, urge a sua 
construção num dos contextos de cuidados de saúde 
onde a sua implementação poderá ser maximizada: o 
contexto dos Cuidados de Saúde Primários. 
Objetivos 
O projeto ‘REATIVA’ tem como objetivo: a construção 
de um programa de intervenção em saúde, a ser 
implementado em contexto de cuidados de saúde 
primários, que vise preservar o mais elevado nível de 
saúde biopsicossocial em indivíduos e famílias que 
se encontram numa fase do ciclo vital da meia-idade 
e que vivenciam um processo de adaptação à 
reforma, com vista a promover um envelhecimento 
ativo.  
Metodologia  
O projeto terá a duração de 2 anos.  
O primeiro ano envolverá quatro momentos 
complementares que visam aceder a um amplo 
conhecimento do fenómeno em estudo, por forma a 

construir um protótipo de um programa, promotor de 
um envelhecimento saudável, a ser aplicado em 
indivíduos e famílias de meia-idade: 1º) Realização 
de Focus Group, constituídos por indivíduos 
reformados há menos de 5 anos; 2º) Realização de 
Entrevistas semiestruturadas a indivíduos que 
percecionaram dificuldades na adaptação à reforma 
e aos seus cônjuges; 3º) Execução de um Painel de 
Peritos para discussão dos resultados (obtidos nos 
momentos anteriores); 4º) Elaboração do protótipo 
do programa.  
O segundo ano corresponderá à implementação do 
programa, efetuada em três momentos: 1º) Ensaio 
do protótipo, 2º) Aferição da estrutura em grupo 
teste; 3º) Medição da eficiência do programa 
(GC1xGC2xGE). 
Conclusões 
Este projeto destaca-se pelo seu carácter inovador 
no contexto dos Cuidados de Saúde Primários, não 
apenas pela multidisciplinariedade da equipa que o 
integra (e.g. Medicina, Enfermagem, Psicologia, 
Sociologia) mas também por ter como objetivo 
central a construção de um programa de intervenção 
em saúde comunitária, assente numa filosofia de 
promoção da sistémica familiar, que até ao momento 
é inexistente. Preconiza-se que este programa venha 
a ser responsável por um incremento da qualidade 
de envelhecimento nas comunidades, onde venha a 
ser implementado. 

HISTÓRIAS E MEMÓRIAS DE VIDA !
Paula Cristina C. Marques de Azevedo; Claudia 
R i b e i r o d a C u n h a . E m a i l : 
paulacazevedo@gmail.com    !
Objetivo: Perceber se as abordagens narrativas 
têm um impacto positivo na qualidade de vida 
do sénior, nomeadamente no que diz respeito à 
e s t i m u l a ç ã o c o g n i t i v a , a u t o e s t i m a , 
autoconhecimento, identidade (identidade para 
si, identidade para os outros), valores próprios e 
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compreensão multifacetada sobre si próprio, 
bem como da sua relação com os diferentes 
contextos em que se insere. 
Metodologia: Abordagens narrativas (centram a 
atenção na pessoa, na sua experiência e 
percurso de vida e, desta forma, esta toma 
consciência dos seus próprios projetos) com 
grupo experimental a decorrer na Universidade 
Sénior Contemporânea do Porto.  
Resultados esperados:  
- promover uma vida ativa e saudável na idade 
maior; 
- potenciar o aumento da qualidade de vida na 
idade maior; 
- potenciar a transmissão de conhecimentos em 
diferentes áreas do saber para as gerações 
mais novas e o aumento do seu sentido de 
responsabilização (intergeracionalidade); 
- valorizar e fortalecer histórias de vida, laços, 
relações e referências que se vão constituindo 
como pilares essenciais no âmbito cultural; 
- ao recordar a história de vida, o sénior estará a 
estimular, ativamente, a sua memória e as suas 
emoções e fica com um trabalho escrito que 
também pode partilhar e/ou oferecer a familiares 
e amigos; 
Conclusão: 
Uma vez que o trabalho no âmbito das histórias 
de vida ainda está a decorrer, não podemos 
avançar já com as conclusões. 
No entanto, pelo tempo já decorrido, podemos 
adiantar que tem um impacto significativo na 
autoestima e autoconhecimento. 

A PESSOA IDOSA HOSPITALIZADA: QUAL O 
CONHECIMENTO E ATITUDES DOS/AS 
ENFERMEIROS/AS PORTUGUESES? !
J o ã o T a v a r e s . E m a i l : 
enf.joaotavares@hotmail.com 

!
Introdução: Em Portugal as últimas décadas têm 
sido marcadas por um rápido envelhecimento 
demográfico. Este fenómeno implica uma maior  
procura de cuidados de saúde para satisfazer  
as necessidades das pessoas idosas (PI). As 
projecções demográficas prevêem um aumento 
significativo de PI que irão necessitar de 
internamento hospitalar. No entanto, a formação 
dos/as enfermeiros/as sobre o cuidado geriátrico 
tem-se mostrado  insuficiente. Esta lacuna 
formativa tem um impacto considerável no 
conhecimento e atitudes destes profissionais, 
afetando a qualidade do cuidado às PI 
hospitalizadas. 
Objectivos: Objectivou-se: i) explorar o 
conhecimento e as atitudes dos/as enfermeiros/
as em relação a quatro síndromes geriátricas 
(úlceras de pressão, incontinência urinária, uso 
de contenções e distúrbios do sono) em 
hospitais portugueses, e ii) avaliar a influência 
das característ icas sócio-demográficas, 
profissionais e dos hospitais no conhecimento e 
nas atitudes geriátricas dos/as enfermeiros/as.  
Metodologia: Estudo de abordagem quantitativa, 
do tipo exploratória-descritiva, transversal, 
prospectivo e correlacional. A amostra foi 
constituída por 1068 enfermeiros/as de cinco 
hospitais (da região norte e centro do país). Na 
análise dos dados utilizou-se a ANOVA unilateral 
e o teste de Tukey HSD (nas comparações 
múltiplas). O nível de significância considerado 
foi de 5%. 
R e s u l t a d o s : A m é d i a e m r e l a ç ã o a o 
conhecimento e às atitudes foi de 0,41 ± 0,15 e 
0,40 ± 0,21, respectivamente (variando de 0 a 
1). Considerando as síndromes geriáticas em 
estudo, os/as enfermeiros/as demonstraram 
conhecimento insuficiente e atitudes negativas 
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em relação ao cuidado às PI hospitalizas. Os/as 
enfermeiros/as a trabalhar em hospitais 
universitários demonstraram um nível de 
conhecimento significativamente superior 
relativamente aos colegas dos centros 
hospitalares. Encontraram-se diferenças 
estatisticamente significativas entre as atitudes 
dos/as enfermeiros/as e o tipo de hospital e 
unidade, região do país, suporte formativo dos 
hospitais, auto-avaliação do conhecimento e 
percepção da sobrecarga no cuidado às 
pessoas idosas hospitalizadas. As atitudes mais 
positivas foram reportadas por enfermeiros/as: 
dos centros hospitalares, nos serviços de 
medicina e cirurgia, da região norte do país, em 
instituições que suportem a sua formação, que 
auto-avaliam o seu conhecimento como elevado 
e com menor percepção de sobrecarga no 
cuidado às PI hospitalizadas. 
Conclusão: Os resultados deste estudo 
reforçam a necessidade de promover, aumentar 
e melhorar o conhecimento e as atitudes dos/as 
enfermeiros/as no cuidado às PI hospitalizadas 
e a implementação de guidelines baseadas nos 
dados na sua prática profissional. 
Sexualidade na Terceira idade: Estudo de caso. 
O uso do biograma. 
Ana Catarina dos Santos Gabadinho. Email: 
ana.catarinagabadinho@gmail.com  !
Resumo: Esta comunicação tem como principal 
objetivo partilhar um conjunto de reflexões sobre 
o envelhecimento e a temática da sexualidade, 
atribuindo especial enfoque à Terceira idade e, a 
partir daí, contribuir para alterar a visão de que a 
vida sexual ativa é uma prerrogativa dos jovens. 
Quem se encontra nesta fase da vida, Terceira 
idade, precisa viver a sua vida e a sua 
sexualidade livremente e com dignidade. 

