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Conceito de envelhecimento e agora? 

O processo de envelhecimento é naturalmente 
uma realidade biológica, psicológica e social, 
com composições específicas em cada 
sociedade (Lange et al., 2009). Viña, Borrás e 
Miquel (2007) definem envelhecimento em 
quatro dimensões: o envelhecimento universal 
(fenómeno associado que ocorre em diferentes 
graus a todos os indivíduos de uma espécie); o 
envelhecimento intrínseco (que remete para o 
facto de a origem do envelhecimento ter causas 
endógenas, não dependendo portanto de 
fatores extrínsecos); o envelhecimento 
p r o g r e s s i v o ( a s a l t e r a ç õ e s o c o r r e m 
progressivamente ao longo dos ciclos de vida) e 
o envelhecimento de deterioração (este 
fenómeno é descrito quando a pessoa o 
considera como um processo nefasto).  
As principais organizações internacionais (OMS, 
ONU) sustentam a reorganização dos cuidados 
de saúde com base no nível funcional das 
pessoas com 65 e mais anos de idade. O nível 
funcional influencia o comportamento de 
autocuidado e vice-versa. Paralelamente, outros 
fatores como a idade, o sexo, a cognição, o 
estado geral de saúde, a cultura, o sistema de 
apoio familiar e os fatores contextuais interferem 
d e i g u a l m o d o n o p l a n e a m e n t o d a s 
necessidades de cuidados de enfermagem. A 
intervenção dos cuidados deve, pois, ser 
orientada e programada ao nível dos sistemas 
de saúde (Orem, 2001), em linha com os défices 
de funcionalidade (Lopes et al., 2008).  
Importa pois redefinir o conceito de o conceito 
de envelhecimento como um processo de 
alterações progressivas ocorridas ao nível 
biológico (mutação dos fatores genéticos com o 

aumento da idade, perda de homeostase, 
diminuição da massa muscular e força), 
psicológico (alteração na aprendizagem social, 
perda de funcionalidade cognitiva e de 
qualidade de vida) e sociológico (alteração do 
papel na sociedade e no seio familiar), com 
repercussões ao nível da funcionalidade e da 
alteração dos processos de vida e tomadas de 
decisão autónomas dos idosos (Fonseca e 
Lopes, 2014). 
Com base nele podemos desenvolver 
perspetivas diferenciadores ao nível dos 
cuidados e sistemas de saúde, divirtam-se com 
mais este número do nosso Journal!! 

César Fonseca, PhD. 
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Resumo 

Objetivo: Compreender as perceções de recém-aposentados portugueses sobre aquele que foi o momento antes da transição para a reforma, 
percebendo quais os precipitantes da tomada de decisão para se aposentarem, qual o processo que vivenciaram desde a tomada de decisão 
até à sua efetivação e quais as expetativas que construíram sobre aquele que poderia vir a ser o seu futuro, num efetivo estatuto de 

reformados. Métodos: Estudo qualitativo descritivo. Foram conduzidos 18 grupos de foco, em Unidades Funcionais de Saúde da 
Administração Regional de Saúde do Centro aleatoriamente selecionadas, num total de 146 participantes recém-aposentados. A informação 

recolhida foi transcrita e submetida a análise de conteúdo, com recurso ao programa NVivo10®. Resultados: Da análise realizada emergiram 
significados relativos às vivências anteriores à passagem à reforma, tendo estes se identificado com o tema Antes da Reforma. Neste tema, 
evidenciaram-se três subtemas: os Precipitantes da passagem à reforma; o Processo de interiorização da proximidade da passagem à reforma; 

e as Expectativas relativas à futura vivência da passagem à reforma. Os recém-aposentados portugueses percecionaram como precipitantes 
da decisão de se reformar os benefícios pessoais, as questões de doença e o desemprego indesejado. O processo que vivenciaram, desde a 
tomada de decisão até à efetivação da reforma, foi percecionado como positivo. As expetativas que construíram para o futuro foram reflexo do 

não planeamento desta transição. Conclusões: Numa política de envelhecimento ativo, a passagem à reforma deve ser considerada um 
momento crítico para a promoção e preservação da saúde. A passagem à reforma pode determinar um processo de envelhecimento ativo e 

bem-sucedido, pelo que se devem compreender os fatores que precipitam e condicionam a ocorrência bem-sucedida desta transição do ciclo 
de vida. 
Palavras-Chave: Aposentadoria; Envelhecimento 

Abstract  
Objective: Comprehend the perceptions of Portuguese recently retired upon the moment before the transition to retirement, understanding the 
precipitates of the decision-making to retire, what process they experienced since the decision until its concretization and what expectations 

they built upon the future in an effective retired status.Methods: Descriptive qualitative study. 18 focus groups were conducted in randomly 
selected Health Functional Units of the Regional Health Authority of the Centre, with a total of 146 newly retired participants. The information 
collected was transcribed and subjected to content analysis, using the program NVivo10®.Results: Meanings have emerged from the analysis, 

related to previous experiences to retirement, and these were identified with the theme Before retirement. In this theme, three sub-themes 
showed up: Precipitants of retirement; the Process of internalization of the proximity of retirement; and Expectations regarding future experience 

of retirement. The Portuguese recently retired perceived as precipitates of the decision to retire personal benefits, health issues and unwanted 
unemployment. The process experienced from decision making to the concretization of retirement was perceived as positive. Expectations built 
for the future were the reflection of not planning this transition.Conclusions: In an active aging policy, transition to retirement should be 

considered a critical moment for the promotion and preservation of health. The transition to retirement may determine an active and successful 
aging process, so the factors that precipitate and determine the successful occurrence of this transition lifecycle should be understood. 
KeyWords: Retirement; Aging 
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Introdução 

O envelhecimento demográfico é uma realidade 
p remen te nos pa í ses desenvo l v i dos , 
consequência das baixas taxas de natalidade, 
do aumento da longevidade, da evolução das 
condições socioeconómicas e tecnológicas, da 
promoção da saúde e prevenção da doença, da 
melhoria dos cuidados na doença crónica e da 
chegada do coorte do baby boom à terceira 
i d a d e ( S h u l t z & Wa n g , 2 0 11 ) . E s t e 
enve lhec imento popu lac iona l , embora 
represente uma das maiores conquistas das 
sociedades modernas, acarreta diferentes 
dificuldades económicas e sociais. Estas 
dificuldades decorrem não só do maior número 
de pessoas idosas e do consequente grau de 
dependência social que daí advém, mas 
também do crescimento do número de pessoas 
que atingem a idade da reforma e do maior 
número de anos que cada pessoa vive neste 
estatuto, comprometendo os sistemas sociais 
europeus, tal como os conhecemos (Boumans, 
Jong, & Vanderlinden, 2008). 
A esperança de vida em Portugal tem 
aumentado, situando-se nos últimos anos numa 
média de 80,2 anos (Pordata, 2013). A par deste 
aumento, muitos trabalhadores têm decidido 
antecipar a transição para a reforma. A idade 
média da reforma é de 61,5 anos (Pordata, 
2014), originando um maior número de anos de 
vida após a reforma do que nas décadas 
anteriores. As razões que levam as pessoas a 
antecipar a sua reforma são as mais diversas e, 
nos últimos anos, poderão resultar do contexto 
socioeconómico que Portugal atravessa 
(Loureiro, et al., 2014). 
A reforma é uma transição que origina 
importantes mudanças a nível psicológico, 
económico e social na vida das pessoas (Nuss 
& Schroeder, 2012) e uma transição mal 

sucedida e precipitada pode ter consequências 
para a saúde dos indivíduos e suas famílias 
(Loureiro, 2011). Para muitas pessoas, a 
identidade de trabalhador é a maior definição de 
si próprias, sentindo, assim, uma perda da sua 
identidade por deixarem de trabalhar (Kubicek et 
al., 2011). Mas, embora possa ser um momento 
dese jado por mu i tos , a adap tação à 
aposentação poderá vir a ser mais difícil do que 
muitos idealizam (Fonseca, 2011). 
Um envelhecimento ativo e bem-sucedido dos 
cidadãos (Baltes e Baltes, 1993; Fernández-
Ballesteros, 2004) pode ser consequência de 
uma transição bem-sucedida para a reforma, 
pelo que a promoção da saúde nesta fase do 
ciclo vital assume grande relevância.  
O objetivo deste estudo é compreender as 
perceções dos recém-aposentados portugueses 
sobre o momento antes da transição para a 
reforma, percebendo quais os precipitantes da 
decisão de se reformar, qual o processo que 
vivenciaram desde a tomada de decisão até à 
sua efetivação e quais as expetativas que 
construíram para o seu futuro. 

Métodos 
Este estudo integrou a primeira fase, do primeiro 
momento, do projeto Reforma Ativa: estudo de 
um programa promotor de um envelhecimento 
saudável (PTDC/MHC-PSC/4846/2012). Estudo 
do tipo descritivo e de carácter qualitativo, 
b a s e a d o n u m p a r a d i g m a e m p í r i c o e 
construtivista. 
Considerou-se população alvo deste estudo, os 
indivíduos inscritos em unidades funcionais de 
saúde pertencentes à Administração Regional 
de Saúde do Centro (ARSC) que cumprissem a 
condição de estar aposentado há menos de 5 

anos, independentemente da idade, género, 

motivo de aposentação, ou área de exercício da 

                                                                                                                                                                                            

Página  4 



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

qual se aposentaram. 
O processo de seleção dos participantes 
desenvolveu-se em quatro fases. Na primeira 
fase foram selecionadas aleatoriamente 18 
unidades funcionais de saúde nas quais, em 
tempo posterior, foram realizadas reuniões com 
os seus profissionais de saúde, no sentido de 
serem apresentados os objetivos e ser obtida a 
colaboração no desenvolvimento deste projeto. 
Na segunda fase, foram identificados potenciais 
participantes através do conhecimento dos 
enfermeiros de família seus responsáveis. Na 
terceira fase, os indivíduos identificados foram 
convidados a colaborar no estudo, tendo para 
tal sido estabelecido o contacto com todos os 
potenciais participantes. Na quarta, e última fase 
deste processo, constitui-se a amostra com os 
indivíduos que mediante consentimento 
informado se disponibilizaram voluntariamente a 
colaborar na realização de grupos focais e que 
cumpriam os referidos critérios de inclusão. 
Todos os indivíduos contactados acederam a 
participar no estudo.Cada um dos 18 grupos de 
foco teve a constituição mínima de oito e 
máxima de dez participantes, tendo a amostra 
final um total de 146 participantes. Os grupos de 
foco fo ram o r i en tados po r um gu ião 
semiestruturado de colheita de dados. A 
informação recolhida foi transcrita e submetida a 
análise de conteúdo com recurso ao programa 
NVivo10®, tendo da mesma emergido diferentes 
temas.Cada grupo de foco foi conduzido por 
dois membros da equipa de investigação; um 
conduziu o grupo de foco e o outro tirou notas 
detalhadas da ordem dos participantes e 
q u a l q u e r c o m p o r t a m e n t o n ã o - v e r b a l 
significativo, para minimizar os problemas de 
confiabilidade e validade. No final de cada grupo 
de foco, o moderador apresentou aos 
participantes os principais temas que surgiram, 

para confirmação e esclarecimento. A análise de 
conteúdo foi cega e conduzida por três 
membros da equipa de investigação. Para 
preservar a consistência interna de codificação, 
um membro da equipa tinha a responsabilidade 
principal de conduzir a análise e participou de 
todos os grupos de foco. 
Respeitaram-se todos os procedimentos éticos 
e formais inerentes ao desenvolvimento da 
investigação, tendo para tal o projeto sido 
submetido às Comissões de Ética da Unidade 
de Investigação em Ciências da Saúde: 
E n f e r m a g e m d a E s c o l a S u p e r i o r d e 
Enfermagem de Coimbra (UICISA:E/ESENFC - 
P131-01/2013) e da ARSC (27/06/2013), tendo 
sido dada a aprovação de intervenção por parte 
dos conselhos executivos de todas as unidades 
funcionais de saúde onde decorreu a colheita de 
dados, e obtido o consentimento informado de 
todos os participantes dos grupos de foco. 

Discussão dos Resultados 
Da análise dos dados recolhidos emergiram três 
temas centrais: antes da reforma, após a 
reforma e idealização da vivência futura. Neste 
artigo serão apresentados os resultados do 
tema antes da reforma.Os discursos dos 
participantes evidenciaram significados relativos 
às vivências anteriores à passagem à reforma, 
tendo estes se identificado com o tema Antes da 
reforma (Figura 1).Neste tema, evidenciaram-se 
três subtemas: os precipitantes da passagem à 
reforma; a interiorização da proximidade da 
passagem à reforma; e as expectativas relativas 
à futura vivência da passagem à reforma. 
Enquanto o primeiro constituiu uma explicitação 
das razões para a tomada de decisão, em que 
se tornou necessário enumerar e concretizar os 

argumentos que foram utilizados no diálogo 
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interno, os outros dois subtemas desvelam a 
tonalidade emocional em que aquele se 
construiu. 

Precipitantes de passagem à reforma 
Os recém-aposentados falaram sobre dúvidas, 
hesitações e ansiedade perante a incerteza, 
deixando antever a variabilidade emocional 
ocorrida durante o período antes da reforma. De 
entre as motivações que levaram as pessoas a 
decidirem precipitar o pedido de aposentação 
constataram-se: os benefícios pessoais, a 
ausência de saúde e o desemprego indesejado. 
Os indivíduos percecionaram a importância dos 
benefícios pessoais como tendo um peso 
considerável na decisão de solicitarem o 
estatuto de aposentado, ainda que a sua idade 
lhes permitisse continuar a trabalhar. Esses 
benefícios estiveram essencialmente ligados a 
uma certa insatisfação com a conjuntura em que 
viviam e com a antecipação da incerteza no 
futuro, dada pela instabilidade socioeconómica 
que se vinha a instalar desde o final da primeira 
década deste século, em Portugal (Loureiro, 
2011).  
A verbalização dessa insegurança no futuro 
esteve patente em diversos excertos dos 
discursos proferidos pelos participantes, sendo 
estes alusivos à maior intervenção do Estado no 

sentido de um maior controlo da rede de 
estruturas de apoio social. 

O que me deu mais origem a desistir do 
meu negócio foi as leis da ASAE. […] O 
comércio está de rastos e depois eu 
pensei ‘se posso pedir a reforma peço’. 
Não fiquei muito contente mas avancei 
com aquilo. […] As exigências de 
equipamento … as multas é o que temos 
de mais complicado e as quantias são 
elevadas! P37 (2013) 

I dên t i ca i nsegu rança es teve também 
relacionada como a previsão da maior 
contenção de custos que se avizinhava com a 
cont inuidade do exercício prof issional, 
nomeadamente com respeito à perda de 
remunerações e regalias, até aí conseguidas.  

E depois tudo o que ganhava era para 
gasolina, alimentação e pouco mais … e 
depois pensei na diferença … vou tentar 
reformar-me. P49 (2013) 
Devido a toda esta situação económica 
que já vem de 2008. […] E eu até acho 
que nos últimos dois anos paguei para 
trabalhar. P89 (2014) 
Eu quando meti a papelada foi com uma 
penalização de 6,5 … ouvi dizer que no 
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ano a seguir que era 10. E como valia 
mais um pássaro na mão do que dois a 
voar […]. P15 (2013) 

Contudo, a literatura sugere que os indivíduos 
que regressam ao mercado de trabalho depois 
da aposentação fazem-no para ter acesso a 
melhores recursos financeiros (Nuss & 
Schroeder, 2002), podendo estes participantes, 
face à realidade socioeconómica em Portugal, 
ver as suas expetativas frustradas.  
Ainda, segundo deram a saber, na época, 
tomaram conhecimento desta conjuntura 
sociopolít ica e da possibi l idade de se 
aposentarem mantendo os seus benefícios 
pessoais, através de familiares, amigos ou 
comunicação social. 