Reconhecendo a necessidade de melhor 
conhecer e esclarecer as questões da 
sexualidade na Terceira idade desenvolveu-se o 
estudo aprofundado de dois casos, a Maria e o 
Manuel com 71 e 72 anos respetivamente. 
Neste âmbito tenta-se dar resposta às seguintes 
questões: (i) Como é que a Maria e o Manuel 
percecionam a sua sexualidade? (ii) Como a 
vivenciam? (iii) Quais os fatores que interferem 
na vivência da sua sexualidade?. Para aceder à 
informação recorreu-se a diversos instrumentos, 
tais como: entrevistas exploratórias, conversas 
informais e diário de campo. Relativamente à 
apresentação dos resultados e análise dos 
mesmos procedeu-se a uma análise de 
conteúdo das entrevistas, tendo em conta as 5 
d imensões da sexua l idade, b io lóg ica , 
psicológica, sensual, erótica e cultural, à 
elaboração de quadros cronológicos de eventos 
e respetivos biogramas, individuais e outro em 
que se apresentam uma simultaneidade de 
eventos entre os biogramas dos dois casos, e 
narrativas biográficas. Particularmente, neste 
estudo de investigação destacam-se os 
biogramas (Tinoco & Pinto, 2001; Sá & Almeida, 
2004), por constituírem uma representação 
visual dos diversos eventos ocorridos ao longo 
da vida da Maria e do Manuel, e por se 
apresentarem como instrumentos de excelência 
para mapear as suas trajetórias de vida. Um dos 
eventos comum a ambos os casos corresponde 
à intimidade entre ambos. Independentemente 
dos dois possuírem condicionantes físicos e 
biológicos, fibromialgia, no caso da Maria, e 
disfunção erétil, no caso do Manuel, que lhes 
impedem de usufruírem de uma relação sexual, 
ambos reconstruiram a sua sexualidade. O facto 
de recorrem à masturbação mútua como forma 
de colmatar a ausência de relação coital é um 
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sinal revelador não só de à-vontade um para 
com o outro, mas também de não quererem 
comprometer a realização e necessidade 
fisiológica de cada um. A Maria e o Manuel 
trazem até nós a visão que é possível repensar 
e redescobrir a sexualidade na “idade madura”, 
mesmo quando existem limitações como as 
decorrentes do aparecimento da fibromialgia e 
da disfunção erétil. !
SOFRIMENTO NA DOENÇA CRÓNICA - 
REVISÃO DA LITERATURA !
Susana Batista;  Rosa Martins. Email: 
supais@hotmail.com  !
In t rodução: De acordo com dados da 
Organização Mundial de Saúde, estima-se que 
até ao ano de 2050, o número de idosos irá 
quadruplicar, tal como a necessidade de 
prestação de cuidados a longo prazo. Podemos 
prever assim uma maior afluência de população 
idosa aos hospitais portugueses portadores de 
doença crónica, o que nos traz novos desafios. 
No contexto de doença crónica, parece-nos 
consensual afirmar que o sofrimento é uma 
realidade vivida e compete ao enfermeiro 
facilitar a adaptação do doente e família à nova 
condição. Que formas de sofrimento são 
experienciadas pelas pessoas portadoras de 
patologia crónica? 
Objetivo: Conhecer os resultados dos estudos 
que foram produzidos nos últimos 5 anos sobre 
a temática do sofrimento e a ajuda prestada 
pelos Enfermeiros. 
Material e métodos: Para a concretização do 
nosso objetivo efetuámos uma revisão da 
literatura em bases dados referenciais. Os 
artigos foram analisados tendo em conta os 

objetivos, participantes, momentos de recolha 
de dados, instrumentos utilizados, resultados 
obtidos considerando as variáveis que possam 
integrar a vivência do sofrimento na doença 
crónica. 
Resultados: Observou-se no que se reporta ao 
sofrimento na doença crónica, uma produção 
limitada, tendo sido analisados 11 artigos de 
periódicos e dissertações de mestrado em 
língua portuguesa 5 artigos de periódicos 
in te rnac iona is em l íngua ing lesa . As 
metodologias utilizadas são do tipo qualitativo e 
quantitativo. 
Conclusão: Os resultados dos estudos incluídos 
abordam a temática do sofrimento em várias 
perspetivas: sofrimento físico relacionado com a 
dimensão biológica da doença; sofrimento 
ps ico lóg ico que se conf ronta com as 
possibilidades de cura; sofrimento sócio 
relacional manifestado essencialmente pela 
ausência de apoio familiar/social, problemas 
económicos e solidão; sofrimento existencial 
c o m a p r o c u r a d e s e n t i d o d e v i d a , 
espiritualidade e prática religiosa; experiências 
positivas de sofrimento; estratégias de 
adaptação e expectativas futuras. Mostram 
ainda que a ajuda dos Enfermeiros é 
fundamental uma vez que a doença crónica 
implica mudança de estilo de vida que pode 
conduzir a uma luta interior silenciosa. É 
necessário que a intervenção de enfermagem 
vá ao encontro das necessidades espirituais de 
modo a facilitar a procura de equilíbrio e 
significado de experiências de vida, no entanto é 
identificada falta de investimento nesta área. É 
também salientada a necessidade de cuidar 
com compaixão e de integrar os cuidados 
paliativos no cuidado ao idoso com doença 
crónica com vista na melhoria da sua qualidade 
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de vida. Em conclusão, torna-se fundamental 
para a prática de enfermagem a compreensão 
desta problemática uma vez que pode permitir 
potenciar ganhos em saúde, garantindo à 
pessoa com doença crónica um processo de 
transição saudável. 