Eu fui informada por um familiar meu, 
que v i ve em L i sboa e sab ia e 
aconselhou-me e tratou-me de tudo e 
disse-me como eu havia de fazer […] 
P33 (2013) 
O governo ajudou a empurrar o pessoal. 
A função pública … e a gente aproveitou! 
… Eu, por exemplo, aproveitei logo. P31 
(2013) 

No que se refere à ausência de saúde, esta foi 
também uma precipitante da solicitação de 
reforma. Algumas pessoas reformaram-se pela 
perceção de um certo cansaço físico e 
psicológico, originado pela profissão que 
exerciam.  

E as crianças não têm culpa que eu vá 
envelhecendo e não possa ter com elas 
a mesma genica, a mesma alegria, a 
mesma disponibilidade … Portanto, eu 
acho que […] mesmo as crianças 
precisam de pessoas mais novas para 
lidar com elas, as minhas energias já não 

são as mesmas de quando eu tinha 24 
ou 25 anos […]. P23 (2013) 

A transição para a aposentação, embora 
desejada por muitos, poderá ser mais difícil do 
que muitos antecipam (Atchley, 1996; Fonseca, 
2011; Hermon & Lent, 2012). Nas pessoas que 
tomaram esta decisão por situações de 
invalidez, sem que tivesse sido seu o desejo de 
abandonar a vida profissional ativa, pode ser 
ainda mais difícil, pela indesejabilidade e pelo 
isolamento que esta transição suscita (Loureiro, 
2014). Os recursos financeiros limitados, acima 
mencionados e a saúde débil podem produzir 
angústia, mau ajustamento e resultar em baixos 
níveis de satisfação com a reforma (Solinge & 
Henkes, 2008). 

Custou-me muito, é verdade. Sentia-me 
muito debilitada porque o meu corpo não 
conseguia trabalhar. […]. Eu sentia que 
não era capaz de fazer o trabalho que 
tanto gostava de fazer … que era 
trabalhar com idosas … pessoas 
humanas … pessoas que nos aparecem 
diferentes, cada um tem a sua maneira 
de ser, a sua maneira de estar […] P8 
(2013) 

Como a fase inicial da reforma é um momento 
de vulnerabilidade, podendo contrastar com os 
planos feitos antes da mesma (Bradley, 2001), 
nesta última situação de aposentação (tomada 
de forma indesejada) encontram-se pessoas 
com uma elaboração mental difícil, revelando 
tristeza por não lhes ter sido possível continuar 
a trabalhar, a ser úteis e produtivas. 

Eu encarei a reforma muito mal … foi de 

maneira compulsiva. Tive que ser 
operado às coronárias, quatro bypass 

em Coimbra … e isso cessou-me logo os 

meus horizontes. Embora eu já tivesse 
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ultrapassado o mínimo da idade da 
reforma … pensava que ainda estava 
ativo por mais algum tempo e no espaço 
de um mês… P60 (2014) 
Comigo tem s ido um bocadinho 
complicado … porque eu reformei-me 
por invalidez … comecei a ter problemas 
de saúde e daí para a frente tenho 
continuado sempre com problemas de 
saúde… P36 (2013) 

Como os indivíduos não experienciam a 
aposentação todos da mesma maneira (Hermon 
& Lent, 2012), outras pessoas, apesar de não 
aceitarem esta transição, acabaram por 
resignar-se com a situação. 

Fui obrigada a aposentar-me em 2009 
devido a um problema de saúde. Uma 
prótese numa anca tive que deixar de 
trabalhar. Até aí era doméstica. Mas 
continuo em casa, na medida das 
minhas posses, a fazer … as minhas 
rotinas. P7 (2013) 
Infelizmente, pela saúde do meu marido 
fui obrigada a reformar-me. Não só pela 
saúde dele mas também pela minha e 
acabei por vir para casa…P55 (2014) 

Também em benefício próprio, a decisão de 
passar à reforma pode igualmente ter 
constituído uma fuga às dificuldades presentes 
no trabalho; revelando o estigma psicossocial 
possivelmente atribuído ao facto de se 
permanecer no local de trabalho com limitações 
de saúde (Chanlat et al., 1996) ou, ainda, com a 
perceção das organizações permanecerem 
pouco solidárias com a disfunção. 

Eu posso dizer que reformei-me com 
problemas de saúde … ou seja, eu 
continuo a ter pedra no rim … estava 
constantemente a ter que ir para o 

hospital. E chegou uma altura que eu me 
sentia uma pessoa a mais dentro da 
empresa. […] Eu percebi que estava a 
criar um ambiente que não me facilitava 
nada a vida. E a forma de fugir a isso, e 
eu tive que fugir, foi reformar-me. P61 
(2014) 

A possibilidade de vir a ficar em situação de 
desemprego indesejado foi mais um dos 
precipitantes da antecipação da reforma, 
enunciados pelos participantes. Assim, antes 
que fossem colocados no desemprego, 
anteciparam-se com um pedido de reforma. A 
alteração do contexto laboral, dada pela 
substituição humana e a insatisfação com a 
situação político-económica que impedia a 
vinculação à empresa, foram apontadas pelos 
participantes como motivos de reforma. 

Trabalhei na cerâmica, 28 anos […] O 
patrão já não precisava de nós, as 
máquinas ficaram mais automáticas. […] 
Aposentei-me… quer dizer, estive no 
desemprego, em 2003, de 2003 a 2006, 
e depois passei a aposentado em… 
2006. Estive três anos no desemprego. 
… Fui obrigado a deixar de trabalhar 
porque a empresa teve que remodelar 
aquilo mais moderno e fomos obrigados 
a sair. P6 (2013) 
Trabalhei 40 anos sempre em escolas … 
e andava sempre com os meninos e 
aquelas coisas… quando me reformei, 
reformei-me porque passei para contrato 
e andava a passar de contratos em 
contratos, depois vinham as férias e ia 
para o desemprego … e então meti a 
reforma. P12 (2013) 

As atitudes e padrões comportamentais 

desenvolvidos durante os últimos anos de vida 
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ativa em situações de reforma compulsiva, 
como descr i to, comprometem um bom 
ajustamento, pois dificultam a reorganização 
das suas vidas e a modificação da sua auto 
perspetiva (Nuss & Schroeder, 2002).   
Interiorização da proximidade da passagem à 
reforma 
No subtema interiorização da proximidade da 
passagem à reforma encontrou-se um processo 
de moratória psicossocial (Erikson, 1971), em 
que os pa r t i c i pan tes se p repara ram, 
i n t e r n a m e n t e , p a r a a n o v a f a s e d e 
desenvolvimento que possivelmente iriam viver. 

Procurei preparar-me bem para esta 
passagem. E também há um aspeto que 
me parece que pode ter um lado 
negativo mas também pode ter um lado 
positivo … foi o meu caso, demorou 
quase um ano. E esse ano ajudou a 
descomprimir de certo modo e a 
preparar-me … eu já estava preparado! 
[…] Essa preparação é essencialmente é 
introspetiva, quer dizer, nós temos que 
olhar para nós próprios e pensar o que é 
que vamos fazer a seguir? Será que é 
is to que eu quero? […] Fu i -me 
preparando, quer d izer, não f i z 
preparação nenhuma especial … foi 
introspeção. P25 (2013) 

Expetativas relativas à futura vivência da 
passagem à reforma 
Acerca das expectativas relativas à futura 
v ivênc ia da passagem à re fo rma, os 
participantes apresentaram a idealização de 
bem-estar e a idealização de projetos. A 
idealização de bem-estar passou, sobretudo, 
por imaginar as coisas boas que finalmente 
poderiam vir a realizar ou a ter. Os participantes 
referiram que, durante a vida ativa, idealizavam 

a passagem à reforma como a possibilidade de 
atingir o bem-estar e a qualidade de vida que 
não tinha sido possível anteriormente. Este 
achado veio ao encontro da fase de lua-de-mel 
idealizada para o período pós aposentação 
(Atchley, 1996), na qual o indivíduo projeta 
colocar em prática todas as expectativas 
posi t ivas e projetos futuros que t inha 
interiorizado durante o seu período de exercício 
profissional. 