UMA VIDA, MUITAS VOLTAS, MUITAS 
HISTÓRIAS: OS SABERES DA PESSOA 
IDOSA NA PROMOÇÃO DO SEU BEM ESTAR 
E DA LITERACIA CIENTÍFICA DAS 
CRIANÇAS !
Dolores Estrela Alveirinho, Helena Margarida 
Tomás, Margarida Afonso, Paula Esteves e 
Raquel Correia. Email: helenatomas@ipcb.pt  !
OBJETIVO: Defendendo-se a ideia de que 
“Nunca é tarde para aprender, nunca é tarde 
p a r a e n s i n a r ” p r e t e n d e - s e c o m e s t a 
comunicação dar a conhecer e analisar o 
impacto de uma prática educativa desenvolvida 
a partir dos saberes de pessoas idosas no 
âmbito das atividades do Ciência, Tradição e 
Cultura - Centro de Recursos de Ideias e 
Materiais da Escola Superior de Educação de 
Castelo Branco (CT&C do IPCB/ESE).   
M E TO D O L O G I A : P r e d o m i n a n t e m e n t e 
qualitativa, decorreu em duas fases: 1ª) Recolha 
de histórias de vida de pessoas idosas, por um 
estudante do curso de Serviço Social; 2ª) 
Planificação de ateliês com base na informação 
recolhida sobre tradições e sua implementação 
com crianças, por estudantes do curso de 
Educação Básica, para exploração científica 
dessas tradições. 
Foram selecionadas 6 pessoas idosas do 
género feminino, inst i tuc ional izadas e 
provenientes do meio rural, cujas histórias de 
vida, recolhidas ao longo de 3 entrevistas, 
revelaram aspetos profissionais ligados a 

tradições que foram objeto de análise de 
c o n t e ú d o . A a v a l i a ç ã o d o s a t e l i ê s 
implementados foi realizada através de dados 
recolhidos da análise de conteúdo de desenhos 
e de grelhas de observação das crianças e das 
reflexões dos estudantes.  
Participaram cerca de 120 crianças do pré-
escolar e do 1º CEB, 1 futuro assistente social e 
12 futuros educadores de infância/professores.   
RESULTADOS: O trabalho de reminiscência 
permitiu às pessoas idosas reativar episódios do 
passado pessoal, relembrando conhecimentos e 
vivências ligados às tradições, e contribuiu para 
as ajudar a manter a sua própria identidade e 
aumentar a sua autoestima. Quanto às crianças, 
à futura assistente social e aos futuros 
educadores de infância/professores o ganho foi 
também muito positivo. Ficaram a conhecer 
mais e melhor sobre saberes ancestrais, os 
quais contribuem de forma muito determinante 
para a preservação e valorização da sua 
identidade cultural. Ao CT&C coube o papel de 
“movimentar a engrenagem” entre os saberes 
dos seniores, as práticas dos estudantes e o 
fazer ciência com crianças.  
CONCLUSÃO: A prática, desenvolvida a partir 
do reconhecimento do importante papel 
educativo que as narrativas de pessoas idosas 
têm, permitiu a aproximação de gerações e o 
estabelecimento de um diálogo entre os saberes 
das pessoas idosas e os da escola, contribuindo 
para promover o bem-estar das pessoas idosas, 
a l i teracia científ ica das crianças e o 
desenvolvimento de boas práticas dos futuros 
pro f iss iona is , numa lóg ica de e fe t iva 
complementaridade.  

!
!
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UNIDADE ORTOPEDIA GERIÁTRICA !
Carlos José Martinez evangelista. Email: 
ce.cortopedica@gmail.com !
Sumário Executivo: O autor apresenta o seu 
trabalho nos últimos 4 anos relativo à 1 unidade 
de ortopedia geriatrica em Portugal no Hospital 
de Santana, onde se privilegia a qualidade de 
bem servir quem de nós precisa, falamos dos 
doentes de grande idade, seniores, que com um 
projecto multidisciplinar, lhes permite reintegrar 
a sociedade depois de um acidente , queda , do 
qual resultou uma fractura , e que a decisão 
terapêutica foi e é fundamental para a sua 
reinserção social. Plena de valores , plena de 
funcionalidade e de apoio ao grupo familiar. 
Assim uma fractura do colo fémur não implica , 
degradação, letargia,internamento num lar. Uma 
fractura pode ser o continuar de vida com mais 
querer, com mais bem estar. Tudo depende da 
decisão e da equipa ,que vocacionada para o 
efeito, presta cuidados muitidisciplinares e de 
primeira linha. 
O projecto sendo inédito, merecia divulgação e 
alargamento a todas as unidades hospitalares. 

O TOQUE !
M a r i a A u c i n e i a F e r r e i r a . E m a i l : 
mariaaucineia@gmail.com  
  
Quero em primeiro lugar agradecer esta 
oportunidade para transmitir as minhas ideias e 
experiências de vida com os mais idosos. 
Iniciei minha carreira profissional através da 
l i c e n c i a t u r a e m E d u c a ç ã o F í s i c a e , 
pos te r i o rmen te , a espec ia l i zação em 
G e r o n t o l o g i a - C l í n i c a , S a ú d e M e n t a l , 
Aperfeiçoamento em Atividade Física para 

Pessoas Especiais e atualmente Cuidados 
Paliativos. 
Ao longo deste percurso, a partir do meu 
trabalho de voluntariado e estágio com pessoas 
na faixa etária acima dos 75 anos, aprimorei 
meus conhecimentos e enriqueci minha 
condição humana, pois aprendi muito com os 
idosos. 
Percebi nessas pessoas – que na sua maioria 
vivem sozinhas – que carregam consigo uma 
vida cheia de histórias, cheia de silêncio, onde o 
passado não é notado e a sua imagem é 
ignorada... Acabam por se tornar frios por querer 
ser ouvidos e não ter com quem falar... 
Existe na sociedade um sentimento de 
incapacidade de resposta e simplesmente um 
não saber “estar” com eles, fazer-se presente 
por alguns instantes, por alguns momentos 
preciosos. 
A minha resposta a este dilema é simples: 
AMAR! Simplesmente amar... 
Ao longo dos anos estudei o Envelhecimento 
desde o nascer até o processo da Retrogénese, 
mas na maioria das vezes esta intervenção 
destinava-se a população da 3ª idade, 
esquecendo-se dos mais necessitados, aqueles 
que valentemente passaram dos 75, 80 anos. 
A partir daí passei a dedicar o meu trabalho e 
coração a estas pessoas e espero poder passar 
um bom exemplo para que os mais jovens e 
adultos, nas suas diferentes áreas profissionais 
ou de interesse possam também contribuir com 
o que sabem, porque para fazer um idoso feliz, 
não é preciso palavras; basta um pequeno 
“TOQUE” que o fará sentir o calor do seu amor 
através da sua pele. 
Certa vez, numa instituição na região de Oeiras, 
havia um idoso cadeirante que já não falava e 
não tinha mais vontade de viver. Estava 
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constantemente de cabeça inclinada a pensar… 
em “nada”? Fui ao encontro dele e toquei o seu 
rosto com o dorso das minhas mãos. Ele 
levantou a cabeça muito lentamente, olhou para 
mim e sorriu com os olhos cheios de lágrimas… 
O que importa é a nossa persistência em buscar 
dia melhor para aquele que esta distante. 
Aprendendo com a dor e com as lágrimas, 
aprendemos a felicidade, pois são elas que 
fortalecem nosso espírito e nos mostram o 
quanto sorrir e viver em paz é importante. 
No fundo, toda a sociedade pode ajudar mais os 
idosos, com um simples “TOQUE”, é capaz de 
transmitir carinho, dedicação e amor pelo outro. 