Aquilo que eu idealizei que era a minha 
qualidade de vida. P7 (2013) 

Como disse, a gente cria diversas 
expetativas para depois na reforma. P66 
(2014) 

Ser dono de si mesmo, relativamente às ações 
a desenvolver, foi outro dos aspetos descritos 
nesta ideal ização que esteve também 
relacionada com o fazer atividades que não 
foram possíveis durante o período em que 
trabalhavam, devido à impossibilidade de ter 
tempo ou dinheiro para a realização das 
mesmas. Assim, verificou-se que muitos dos 
participantes idealizavam o período da 
aposentação como um momento em que 
passariam a ter maior disponibilidade financeira 
e de tempo, em que poderiam finalmente 
concretizar sonhos que tinham ficado por 
realizar. 

Eu toda a minha vida pensei em não 
parar completamente quando chegasse 
à reforma mas quando já faltavam 2 
anos eu já contava as horas … já fiz uma 
hora … acabava o dia a contar as horas 
porque a saúde … e agora, embora 
esteja doente, quer dizer, não está 
ninguém atrás de mim, se me quiser 

sentar posso sentar … faço as coisas ao 

meu ritmo … o que é mais fácil visto a 
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minha situação. P44 (2013) 
O meu sonho era ter muito dinheiro e 
passear… Gostava de ter saúde e andar 
a passear […] P18 (2013) 

O planeamento da aposentação antes de esta 
acontecer é benéfico, sendo uma parte 
importante deste planeamento a clarificação das 
expetativas face à aposentação (Hermon & 
Lent, 2012), para que os sonhos e planos para a 
nova fase da vida sejam concretizáveis. 
Alguns participantes referiram que já tinham 
atividades planeadas e que estas se centravam 
muitas vezes na família, o que de certo modo 
vem na linha do pensamento de Loureiro (2011), 
quando refere que a família constitui a principal 
fonte de apoio na perceção do indivíduo 
aposentado. A família também está em 
modificação, nesta altura da vida. O casal pode 
estar sozinho ou pode ter filhos e netos em casa 
(Mintzer & Taylor, 2012). Os netos e os filhos 
surgem como precipitante e como futura 
ocupação do tempo, quando planeiam a vida 
depois da reforma. 

[…] quando pensei nisso já tinha 
algumas … ocupações pensadas … 
tinha os meus netos […] P41 (2013) 

Para além da perceção do bem-estar, alguns 
participantes idealizaram muitos outros projetos, 
independentemente de os virem ou não a 
concretizar. 

Então, também programei a minha 
reforma, a minha aposentação, pensava 
sempre nisso e … não era aqui desta 
zona mas comprámos aqu i uns 
bocadinhos … realmente já com a ideia 
de que quando me aposentasse me ia 
entreter. E sinto-me completamente feliz! 
P38 (2013) 

Quando me reformei, para além de já ter 
planeado … já sabia, já tinha um 
desenho do que pretendia fazer quando 
me aposentasse […] Três ou quatro anos 
antes de me reformar, interrogava-me o 
que é que eu ia fazer e dentro desse 
desenho, estava fazer qualquer coisa 
que não tivesse nada a ver com a 
profissão. Queria viver a vida e dentro 
dessa caixa estava um monte de coisas 
[…]. P75 (2014) 
Eu, a bem dizer, reformei-me e a minha 
vida não alterou muito porque eu já tinha 
programado a minha reforma, quando 
tivesse 60 anos vinha-me embora. E 
portanto eu já tinha uns hobbiezitos, 
tinha os animais, tinha aquilo tudo. P74 
(2014) 

Estes achados levam a perceber que os 
participantes, para além de terem uma 
perspetiva positiva do que seria a sua vida após 
deixarem o trabalho, antecipavam já algumas 
ideias e projetos a efetivar no futuro. Esta 
p r e o c u p a ç ã o c l a r a c o m o n ã o e s t a r 
desocupado, será reflexo de um medo latente 
de se sentirem inúteis após uma vida que foi 

centrada no trabalho, no estatuto social e no 

papel familiar que a caracterizou (Fernandes, 
2001; Fonseca, 2011). 

Conclusão 
As evidências resultantes deste estudo deram a 
perceber que os indivíduos recém-aposentados 
em Portugal percecionam a futura passagem à 
reforma como uma transição de vida e 
consideravam que a mudança que envolve esse 
processo exige um esforço adaptativo.  
O s r e c é m - a p o s e n t a d o s p o r t u g u e s e s 

percecionaram como precipitantes da decisão 
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de se reformar os benefícios pessoais, onde se 
inclui a possibilidade de passar mais tempo com 
a família, as questões de doença e o 
desemprego indesejado. Os achados fizeram 
ainda notar que a forma como os aposentados 
percecionam a futura transição para a reforma 
está relacionada com as suas características 
pessoais, das vivências e estratégias de coping 
de que já eram detentores, das redes de apoio 
informal e formal que dispõem no meio em que 
habitam e, ainda, para aqueles que se 
encontram inseridos numa família, das 
características da mesma. As estratégias de 
coping parecem assumir particular relevância 
quando a passagem à reforma não é desejada. 
Verificou-se que o processo que os recém-
reformados vivenciaram desde a tomada de 
decisão até à efetivação da reforma, é 
percecionado como positivo por permitir fazer 
uma moratória de antecipação do futuro e definir 
planos e estratégias para o futuro.  
Concluiu-se que as opções do presente 
resultam em grande parte das vezes das 
experiências do passado e que terá sido 
decorrente das mesmas que muitos fizeram as 
suas opções adaptativas. Exemplo destas 
influências do passado foram os motivos que 
estiveram na base de uma decisão de 
aposentação antecipada.  
As expetativas que construíram para o futuro 
são reflexo do não planeamento desta transição, 
por poderem ser irrealistas e trazerem, no pós 
re fo rma, sen t imen tos de des i lusão e 
arrependimento. 
Numa política de envelhecimento ativo, a 
passagem à reforma deve ser considerada um 
momento crítico para a promoção e preservação 
da saúde. A passagem à reforma pode 
determinar um processo de envelhecimento 

ativo e bem-sucedido, pelo que se devem 
compreender os fatores que precipitam e 
condicionam a ocorrência desta transição bem-
sucedida. 
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Resumo 

Problemática: A experiência de cuidar tem sido explorada através da compreensão do processo activo de cuidar, mas da trajectória do pós cuidado pouco se 

sabe, a natureza da experiência do pós cuidador familiar tem sido pouco explorada, nomeadamente na reconstrução da vida quotidiana.  Objectivo: Integrar e 

sumariar a experiência do pós cuidador familiar na reconstrução da vida quotidiana. 

Estratégia de Pesquisa: A pesquisa foi realizada na EBBSCO (CINHAL; Medline; Cochrane Database of Systematic Reviews, MedicLatina, Psychology and 

Behavioral Sciences Collection); ISI Web of cience; Scielo; Pubmed; Scopus; Nursing Reference Center. Recorreu-se ao método PICo com resultado de 199 

artigos, dos quais foram seleccionados 5.  Resultados: Foram identificados aspectos sugestivos da experiência do pós cuidador familiar na reconstrução da 

vida quotidiana: moldura da experiência de cuidar, luto e vazio de não cuidar, desligação de si e interiorização do outro, desligação com a vida quotidiana e 

bem estar no pós cuidado.  

Conclusões: Os resultados podem convidar os enfermeiros a reflectir nas práticas e no desenvolvimento de um apoio formal ao pós cuidador familiar 

direccionado para estratégias positivas. 

Palavras-Chave: Pós cuidador familiar, trajectória de cuidar, experiência de reconstrução; vida quotidiana 

Abstract  

Context: Family care has been the phenomenon of interest in understanding the effects of caregiving and the care giver burden. The death of the caregiving's 

target a milestone in the path of the caregiving which can be for the caregiver an  experience of chaos and uncertainty. The loss experience has been explored 

to understand the grieving process, but the trajectory of post-caregiving isn't known enough, the nature of the post-caregiver experience hasn't been explored 

enough, particularly in the reconstruction of everyday life, which remains hidden.  Objective: To integrate and summarize the post-caregivers experience in the 

reconstruction of everyday life. Design: Perform a systematic review of literature according Joan Briggs Institute (JBI) Reviewers' Handbook's (2011) lines. 

Inclusion criteria: Qualitative studies (phenomenological, grounded theory, ethnography, research-action, discourse analysis and feminist research) and / or 

quantitative (descriptive and cross-cut methodology) that illustrate the experience and / or the reconstruction's path of everyday life of post-caregiver. 

Participants aged equal or over 18 years old with caregiving experience (have been caregiver father / mother, husband / wife, son / brother) in a period equal or 

over a year, and who have ceased to caregive for more than 1 year because  of the deceasing of the caregiving target (minimum limit established, because it is 

the mourning period established by various authors). This includes yet studies on the context and the results found concern to the description, understanding 

and / or illustration of experience and / or post-caregiving trajectory after the deceasing of the caregiving target in the reconstruction of everyday life. Search 

strategy: CINAHL electronic databases ; Medline; Cochrane Database of Systematic Reviews, MedicLatina, Psychology and Behavioral Sciences Collection; ISI 

Web of cience; Unless otherwise indicated; Scielo; Pubmed; Scopus; Nursing Reference Center, were targets of research in the period of December 2013 to 

February 2014. We've identified five studies focusing on aspects of reconstruction experience of everyday life post caregivers (n = 4).Review Methods: The 

methodological quality of the studies was assessed using the methodological tools of the JBI (2011) for the qualitative approach - QARI Critical Appraisal 

Checklist for Interpretive and Critical Research - and quantitative - MASTARI Critical Checklist appraisal tool for Descritive/Case Series Studies, the extraction 

was done according to the central aspects of the articles, and presented in context. Then the analysis of the data resulted from a systematic process of 

identifying issues related to the phenomenon under study, presented in the narrative summary.Results: In the analyzed papers data emerge five aspects 

according to the experience of post-caregiver everyday life , the frame of the caregiving experience (prior the deceasing of the caregiving target ), disconnection 

of him/herself and internalization of the other (inclusion and appreciation of the caregiving target towards him/herself), mourning and the emptiness of not 

caregiving (feelings of loss upon the caregiver's target and loss of caregiver's role), disconnection with everyday life (disconnection with leisure activities and 

social networking during and prior the period of care) and welfare in the post-caregiving.  Conclusions: This review suggests that the post caregiver experience 

has focused on the impact of caregiving, standing out as a structural building of a support network (social and financial support). The reconstruction of everyday 

life as a positive path does not emerge from the data.  

KeyWords: Path to care, Post-caregiver, reconstruction experience; everyday life 
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Introdução 

A caracterização demográfica, social e cultural 
da Europa está em mudança. Em Portugal o 
índice de envelhecimento aumentou de 102 
para 128, demarcando o fosso entre gerações 
que se tem agravado nas últimas décadas 
(Instituto Nacional de Estatística, 2011). 
Associado a isto, destaca-se o agravamento do 
índice de dependência de idosos que aumentou 
cerca de 21% na última década (INE, 2011).  
A par das alterações demográficas, verifica-se o 
aumento de doenças crónicas frequentemente 
incapacitantes, da polimedicação e da patologia 
crónica múltipla destacando-se a prevalência da 
demência que aumenta, de 1% aos 65 anos 
para 30% aos 85 anos de idade (Direcção Geral 
de Saúde, 2006). Importa dizer que o “recurso a 
internamentos evitáveis, em desespero de 
causa, acaba por determinar o aparecimento de 
dependências ou o agravamento das mesmas e, 
até, o esgotamento das famílias, cujos recursos 
e disponibilidade não encontram suporte em 
serviços de proximidade e de apoio ao 
domicílio” (DGS, 2006). Isto é, a emergência do 
envolvimento da rede familiar na prestação de 
cuidados tem feito sobressair a figura do 
cuidador familiar nas últimas décadas (Oliveira, 
2009). De acordo com a Family Caregiver 
Alliance (2011, cit in Penrod, 2013), nos EUA há 
cerca de 65,7 milhões de cuidadores familiares; 
na Europa, há registo de 125 milhões (European 
Quality of Life Survey (EQLS), 2009). Em 
Portugal, segundo dados do ISS (2005) é 
relatado que os cuidadores familiares de 
doentes de Alzheimer são maioritariamente do 
sexo feminino 70% e na generalidade cônjuges 
(50%); têm idade média de 60 anos, são pouco 
escolarizados, em situação de reforma ou 
integrada no mercado de trabalho a exercer 
profissões de nível intermédio ou pouco 

qualificantes. No relatório “Uma Observação 
s o b r e o s C u i d a d o s C o n t i n u a d o s n o 
Domicílio” (Branco, 2008), foi identificado que os 
cuidados a pessoas dependentes são 
realizados, na generalidade, por cuidadores 
familiares (96,3%), na maioria mulheres 
(72,8%), do grupo etário dos 45-65 anos 
(55,1%) e que coabitam com o dependente 
(92,6%). 
O conhecimento relativo aos cuidadores 
familiares têm crescido nos últimos 25 anos, a 
s o b r e c a r g a e o i m p a c t o d o c u i d a r , 
nomeadamente a ansiedade e a depressão 
(burden), de que são alvo, tem dominado a 
literatura desde há 10 anos (Melo e Silva, 2012; 
Silverman, 2008; Cardoso, 2011; Blum, 2010; 
De La Cuesta, 2004).  
Recentemente, na reunião da European 
Par l i ament In te res t Group on Care rs 
(Eurocarers, 2014), discutiu-se que na União 
Europeia 80% dos cuidados a pessoas 
dependentes são assegurados por cuidadores 
informais (geralmente não pagos). Em Portugal 
o valor atingiria ou excederia os 7,5 milhares de 
milhões de euros da despesa pública anual do 
Serviço Nacional de Saúde. A acrescentar 
“Portugal tem um dos mais baixos níveis de 
opções de trabalho temporário na Europa, o que 
quer dizer que os cuidadores informais poderão 
ter grandes dificuldades em regressar ao 
trabalho, ou em satisfazer as próprias 
necessidades” (Crisp, 2014, p.43).  

Efectivamente, o cuidador familiar assume um 
papel primordial no apoio e suporte à pessoa 
dependente garantido a optimização do seu 
bem-estar. Isto faz dos cuidadores familiares 
uma parte indispensável na sociedade e na 
economia (tendo em conta que este cuidado é 
não remunerado).  
Enquanto en fe rme i ra espec ia l i s ta em 
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em Enfermagem Comunitária em exercício 
numa equipa de cuidados continuados 
integrados tenho contacto diário com cuidadores 
exímios no cuidar de pessoas dependentes. 
Visto que o falecimento marca o fim da 
regularidade de contacto e apoio da equipa com 
o cuidador familiar, comecei a questionar se o 
pós cuidador familiar se sentiria vulnerável após 
a perda da pessoa dependente. De que forma a 
experiência de cuidar influenciaria a (re) 
construção da vida quotidiana, de que maneira 
mobilizaria saberes do cuidar; ou mesmo, de 
que forma (re) conectaria com a comunidade 
envolvente. 
Assim a questão de partida para a presente 
revisão sistemática da literatura foi Qual é a 
experiência do pós cuidador na (re)construção 
da vida quotidiana? Definiu-se como objectivo: 
descrever a experiência de reconstrução da vida 
quotidiana do pós cuidador familiar identificando 
factores facilitadores, obstáculos e estratégias 
na reconstrução da vida quotidiana. 