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL E 
DOENÇA ISQUÉMICA CARDÍACA NO 
CONTEXTO DO ENVELHECIMENTO 
Matilde Rosa; Paulo Nogueira; Andreia Costa
 m a t i l d e r o s a @ d g s . p t ; 
paulo.nogueira@dgs.pt; andreiasilva@dgs.pt !
DOENÇAS RESPIRATÓRIAS NO CONTEXTO 
DO ENVELHECIMENTO 
Matilde Rosa; Andreia Costa; Cristina Bárbara; 
E l i s a b e t e G o m e s ; P a u l o N o g u e i r a . 
matilderosa@dgs.pt; paulo.nogueira@dgs.pt; 
andreiasilva@dgs.pt !
TERAPIA VIRTUAL PARA TRATAMENTO DE 
NOMEAÇÃO DE PALAVRAS 
Alberto Abad; AnnaPompili; Pedro Fialho; Isabel 
Trancoso. alberto.abad@l2f.inesc-id.pt !
QUALIDADE DE VIDA E (IN)CAPACIDADE 
FUNCIONAL DE ADULTOS IDOSOS 
PORTUGUESES 
C a t a r i n a I s a b e l M e n d e s P o r t e l a  
cimportela@gmail.com  !

ESTADO NUTRICIONAL E AVALIAÇÃO 
GERIÁTRICA GLOBAL INTEGRADA 
M a r i s a C e b o l a ; A m á l i a B o t e l h o 
marisa.cebola@estesl.ipl.pt  !
A (IN)CAPACIDADE DOS IDOSOS PARA 
GERIR A SUA MEDICAÇÃO 
Ana Margarida Advinha; Manuel José Lopes; 
S o f i a d e O l i v e i r a M a r t i n s 
ana.advinha@gmail.com 

!
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A afasia é uma perturbação de linguagem 
resultante de uma lesão cerebral que 
compromete vários aspectos da comunicação, 
n o m e a d a m e n t e a e x p r e s s ã o o r a l , a 
compreensão de linguagem, a leitura e a escrita. 
Uma das causas mais frequentes são os 
Acidentes Vasculares Cerebrais que atingem 
predominantemente idosos com mais de 65 
anos, sendo que apenas um terço dos episódios 
ocorre antes dos 55 anos. De facto, o número 
de pessoas que sofrem acidentes vasculares 
cerebrais aumentou nas últimas décadas, 
estimando que em cada ano existam na EU 
500.000 novos casos e 100.000 recorrências, 
das quais um terço apresentam alterações de 
linguagem. Um sintoma comum aos vários tipos 
de afasia é a dificuldade dos pacientes em se 
recordarem do nome dos objectos ou acções, 

apesar de saberem o que são e para que 
servem. Normalmente, a recuperação pode ser 

feita através de terapia da fala, fazendo 
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exercícios de nomeação. No entanto, a 
frequência e a intensidade da terapia são 
f a c t o r e s c h a v e n a r e c u p e r a ç ã o d a s 
f u n c i o n a l i d a d e s d e c o m u n i c a ç ã o . O 
desenvolvimento de métodos automáticos de 
terapia surge assim como resposta a este 
problema, no qual as tecnologias da língua 
podem desempenhar um papel fundamental. 

A VITHEA é uma plataforma on-line projectada 
para agir como um "terapeuta virtual" para o 
t r a t a m e n t o d e p a c i e n t e s a f á s i c o s . 
Concretamente, o sistema integra a tecnologia 
de reconhecimento automático de fala para 
proporcionar exercícios de nomeação para 
pacientes cuja capacidade de nomeação se 
perdeu ou ficou bastante reduzida. A solução 
adoptada é baseada numa abordagem que 
detecta a palavra-chave, de modo a validar a 
correcção do que foi dito pelo paciente. O 
programa fornece um feedback tanto escrito 
como oral, através de mensagens de voz 
produzidas por um agente animado usando um 
sintetizador de fala. A aplicação permite a fácil 
adição de novos exercícios de terapia, e fornece 
ferramentas para os terapeutas monitorizarem 
remotamente a recuperação dos pacientes. Esta 
flexibilidade permite a adaptação dos exercícios 
a vários perfis de pacientes, de forma a 
aumentar a sua motivação. 

A plataforma VITHEA é o resultado do esforço 
conjunto do Laboratório de sistemas de Língua 
Falada do INESC-ID (L2F) e do Laboratório de 
Estudos de Linguagem da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Lisboa (LEL), no 
contexto das actividades de um projecto 
financiado pela FCT, concluído no início de 
2013. A expansão para plataformas móveis 
(Android) e para adaptar a outras doenças que 
afectam os idosos é um dos objectivos desta 
equipa multidisciplinar em futuros projectos. 
Mais informações estão disponíveis em http://
www.vithea.org 

Qualidade de Vida e ( In)Capacidade 
Funcional de Adultos Idosos Portugueses 

!

Catarina Isabel Mendes Portela 

Resumo: O presente estudo teve como principal 
objectivo a determinação das relações 
existentes entre a qualidade de vida (QdV) e a 
(in)capacidade funcional, numa amostra de 
adul tos idosos portugueses (N = 51). 
Adicionalmente, pretendeu-se analisar o 
impacto de outras variáveis na QdV e na 
funcionalidade dos sujeitos idosos, tais como a 
situação de vida, o funcionamento cognitivo, a 
sintomatologia depressiva, a percepção 
subjectiva de saúde e a idade. Os resultados 
desta investigação confirmaram a relação entre 
QdV e funcionalidade, sendo estatisticamente 
s ign i f icat iva a re lação entre a faceta 
Participação Social do WHOQOL-OLD e o 
resultado global do IAFAI; assim como na faceta 
Autonomia, a qual manifestou alguma relação 
com a capacidade funcional, apesar de não ser 
significativa. Deste modo, concluímos que uma 
capacidade funcional comprometida manifesta-
se negativamente na QdV, através do impacto 
na capacidade dos sujeitos para participarem 
em act iv idades de v ida d iár ia (AVD), 
especialmente na comunidade (Participação 
Social) e, também, de viverem de forma 
autónoma e tomarem decisões (Autonomia). 
Ainda, o presente estudo permitiu constatar que: 
a situação de vida permite diferenciar os 
sujeitos, em termos de QdV e de capacidade 
funcional (com os sujeitos institucionalizados a 
apresentar menor qualidade de vida e maior 
c o m p r o m e t i m e n t o d a f u n c i o n a l i d a d e , 
comparativamente aos da comunidade); a 
presença de sintomatologia depressiva, um 
funcionamento cognitivo empobrecido e a 
percepção subjectiva de saúde (dimensão 
Doente), estão associados a uma capacidade 
funcional comprometida; por fim, não se 
observou um maior comprometimento funcional 
significativo associado ao avançar da idade, ao 
contrário do que é observado na literatura. 

Palavras - chave: Qualidade de vida, adultos 
idosos, (in)capacidade funcional. 
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Quality of Life and Functional (In)Capacity of 
Portuguese Elderly People 

Abstract: The main aim of this study was to 
determine the relation between quality of life 
(QoL) and functional (in)capacity in a sample of 
old adults (N = 51). Additionally, it was intended 
to define the impact of other variables in QoL 
and functionality of old adults, such as situation 
of life, cognitive functioning, depressive 
symptomatology, subjective perception of health 
and age. The results of this investigation confirm 
the relation between QoL and functionality, 
namely, with a statistically significative 
correlation between the WHOQOL-OLD’s Social 
Participation facet and the global result in IAFAI, 
with a statistically significant correlation; as well 
as on the facet Autonomy, which manifested 
some relation with functional capacity, even 
though it was not significant. Thus, we deduce 
that an impaired functional capacity manifests in 
a negative way in QoL, through the impact on 
the subjects’ capacity to participate in activities 
of daily living (ADL), especially in community 
(Social Participation) as well as through their 
capacity to live in a autonomous way and taking 
decisions (Autonomy). Further, this study 
enabled to explore that: the situation of life 
variable differentiated subjects in terms of QoL 
and functional capacity (with institutionalizated 
ones presenting lower QoL and lower functional 
capacity); depressive symptomatology, poor 
cognitive functioning and subjective perception 
of health (dimension Ill) are associated with 
disability; lastly, we perceived that functionality 
does not decrease significantly with aging, 
contrary to what is reported in the literature. 

Key Words: Quality of life, elderly, functional 
(in)capacity.	
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O processo de senescência, origina alterações a 
nível dos sistemas e órgãos, nomeadamente, 

sistema visual, sensorial,1 gastrointestinal2 e 

musculo esquelético que condicionam não só a 
selecção e preparação dos alimentos, bem 
como paladar, digestão e absorção, e aquisição 
dos alimentos, contribuindo para a prática de um 
padrão a l imen ta r monó tono e apor te 
desequilibrado de nutrientes fundamentais ao 
organismo. 

O processo de senescência deve ser encarado 
como uma síndrome geriátrico, em que há 
diminuição da massa isenta de gordura – 

sarcopénia3 e aumento da massa gorda - 

sarcobesidade,4 nas quais o papel da dietética 

e nutrição é fundamental. 
A perda progressiva da massa magra corporal, 

d a f u n ç ã o m u s c u l a r 5 e r e d u ç ã o d a 
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densidade óssea,6,7 é responsável, entre 

outras, pelo aumento de quedas8 enquanto que 

o aumento e redistribuição de massa gorda, 
predispõe para o aumento do risco de 
desenvolvimento ou agravamento de doenças 
crónicas, nomeadamente hipertensão arterial 
doença cardio e cerebrovascular, diabetes 

mellitus e hiperlipidémias.9 

Os profissionais de saúde não estão ainda 
devidamente alertados para a deteção 
atempada de situações de risco nutricional/
desnutrição na pessoa idosa e para o síndrome 
geriátrico, sendo imprescindível criar estratégias 
para a diminuição da prevalência da desnutrição 
a nível das instituições e promoção da avaliação 
geriátrica global integrada. 

Desde 2005 que a European Nutrition for Health 

Alliance (ENHA)10 adverte que a desnutrição na 

pessoa idosa é considerada um problema de 
saúde pública, que permanece em grande parte 
por diagnosticar e por tratar. Está descrito que a 
sua 

– Área Científica de Dietética – Escola Superior 
de Tecnologia da Saúde de Lisboa 

!
prevalência ronda os 40% a nível de instituições 
hospitalares, 40% em unidades residenciais e 
cerca de 5 a 10% na pessoa idosa que reside 

no próprio domicílio ou com os familiares.11,12 

A desnutrição, quando associada a situações de 
doença é frequentemente responsabilizada pelo 
aumento da morbilidade, aumento dos gastos 
em saúde, diminuição da qualidade de vida e 
aumento da mortalidade na população em geral 

e com maior relevância na população idosa.13 

As situações de desnutrição na pessoa idosa, 
podem ser responsáveis por alterações a nível 
da composição corporal e da função, 
nomeadamente: 1) perda ponderal ; 2) 
diminuição da massa magra com consequente 
deterioração da função respiratória e aumento 
do risco de desenvolvimento de infeções 
respiratórias, aumento de quedas; 3) alteração 
da função cardíaca; 4) diminuição da resposta 
imunitária, com aumento da prevalência de 
infeção; 5) diminuição do poder de cicatrização, 
com consequente aumento do risco de 
desenvolvimento de úlceras de pressão; 6) 
sensação de cansaço generalizado, com 
diminuição do apetite; alterações psicossociais, 
que podem conduzir a estados de depressão e 

de isolamento social.14-19 Podem também 

estar na origem do aumento da necessidade de 

cuidados de saúde e sociais, e pela diminuição 
dos resultados clínicos espetáveis, com 
c o n s e q u e n t e a u m e n t o d o t e m p o d e 

in te rnamento e da mor ta l i dade .20 ,21 

Mundialmente, têm sido propostas guidelines 
para a identificação do risco/ avaliação 
nutricional, bem como medidas para a sua 
prevenção e tratamento. A nível europeu a 

ENHA, está a unir esforços para que sejam 
implementadas políticas a nível europeu em 

relação à desnutrição.22 Estas entidades 

acreditam que uma intervenção nutricional 

adequada e devidamente planeada deve ser 

parte integrante das políticas de saúde e da 

prestação de cuidados de saúde.23	
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Avaliação Geriátrica Global Integrada, surge 
como uma forma de responder à necessidade 
de definição de estratégias com foco na deteção 
de situações de doença aguda/ crónica mais 
prevalentes, e deve integrar um conjunto diverso 
de valências profissionais, com o objetivo de 
promover a saúde, autonomia, independência e 

qualidade de vida.24 Constitui desejavelmente 

uma prática multidimensional, sistemática, de 
caracterização do estado clínico, nutricional, 
funcional, qualidade de vida e aspetos sociais, 

na pessoa idosa.25A nível internacional, 

Avaliação Geriátrica Global Integrada não é uma 
temática nova, ela já foi relatada por vários 
autores em diversos estudos científicos, 
reveladores da sua consistência como 
abordagem estruturada e aplicada, das quais 
ilustramos alguns dos que são marcantes. Entre 
os pioneiros destaca-se Rubenstein e 

colaboradores, 26 1979, ao publicaram um 

estudo em que relataram a realidade de uma 
unidade de avaliação geriátrica de ambulatório, 
no Sepulveda VA Medical Center em Los 
Angeles USA. Ao utilizarem uma abordagem 
multidisciplinar verificaram que conseguiam 
detetar atempadamente complicações da 
doença, administravam menos fármacos, e 
melhoravam a independência, diminuindo a 
exigência dos cuidados de saúde. Os autores 
concluíram sobre a importância da avaliação 
geriátrica global e apontaram a necessidade da 

elaboração de mais estudos desta natureza.26 

Epstein e colaboradores,27 1987 os resultados 

de um estudo também pioneiro, efetuado em 
104 unidades geriátricas, numa amostra de 542 
doentes. Os autores consideraram a abordagem 