Conceitos  
Cuidador Familiar e Pós Cuidador Familiar 
O cuidador familiar é historicamente a 
retaguarda da pessoa idosa ou em situação de 
fragilidade, dependência ou deficiência. A 
trajectória de cuidar desde a fase de suporte 
mínimo (pré cuidado), atravessando a fase de 
maior suporte (cuidado activo) até à fase de 
cessação de cuidados (pós cuidado), evolui num 
continuum de mudanças e transições que 
marcam a experiência do cuidador familiar.  
Cuidador familiar refere-se a qualquer familiar, 
parceiro, amigo, vizinho que tem uma relação 
pessoal significativa a quem providencia 
assistência sem remuneração, sendo que o alvo 
de cuidados se encontra em situação de 
fragilidade, dependência, deficiência e/ou 

doença (Hillery, 2013; Blum, 2010; World Health 
Organization, 2008). O pós cuidador é um 
cuidador familiar que deixou de exercer esse 
papel por institucionalização ou falecimento da 
pessoa alvo de cuidados (Larkin, 2009; Ume, 
2010).  
Trajectória de Cuidar e de Pós Cuidado 
Na perspectiva de Aneshensel (1995) a 
trajectória de cuidar é o percurso do cuidador 
familiar, que decorre num continum de 
demandas e de situações em mudança 
incorporadas na vida quotidiana, que sustentam 
a adaptação ao papel de cuidador familiar. A 
trajectória de cuidar tem sido estudada numa 
perspectiva ampla descrita por três fases: pré 
cuidado (fase definida pelo mínimo suporte do 
cuidador ao alvo de cuidados); cuidado activo 
(referente ao período de mais suporte, onde 
decorrem factores stressantes e efeitos de bem-
estar para o cuidador) e fim, pós cuidado (fase 
referente ao período em que o cuidador termina 
a prestação de cuidados por institucionalização 
ou falecimento da pessoa alvo de cuidados) 
(Aneshensel, 2000; Ume, 2010; Penrod, 2013; 
McCarron, 2013).  
A trajectória de pós cuidado representa o 
percurso do cuidador após cessação da 
prestação de cuidados (McCarron, 2013; Larkin, 
2009), nomeadamente após o falecimento da 
pessoa alvo de cuidados. O processo de luto, 
tem sido descrito com algum consenso que 
decorra durante o primeiro ano após o 
falecimento (Barbosa, 2010; Neimeyer, 2000; 
Worden, 1983; Puigamau, 2010).  

Vida Quotidiana 
A vida quotidiana é considerada por Pais (2012, 
p.31) como um fascinante processo de 
co ns t r ução r ep l e t o de “ c a m i n h o s d e 
encruzilhada entre a rotina e a ruptura (…) as 
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r o t a s d o q u o t i d i a n o s ã o c a m i n h o s 
denunciadores dos múltiplos meandros da vida 
social (…)”. Ainda o mesmo autor perspectiva a 
v i d a q u o t i d i a n a c o m o a l a v a n c a d o 
conhecimento, numa lógica de descoberta. Para 
Heidegger (1997) a quotidianeidade refere-se ao 
modo de existência em que o ser se mantém 
todos os dias, isto é, no modo como o ser vive o 
seu dia-a-dia. É na vida quotidiana que o ser se 
compreende e reconhece, em relação com os 
outros (Levinas, 1997). 

Experiência de (re) construção 
A experiência vivida, na perspectiva de 
Heidegger, é a compreensão da existência do 
ser no mundo, é o sentido do ser incorporado no 
mundo, é experiência humana tal como é vivida 
e reflectida (Oliveira; 2010). A experiência é um 
diálogo entre a pessoa e o mundo (o mundo 
vivido), não é apenas a experiência do fim de 
cuidar, mas o modo ou forma na qual é 
experienciado o fim de cuidar.  
Estudos de de Hash (2006) e Kim (2009), 
referem a necessidade dos pós cuidadores 
famil iares de part i lhar conhecimento e 
experiência com outros cuidadores; e de 
encontrar sentido no papel de cuidador (ou fazer 
sentido na experiência de cuidar) No entanto, 
também identificam o impacto do vazio de não 
cuidar com indícios de solidão e de depressão. 
Como refere Pais, “a vida quotidiana é um 
tecido de maneiras de ser e de estar em vez de 
um conjunto de meros efeitos secundários de 
causas estruturais (…)” (Pais, 1993, p.110). 
O tecido de ser e estar do pós cuidador familiar, 
e como elabora novos modos de vida, poderá 
ser interpretado como um processo em 
construção/reconstrução da vida quotidiana. 
Deste modo, ao falar de reconstrução remete-se 

à trajectória do pós cuidador na construção da 
vida quotidiana. 
Metodologia 
Como ponto de partida para a presente revisão 
sistemática delineou-se a questão de partida em 
formato PICo: Qual a experiência do pós 
cuidador (Populat ion) na reconstrução 
(Intervention) da vida quotidiana (Context)? 
As bases de dados electrónicas defenidas 
foram: EBSCO (CINHAL -with full text-; 
MEDLINE -with full text-; Cochrane Database of 
Systematic Reviews,MedicLatina, Psychology 
and Behavioral Sciences Collection); ISI Web of 
cience; Scielo; Nursing Reference Center; 
Pubmed.  
Os descritores foram procurados com a seguinte 
ordem: [“Post-caregiving” OR “Post-caregivers” 
OR “bereaved” OR “former carers” OR “family 
caregiving” OR "“caregivers” OR “post-
caregivers” OR “widows” OR “widowers” OR 
“spouses” OR “mothers” OR “siblings”] AND 
[ “ C a r e g i v e r A d a p t a t i o n t o P a t i e n t 
Institutionalization” OR; “Caregiver Well-Being” 
OR “Bereavement support” OR “financional 
support” OR “Self esteem” OR “Social support” 
OR “Adaptation, Psychological” OR “Psycosocial 
support” OR “Psychological Well-Being” OR 
“mental health” OR “life change events” OR ” 
Lifelong Learning” OR "Life Experiences" 
OR“coping” OR “well being” OR “Social support” 
OR “Adaptation, Psychological” OR “life change 
events” OR “depression” OR “quality of life” OR 
“Personal Construct Theory” OR “L i fe 
experiences”] AND [Activities of Daily Living” OR 
“Self Care: Activities of Daily Living” OR “Daily 
life” OR “Daily living” OR “Life quotidian” OR 
“everiday life” OR “everiday living” OR “Way of 
life” OR “Manner of living” OR “everydayness”]. 
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Como critérios de Inclusão privilegiaram-se 
artigos de metodologia qualitativa e/ou 
quantitativa (descritiva e transversal) que 
ilustrassem a experiência e/ou a trajectória de 
reconstrução da vida quotidiana do pós 
cuidador. Procurou-se artigos com foco no pós 
cuidador familiar (P) com idade igual ou superior 
a 18 anos com experiência de cuidar (ter sido 
cuidador de pai/mãe; de marido/mulher; de filho/
irmão) num período igual ou superior a 1 ano, e 
que tenham deixado de cuidar há mais de 1 ano 
(estabelecido limite mínimo, pelo facto de ser o 
período de luto estabelecido por vários autores), 
por falecimento do alvo de cuidados. No que se 
refere à intervenção (I) foram incluídos artigos 
com foco na experiência de reconstrução:  