multiprofissional teve um benéfico para os 
doentes, no entanto, consideraram ser 
necessário a realização de mais estudos, em 
que fosse que avaliado o binómio custo-eficácia.
28 Stuck e colaboradores,29 1993, publicaram 

uma meta-análise de 28 estudos com uma 
amostra total de 4.959 indivíduos. Os autores 
concluíram que a Avaliação Geriátrica Global 
Integrada teve um efeito positivo significativo na 
mortalidade, na autonomia e nas funções física 
e cognitiva dos indivíduos, realçando-se a sua 

importância e apl icabi l idade.29 Ell is e 

colaboradores,30 2011 publicaram uma meta-

a n á l i s e d e 2 0 e s t u d o s c o n t r o l a d o s 
randomizados com um n total de 10.427 idosos 
hospitalizados, em que ficou demonstrada a 
vantagem da sua utilização na prática clínica ou 
em outras unidades próprias para a pessoa 
idosa. Ficou também patente a noção do 
benefício em relação à mortalidade a curto 
prazo e à função física e cognitiva, e 
evidenciada a sobrevida de média duração e 
com residência no domicílio. Os autores 
concluem que, perante a evidência da utilidade 
destas equipas, o desafio para o futuro será a 
sua implementação e a publicação de mais 

estudos sobre a sua eficiência.30 Em Portugal, 

nas estruturas da Rede Nacional de Cuidados 
Continuados, é aplicado um instrumento 
padronizado de avaliação que contempla a 
Avaliação Geriátrica Global Integrada. A sua 
utilização na caracterização dos indivíduos em 
trabalhos de tese de mestrado e doutoramento é 

uma realidade.31-33 Aguardamos que esta sua 

aplicação sistemática a nível assistencial, seja 
alvo de uma análise de natureza investigacional.
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O Núcleo de Estudos de Geriatria da Sociedade 
Portuguesa de Medicina Interna, desenvolveu 
um documento em que frisa a importância da 
Avaliação Geriátrica Global, qual a população 
alvo e quais os instrumentos a serem utilizados 
para a avaliação das dimensões em que as 
pessoas idosas tendem a ser deficitárias, 
nomeadamente a nível físico, mental, funcional 

e social.35 São eles: Estado Funcional: 

Actividades Básicas de Vida Diária36 (Escala de 

Katz) e Atividades Instrumentais de Vida 

Diária37 (Escala de Lawton & Brody); Marcha: 

Classificação Funcional da Marcha de Holden;
38 Estado Afectivo: Escala de Depressão 

Geriátrica de Yesavage – versão 15 itens39; 

E s t a d o C o g n i t i v o : M i n i - M e n t a l S t a t e 

Examination (MMSE) de Folstein;40 Estado 

Nutricinonal: Mini-Nutritional Assessment.41,42 

A primeira Consulta de Geriatria portuguesa a 
utilizar a avaliação geriátrica global foi da 
responsabilidade do Professor Doutor Gorjão 
Clara, em que a sua equipa era constituída por 
um médico, enfermeiro, psicólogo, dietista/
nutricionista, fisioterapeuta, farmacêutico e 
assistente social, na perspetiva de responder às 
necessidades dos utentes da área de influência 
do Centro Hospitalar Lisboa Norte, incluindo a 
eventualidade de apoio domiciliário. Em 2013, a 
Professora Doutora Amália Botelho, introduziu 
uma unidade curricular opcional na licenciatura 
em medicina da Faculdade de Ciências Médicas 
de Universidade Nova de Lisboa, em que 
delineou o ensino e aprendizagem da Avaliação 
Geriátrica Global Integrada em pessoas idosas 
institucionalizadas em unidades hospitalares, 

cuidados continuados, e lares, bem como a sua 
aplicabilidade em centros de saúde. A realidade 
relatada por todos os profissionais de saúde 
envolvidos na Avaliação Geriátrica Global 
Integrada traduz que a sua prática constitui um 
método eficaz na redução da morbilidade e 
mortalidade da pessoa idosa. A sua prática é 
formalmente recomendável, devendo ser 
aplicada por equipas multiprofissionais, de 
acordo com a diversidade de competências 
necessárias e disponíveis. A nível das unidades 
hospitalares, cuidados continuados, lares e 
centros de saúde, recomenda-se que a 
Avaliação Geriátrica Global Integrada seja 
protocolada como rotina para a prática 
assistencial, sob registo único. Esta avaliação 
deveria ser realizada idealmente na admissão, 
ou o mais precoce possível (24 horas, 48 horas 
ou até às 72 horas) uma vez que a precocidade 
da avaliação e intervenção potencia os 

resultados favoráveis.10	
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Doenças Respiratórias no contexto do 
Envelhecimento 

Matilde Rosa; Andreia Costa; Cristina Bárbara; 
Elisabete Gomes; Paulo Nogueira 

Introdução 

Vivemos actualmente, em média, mais tempo 
que os nossos avós, mas também há cada vez 
menos nasc imen tos . Daqu i resu l ta o 
e n v e l h e c i m e n t o d a p o p u l a ç ã o . O 
envelhecimento da população é já uma 
tendência de dimensão mundial, embora seja na 
Europa que se localiza a maior parte das 
populações mais envelhecidas do mundo. A este 
respeito, Portugal não é, assim, um país 
original, embora tenha envelhecido com uma 
rapidez assinalável. É certo que, pelo menos a 
médio prazo, a população de Portugal 
continuará a envelhecer, o que aliás por si, pode 
ser entendido como uma tendência desejável, 
pois os factores que estão na origem deste 
processo estão ligados, no essencial, a 
progressos significativos nas condições de vida 
e saúde da população. Contudo, socialmente, o 

envelhecimento lança também desafios novos. 
Entre estes está o aumento de patologias de 
algum modo associadas à idade, como as 
doenças respiratórias, muitas destas também 
agravadas por hábitos e estilos de vida das 
sociedades modernas, como o stresse, o 
tabagismo, sedentarismo ou até a poluição 
ambiental. 

São inúmeros os estudos que vão de encontro à 
temática envelhecimento. Mas são menos 
aqueles que focam o sector idoso na área das 
doenças respiratórias. 
O estudo das doenças respiratórias é essencial 
uma vez que Portugal está a confrontar-se, nos 
últimos anos, com um aumento do número 
destas doenças, situação que impõe uma 
necessidade crescente de cuidados. Não só o 
seu crescente número é preocupante como a 
respectiva mortalidade também o é, pois estas 
doenças constituem a terceira principal causa 
de morte em Portugal. No que diz respeito à 
mortalidade hospitalar, estas doenças ocupam o 
primeiro lugar. 