depressão, bem-estar, coping, experiência de 
vida, apoio social, suporte financeiro, adaptação 
psicossocial e qualidade de vida. Quanto ao 
contexto (C) foi procurada a vida quotidiana, a 
descrição do dia-a-dia do pós cuidador familiar. 
Foram excluídos estudos cujo idioma não fosse 
Inglês, Espanhol ou Português. Importa dizer 
que não foi estabelecido como critério o período 
temporal, dado a produção de literatura na 
trajectória de pós cuidado estar pouco 
desenvolvida. 
Em resultado da pesquisa realizada foram 
identificados 199 estudos. Destes, 38 foram 
seleccionados pelo título e resumo. Após leitura 
do resumo foram excluídos 26 porque, não 
cumpriam os critérios de inclusão para os 
participantes. Foi realizada leitura integral de 12 
artigos tendo sido filtrados 4 artigos que 
constituem material final de análise.  
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Diagrama 1 – Selecção de estudos da revisão sistemática da literatura 
sobre a experiência do  

pós cuidador na reconstrução da vida quotidiana 
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Os 4 artigos seleccionados foram submetidos a 
ava l i ação de qua l i dade , segundo os 
instrumentos metodológicos de avaliação de 
artigos da JBI (2011) especifico para a 
abordagem qualitativa - QARI Critical Appraisal 
Checklist for Interpretive and Critical Research 
(lista de avaliação com 10 questões) e 
quantitativa - MAStARI Critical Checklist 
appraisal tool for Descritive/Case Series Studies 
(lista de avaliação com 9 questões).  

Para a abordagem qualitativa estabeleceu-se 
um cut-off de 6/10. Para a abordagem 
quantitativa o cut-off foi de 5/9.  
Os 4 estudos seleccionados respeitam os 
critérios de qualidade, respeitando o cut-off 
estabelecido.  
Resultados 
Como forma de aumentar a transparência dos 
resultados encontrados, explicita-se os dados 
dos a r t i gos se lecc ionados na tabe la 
inframencionada (Tabela 1). 
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Síntese de dados 
Nos 4 artigos seleccionados encontraram-se 
cinco aspectos ilustrativos da experiência do 
pós cuidador familiar na reconstrução da vida 
quotidiana: a moldura da experiência de cuidar, 
a desligação de si e interiorização do outro, o 
luto e o vazio de não cuidar, a desligação com a 
vida quotidiana e o bem estar no pós cuidado.  
Moldura da experiência de cuidar 
Dos artigos seleccionados é possível encontrar 
a ilustração da trajectória de cuidar.  
Cadell (2010) infere que o cuidar se torna 
aspecto intrínseco do ser, em retrospectiva o 
pós cuidador reconhece a necessidade de 
controlar o incontrolável e de responder ás 
necessidades do alvo de cuidados valorizando-
o. ‘‘I was a dynamo. There wasn’t anything I 
couldn’ t do when I was look ing af ter 
him’’ (Cadell, 2006). Priorizando-o, como se 
distanciasse de si.  “If I’m looking after 
somebody else, I don’t cope well with looking 
after myself at the same time” (DiGiacomo, 
2013) 
A valorização do alvo de cuidados parece 
contribuir para o sentido de cuidar do pós 
cuidador (Cadell, 2006; DiGiacomo, 2013; 
Kessing, 2010). A informação e o conhecimento 
do que esperar do futuro surgem como factores 
estruturais na trajectória de cuidar (Keesing, 
2010), e aqui os profissionais de saúde 
desempenham um papel central. Na experiência 
de cuidar emergiu ainda como marcante a 
qualidade de morte do alvo de cuidados (Cadell, 
2006; DiGiacomo, 2013; Kessing, 2010). Os 
profissionais de saúde surgem como marcos 
nas mudanças da trajectória de cuidar, 
nomeadamente na comunicação de um 
diagnóstico e/ou na articulação com os demais 
serviços de saúde, como os cuidados paliativos 

(Cadell, 2006; DiGiacomo, 2013; Kessing, 
2010). Relatos de pouco envolvimento dos 
cuidadores nas decisões face ao alvo de 
cuidados, por parte dos profissionais de saúde 
são marcantes. “She lost three quality weeks at 
home (…) That was very important and that was 
taken away from her, very unnecessary and 
that’s really my main message and it needs to 
change you know (…)” (Keesing, 2010) “I 
definitely would have liked a realistic view. If 
somebody had said to me, ‘‘Julie, the end is 
nigh,’’ you know? Nobody ever said that. (…)It 
was like we’d been in this situation for three and 
a h a l f m o n t h s a n d n o b o d y r e a l l y 
cared.” (DiGiacomo, 2013) 
Na moldura de cuidar importa ainda referir as 
circunstâncias de morte, associadas à qualidade 
de morte. Na verdade, a falta de qualidade na 
morte é relatada com forte implicação no 
processo de luto (Cadell, 2006; DiGiacomo, 
2013; Kessing, 2010). “My husband just died a 
terrible death which is why I am really 
angry.” (DiGiacomo, 2013) 
Rubio (2001) acrescenta que, a experiência de 
cuidar é extremamente exigente mas, torna os 
cuidadores eficientes na prestação de cuidados, 
e isso na fase de pós cuidado parece que os 
torna mais eficientes na identificação das suas 
necessidades básicas. 
Luto e Vazio de não cuidar 
No processo de luto os profissionais de saúde 
desempenham um papel importante, nos artigos 
seleccionados há esse reconhecimento embora 
o relatem como não estruturado e com 
disparidades. “When he died, even the palliative 
care doctor at the hospital didn’t speak to me or 
ring me or anything (…) ‘‘Not a word, not a 
phone call, not a nothing’’just a phone call would 
have been nic.” (DiGiacomo, 2013). “I was just 
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blessed with the doctors and two of them got in 
touch with me the day after he passed away and 
asked how I was coping and what a privilege it 
was to have looked after him.” (DiGiacomo, 
2013) É no processo de luto que se identifica a 
falta de um profissional que lhes faculte 
informação prática, de suporte financeiro e 
comunitário (Cadell, 2006; DiGiacomo, 2013; 
Kessing, 2010). “No one provided us with that 
practical ‘‘how you do it’’ stuff.” (DiGiacomo, 
2013) “It never occurred to me to ask for it 
(Carer’s Allowance). I didn’t know it existed. 
Nobody ever suggested it.” (DiGiacomo, 2013) 
O luto e o vazio de não cuidar surgem como 
aspectos que podem indiciar o caos, o desafio 
parece ser transformar o papel anterior que está 
ligado a sofrimento em algo que pode ser usado 
no futuro, que ajude o pós cuidador a criar 
continuidade após a perda (Cadell, 2006; 
Kessing, 2011). Dar sentido ao papel de 
cuidador parece facilitar o processo de 
crescimento após o luto (Cadell, 2006; Keesing, 
2011). 
Desligação de si e interiorização do outro 
DiGiacomo (2011), refere que os participantes 
priorizavam o cuidar face a outras actividades 
de lazer ou da sua vigilância de saúde, como se 
desliga-se de si em função do alvo de cuidados. 
Este aspecto apresenta-se mais acentuado na 
fase de fim de vida do alvo de cuidados. “I found 
it hard, I just felt like it was impossible to have 
my needs met in that situation at all” (Keesing, 
2011). 
Cadell (2011), identificou no seu estudo a 
necessidade dos participantes incorporarem o 
outro em si, a incorporação do outro na 
visualização de si, é narrada de forma 
intrínseca. ‘‘When you’re in a relationship, you’re 
always getting feedback from that other person. 