Atendendo a que um grande número de 
doenças respiratórias se relaciona com o 
envelhecimento da população é expectável que 
o número de pessoas com doença respiratória 
venha a aumentar impondo ao sistema de 
saúde uma necessidade crescente de cuidados 
respiratórios. Uma análise geral da morbilidade 
hospitalar revela que as doenças Doença 
Pulmonar Obstrut iva Crónica (DPOC), 
pneumonias bacterianas e fibrose pulmonar 
merecem especial destaque para análise, 
sobretudo a nível do grupo etário idoso, devido 
ao seu número elevado de casos. 
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Material e Métodos 

Neste artigo, foram analisados tanto a 
mortalidade como os padrões de morbilidade 
associados a certas doenças respiratórias, dada 
a importância do estudo de ambos no contexto 
d o e n v e l h e c i m e n t o . R e l a t i v a m e n t e à 
mortalidade, a informação é proveniente do 
Instituto Nacional de Estatística (INE). 
Relativamente à morbilidade, os apuramentos 
para estas estatísticas são obtidos a partir da 
base de dados dos Grupos de Diagnóstico 
Homogéneos (GDH). Esta base de dados é 
anualmente posta à disposição da Direcção-
Geral da Saúde (DGS) pela Administração 
Central do Sistema de Saúde (ACSS). Os GDH 
são um sistema de classificação de doentes, 
onde o conjunto de bens e serviços que cada 
doente recebe, em função da sua patologia, é 
registado. Esta base de dados agrupa as 
patologias de acordo com a definição da 
Organização Mundial de Saúde (OMS). Assim, a 
classificação dos diagnósticos é feita tanto com 
base nos Grande Grupos da Classificação 
Internacional de Doenças- 9a Revisão- 
Modificação Clínica (CID 9 MC) como com base 
nas Grandes Categorias de Diagnóstico (GCD). 
É importante notar que a base de dados usada 
é referente apenas a episódios ocorridos nos 
hospitais do Sistema Nacional de Saúde (SNS) 
de Portugal Continental, pelo que as conclusões 
tiradas não devem ser generalizadas a todos os 
doentes nacionais. Refere-se, para este 
trabalho, a publicação da DGS “Portugal – 
Doenças Respiratórias em números – 2013”, de 
onde foram extraídos os dados e algumas 
ref lexões. Neste t rabalho, anal isou-se 
retrospectivamente a morbilidade de certas 
doenças respiratórias, em Portugal Continental, 
entre 2007 e 2011. Em particular, foi dado 

ênfase às doenças DPOC, pneumonias 
bacterianas e fibrose pulmonar, devido ao seu 
número elevado de casos, sobretudo a nível do 
grupo etário idoso. 

Os indicadores considerados relevantes para 
este estudo foram a Taxa de Mortalidade 
Padronizada, o número de utentes saídos e o 
número de óbitos, por região e grupo etário, 
com especial foco no grupo etário dos 65 ou 
mais anos. As respectivas percentagens, de 
utentes saídos ou óbitos pertencentes ao grupo 
etário 65 ou mais anos no total dos grupos 
etár ios, também foram calculadas. Os 
indicadores acima referidos referem-se apenas 
a diagnósticos principais. 

Todos os cálculos presentes foram realizados 
utilizando o software estatístico R e a folha de 
cálculo do Microsoft Excel. 
No que diz respeito à codificação utilizada, as 
causas de morte são codificadas segundo a 
Classif icação Internacional de Doenças 
CID10MC enquanto a morbilidade hospitalar é 
codificada com base na CID9MC. Em particular, 
os códigos utilizados para a DPOC foram 491.2 
a 492.8 e 496 (CID9MC); para a fibrose 
pulmonar foram J60-J70; J84.1; J84.8; J84.9 
(CID10MC) e 495, 500 a 508 e 515 a 516 
(CID9MC); para a pneumonia foram J12-J18 
(CID10MC); para as pneumonias bacterianas 
foram 481 a 486 e 513.0 (CID9MC). 

!
!
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Resultados 

Relativamente à fibrose pulmonar, a sua Taxa 
de Mortalidade Padronizada (TMP) por 100 000 
habitantes, para o grupo etário dos 65 e mais 
anos, aumentou consideravelmente de 25,9, em 
2007, para 30,2, em 2010. Estes números 
merecem especial atenção sobretudo quando se 
olha para a Taxa de Mortalidade Padronizada 
total: que se situa nos 4 por 100 000 habitantes. 
Analisando a morbilidade hospitalar, destaca-se 
um número de utentes saídos por fibrose 
pulmonar, pertencente ao grupo etário dos 65 ou 
mais anos, a aumentar de 2007 para 2011. 
Relativamente a este grupo etário, verificou-se 
um aumento de 1492, em 2007, para 2465 
utentes saídos, em 2011, o que corresponde a 
72% e 77% do total de utentes saídos por 
fibrose pulmonar, respectivamente. O número 
de óbitos de utentes com 65 ou mais anos 
também aumentou consideravelmente neste 
intervalo temporal, de 499, em 2007, para 869, 
em 2011, correspondendo a 88% e 90% do total 
de óbitos por fibrose pulmonar. Estes valores, 
tanto relativamente aos utentes saídos como 
aos respectivos óbitos, são mais elevados no 
grupo etário dos 80 ou mais anos do que no dos 
65 aos 79 anos. É aqui notório o peso que o 
envelhecimento tem na morbilidade hospitalar 
da fibrose pulmonar, pelo que a análise, 
relativamente ao grupo etário mais idoso, da sua 
evolução temporal assim como das suas 
desigualdades inerentes, não só mas também a 
nível regional, é de extrema importância. A nível 
regional, os utentes saídos por fibrose pulmonar 
com 65 ou mais anos são mais comuns na 
Região de Saúde do Norte, seguindo-se Lisboa 
e Vale do Tejo. No total dos 5 anos considerados 
neste trabalho, a região do Norte apresenta 
aproximadamente 35% do total do Continente, 

no que se refere a utentes saídos por fibrose 
pu lmona r com 65 ou ma i s anos . As 
correspondentes percentagens são 34% para 
Lisboa e Vale do Tejo, 24% para o Centro, 
sendo o restante distribuído pelas regiões 
Alentejo e Algarve. 

No que diz respeito à DPOC, observa-se um 
número de utentes saídos, pertencente ao grupo 
etário dos 65 ou mais anos, que diminuiu de 
2007 para 2011. Relativamente a este grupo 
etário, verificou-se uma diminuição de 7112, em 
2007, para 6687 utentes saídos, em 2011, o que 
corresponde a 80% e 78% do total de utentes 
saídos por DPOC, respectivamente. O número 
de óbitos dos utentes mais idosos aumentou de 
2 0 0 7 a 2 0 0 9 ( d e 5 7 8 p a r a 6 4 3 , 
respectivamente) sendo que começou a diminuir 
a partir deste ano, atingindo os 549 óbitos em 
2011. Comparando-se os sub-grupos etários 
dentro do grupo dos 65 ou mais anos, pode ver-
se que o grupo dos 65 aos 79 anos apresenta 
mais utentes saídos por DPOC que o dos 80 ou 
mais anos. Este facto inverte-se quando se fala 
do indicador óbitos. A nível regional, tanto os 
utentes saídos por DPOC com 65 ou mais anos 
como os correspondentes óbitos são mais 
comuns na Região de Saúde Norte, seguindo-se 
Lisboa e Vale do Tejo. Entre 2007 e 2011, a 
região do Norte apresenta aproximadamente 
38% do total do Continente, no que se refere a 
utentes saídos por DPOC com 65 ou mais anos. 
As correspondentes percentagens são 30% 

para Lisboa e Vale do Tejo, 26% para o Centro, 

sendo o restante distribuído pelas regiões 
Alentejo e Algarve. Relativamente à pneumonia, 
a sua Taxa de Mortalidade Padronizada (TMP) 

por 100 000 habitantes, para o grupo etário dos 
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65 e mais anos, é extremamente elevada 
apesar de ter diminuído entre 2009 e 2010 (de 
202,4 para 192,9, respectivamente). Estes 
números revelam- se preocupantes sobretudo 
quando se olha para a Taxa de Mortalidade 
Padronizada total: entre os 23,5 e os 25,5 por 
100 000 habitantes. Analisando a morbilidade 
hospitalar, verifica- se que as pneumonias 
bacterianas são mais comuns do que as virais 
no que diz respeito ao grupo etário mais idoso. 
Assim, só este tipo de pneumonias é merecedor 
de destaque no contexto da análise da 
morbilidade hospitalar, em particular no contexto 
do envelhecimento. Esta doença apresenta 
valores consideravelmente mais elevados que 
as outras consideradas neste trabalho. E, 
preocupantemente, estes valores, relativos a 
utentes com 65 ou mais anos, aumentaram 
consideravelmente de 2007 a 2011: passando 
25140 utentes para 31935. Estes valores 
correspondem a aproximadamente 69% e 74% 
do total de utentes saídos por pneumonias 
bacterianas, respectivamente. Paralelamente, o 
número de óbitos relativos a utentes com 65 ou 
mais anos também aumentou neste intervalo 
temporal, de 6192, em 2007, para 7833, em 
2011. Estes valores, tanto relativamente aos 
utentes saídos como aos respectivos óbitos, são 
mais elevados no grupo etário dos 80 ou mais 
anos do que no dos 65 aos 79 anos. Mais uma 
vez se nota o peso que o envelhecimento tem 
na morbil idade hospitalar das doenças 
respiratórias, em particular na de pneumonias 
bacterianas. A nível regional, ao contrário do 
verificado para as doenças anteriormente 
descritas, tanto os utentes saídos com 65 ou 
mais anos como os correspondentes óbitos são 
mais comuns na Região de Saúde Lisboa e Vale 
do Tejo, seguindo-se a Região de Saúde do 

Norte. Entre 2007 e 2011, a região Lisboa e Vale 
do Tejo apresenta uma percentagem de utentes 
saídos (com 65 ou mais anos por pneumonias 
bacterianas) em relação ao total do continente 
de 34%. As correspondentes percentagens são 
30% para o Norte, 29% para o Centro, sendo o 
restante distribuído pelas regiões Alentejo e 
Algarve.  

Conclusões 

O trabalho apresentado permite caracterizar a 
patologia respiratória a par com o aumento do 
número de pessoas com 65 ou mais anos, em 
particular de 80 ou mais anos, que se tem 
verificado em Portugal. Paralelamente, no nosso 
país, a mortalidade por doenças respiratórias 
constitui a terceira principal causa de morte, não 
evidenciando uma tendência decrescente nos 
últimos anos. Atendendo a que um grande 
número de doenças respiratórias se relaciona 
com o envelhecimento da população é 
expectável que o número de pessoas com 
doença respiratória venha a aumentar impondo 
ao sistema de saúde uma necessidade 
crescente de cuidados respiratórios. Algumas 
doenças respiratórias merecem especial 
reflexão, sobretudo na área do envelhecimento, 
dado os seus elevados valores. Entre elas está 
a fibrose pulmonar, cuja Taxa de Mortalidade 
Padronizada (TMP) por 100 000 habitantes, 
para o grupo etário dos 65 e mais anos, 
aumentou consideravelmente de 25,9, em 2007, 
para 30,2, em 2010. Estes números merecem 
especial atenção sobretudo quando se olha para 
a Taxa de Mortalidade Padronizada total. No 
contexto da morbilidade hospitalar, deparamo-
nos com um número de utentes saídos por 
fibrose pulmonar, pertencente ao grupo etário 
dos 65 ou mais anos, que aumentou de 2007 
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para 2011. Paralelamente, o número de óbitos 
também aumentou consideravelmente neste 
intervalo temporal. A nível regional, os utentes 
saídos por fibrose pulmonar com 65 ou mais 
anos são mais comuns na Região de Saúde 
Norte, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo. O 
mesmo facto se verifica quando se analisa a 
distribuição geográfica dos casos de DPOC. 
Quando se analisa esta última doença, depara-
se com um número de utentes saídos, 
pertencente ao grupo etário dos 65 ou mais 
anos, que diminuiu de 2007 para 2011. Por 
último, a pneumonia apresenta uma Taxa de 
Mortalidade Padronizada (TMP) por 100 000 
habitantes, para o grupo etário dos 65 e mais 
anos, extremamente elevada apesar de ter 
diminuído entre 2009 e 2010. Estes números 
revelam-se preocupantes sobretudo quando se 
olha para a Taxa de Mortalidade Padronizada 
total. A nível da morbilidade hospitalar, verifica-
se que as pneumonias bacterianas são mais 
comuns do que as virais no que diz respeito ao 
grupo etário mais idoso. Assim, só este tipo de 
pneumonias irá ser destacado no contexto da 
análise da morbilidade hospitalar, reforçado na 
temática envelhecimento. Esta doença 
apresenta valores consideravelmente mais 
elevados que as outras consideradas neste 
trabalho. E, preocupantemente, estes valores, 
relativos a utentes com 65 ou mais anos, 
aumentaram consideravelmente de 2007 a 
2011. Paralelamente, o número de óbitos de 
utentes com 65 ou mais anos também 
aumentou notavelmente neste intervalo 
temporal. A 

nível regional, ao contrário do verificado para as 
doenças anteriormente descritas, tanto os 
utentes saídos com 65 ou mais anos como os 
correspondentes óbitos são mais comuns na 

Região de Saúde Lisboa e Vale do Tejo, 
seguindo-se a Região de Saúde do Norte. 
É notório o peso que o envelhecimento tem na 
morbilidade hospitalar das referidas doenças, 
em particular nas pneumonias bacterianas, pelo 
que a análise, relativamente ao grupo etário dos 
65 ou mais anos, da sua evolução temporal 
assim como das suas desigualdades inerentes, 
não só mas também a nível regional, é de 
extrema importância. 

Em suma, é sabido que as pessoas vivem mais 
tempo, mas é importante que o façam com 
qualidade. Sabemos hoje muito mais que no 
passado em relação a comportamentos de risco, 
pelo que o nosso quotidiano deve passar por 
adoptar estilos de vida saudáveis. Mas seria 
importante irmos um pouco mais longe no nosso 
raciocínio crítico, nomeadamente poderá 
equacionar-se, perante novos desafios como o 
aumento de patologias respiratórias, outras 
respostas de organização menos centralizadas 
de oferta de cuidados orientadas para 
problemas de saúde que afectam de modo cada 
vez mais expressivo o quotidiano da vida de 
cada um. 
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