You see yourself in their eyes.’’ (Cadell, 2006). 
Na ausência do outro, o pós cuidador descobre-
se, como que sem uma parte de si, sente-se 
amputado, como é expresso no estudo de 
Cadell (200&). ‘‘It’s as if I am missing my arm. 
(…) You have the impression that it is your arm 
because the other was so important.’’ (Cadell, 
2006) 
Num processo introspectivo a reconstrução 
acontece através do restauro/restabelecimento, 
da relação com o alvo de cuidados que faleceu 
(Cadell, 2006). ‘‘In leaving the hospital I said to 
myself ‘I no longer need to go the hospital, he is 
accompanying me’’’ (Cadell, 2006). A desligação 
de si face à valorização do alvo de cuidados, 
emerge na identidade que o pós cuidador recria/
reconstroi, incorporando o espaço que o outro 
deixou após a morte, num processo dissociado 
do papel de cuidador (Cadell, 2006). 
Desligação da vida quotidiana 
A experiência retrospectiva do papel de 
cuidador, dá uma perspectiva de caminho ao 
pós cuidador que reconhece dificuldades na 
fase de cuidado activo que se mantêm na fase 
de pós cuidado (Cadell, 2006; DiGiacomo, 2013; 
Kessing, 2010). Keesing (2011), dá a 
perspectiva dos pós cuidadores de desconecção 
com a vida quotidiana durante a fase activa de 
cuidar e interpela alguns factores que os 
mesmos identificaram, nomeadamente o 
compromisso de cuidar e a priorização de cuidar 
fase a tudo o que o rodeava. “I found it hard, I 
just felt like it was impossible to have my needs 
met in that situation at all. And I did everything, I 
had my own career at six in the morning, five in 
the morning, four in the morning, whatever to try 
and put my stuff together and still do community 
stuff which I did a lot of and right now I don’t 
know what I’m doing” (Keesing, 2010).
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No estudo de Kessing (2010) esta desconecção 
é narrada após o falecimento do alvo de 
cu idados , os pós cu idadores re la tam 
sentimentos de solidão e perda de companhia. A 
desligação anterior com o mundo em redor, o 
isolamento, torna-se agora um obstáculo na 
fase de luto com baixa motivação e auto-estima. 
A perda do papel de cuidador, o tempo não 
ocupado, deixou os pós cuidadores sem 
actividades, sem rotinas, torna-se confuso e 
caótico re-estabelecer o quotidiano. “I call them 
whacky days, you know I cry or I get upset and I 
just stay by myself or I sleep. People would try to 
encourage me, that’s the best thing you should 
be doing is you get straight back into bowls, you 
should get straight back into everything and I 
think, excuse me I will in my ability, when I’ve got 
to the ability to do that.” (Keesing, 2010) 
Bem estar no pós cuidado 
Rubio (2001) num estudo descri t ivo e 
transversal em que compara os resultados da 
aplicação de um instrumento de medida em dois 
grupos distintos - mulheres que tenham sido 
cuidadoras de um doente de Alzheimer que 
tenha falecido pelo menos há 1 ano e mulheres 
que nunca tenham prestado cuidados a um 
familiar.  
Os resultados apontam que o bem estar 
individual das mulheres pós cuidadoras é mais 
elevado, que nas mulheres não cuidadoras. 
Relativamente à ansiedade, depressão, álcool e 
luto não há diferença estastística nos grupos. 
Segundo o mesmo autor, uma interpretação 
possível, é que as mulheres pós cuidadoras se 
tornaram eficientes no acto de cuidar e que isso 
ajuda na fase de pós cuidar na concretização 
das necessidades básicas. Rubio (2001), infere 
que as mulheres pós cuidadoras podem ter sido 
afectadas negativamente pela experiencia de 

cuidar, mas o impacto não perdura após o 
término do acto de cuidar Um aspecto que 
sobressai enquanto facilitador é o suporte 
financeiro (adequados recursos financeiros). 

A última categoria do estudo de Cadell (2006), 
denomina-se ‘restaurar o cuidar’, depois do pós 
cuidar fazer um processo de reconstrução de 
identidade, restaura o seu papel de cuidador, 
dando sentido à experiência de cuidar. As 
estratégias relatadas pelos pós cuidadores 
revelam-se pelo exercício de um serviço (como 
por ex.: voluntariado, sessões educativas); 
desenvolvimento pessoal (descoberta de força 
interior no exercício de cuidar); afecção a 
animais; novo sentido na vida profissional. ‘‘I 
have to use the death of someone positively. It 
has to be used for something so it is used to 
create a scholarship. So it is used to give us the 
means, the tools.’’ (Cadell, 2006) “Laurent 
gained a new sense of service in his profession 
of nursing through his own strength: I started 
developing or getting back my sense of servisse 
but in a different way. Before my sense of 
service was like er, ah, taking care of people so 
that they can like or need me.” (Cadell, 2006). O 
suporte no luto poder-se-á fazer através do 
restabelecimento da relação com o falecido 
(Cadell, 2006). O papel de cuidador emerge 
como forma de dar sentido ao caos. A 
experiência intensa de cuidar potencia a 
intimidade e parece mobilizar habilidades do pós 
cuidador no crescimento após a perda (Cadell, 
2006; Kessing, 2010).  

De seguida apresenta-se gráfico com os 
aspectos emergentes dos artigos seleccionados, 
que ilustram a experiência do pós cuidador na 
reconstrução da vida quotidiana (ver Gráfico 1). 
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Discussão  
Os resultados sugerem que o pós cuidador 
familiar enfrenta dificuldades relacionadas com 
o processo de luto (depressão), com o retomar 
de relações socias (isolamento), mas também 
com mudanças f inance i ras (perda de 
poupanças) (Cadell, 2006; DiGiacomo, 2013; 
Kessing, 2010). Os achados apontam a rede 
social como apoio fundamental na retoma da 
vida após o término do cuidar (Cadell, 2006; 
D iG iacomo, 2013 ; Kess ing , 2010 ) . A 
reconstrução da vida é descrita como regresso a 
si, agora sem o papel de cuidador activo, onde 
muitas vezes o alvo de cuidados é incluído. A 
vida quotidiana enquanto percurso positivo é 
pouco explorada.  
Tendo em conta os aspectos encontrados e 
cruzando-os com as fases da trajectória de pós 
cuidado identificadas por Larkin (2009), poder-
se-á dizer que os aspectos moldura do período 

de cuidado, luto e o vazio de não cuidar, 
desligação de si e interiorização do outro, 
desligação com a vida quotidiana se encontram 
nas duas primeiras fases, ‘vazio no pós cuidado’ 
e ‘fechar o tempo de cuidar’, o aspecto bem 
estar no pós cuidado incluiu na fase de 
‘construir a vida após cuidar’.  
Sugestões para estudos futuros 
Esta revisão é composta por 4 artigos 
científicos. Não obstante, os aspectos que 
emergiram dos artigos seleccionados parecem 
interessantes e com pistas fase ao fenómeno 
em estudo. 
Pode ter sido uma limitação a diversidade de 
palavras-chave referente ao fenómeno 
‘experiência de reconstrução’ e ao contexto ‘vida 
quotidiana’. No entanto, optou-se por uma 
abordagem mais alargada, de forma a encontrar 
o que há de produção científica nesta área 
temática. 
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Implicações para a prática e para a 
investigação 
A realização desta revisão sistemática da 
literatura eleva a necessidade de desocultar o 
fenómeno de reconstrução da vida quotidiana 
do pós cuidador. Assim futuros estudos devem 
ter como foco a narrativa retrospectiva de pós 
cuidadores familiares de como constroem “o 
tecido de maneiras de ser e estar” depois de 
cuidar, identificando estratégias que podem 
ajudar pós-cuidadores a reorganizar as suas 
vidas, re-encontrar com amigos e família, e 
restaurar o papel de cuidador. 
A narrativa da vida quotidiana do pós cuidado 
familiar, como fonte de conhecimento para a 
enfermagem, pode motivar à reflexão de um 
apoio e acompanhamento na trajectória de pós 
cuidado, através de estratégias positivas. O 
desenvolvimento de conhecimento nesta área 
temática pode ser fundamental para criar 
sinergias na trajectória de cuidar entre 
cuidadores familiares e pós cuidadores 
familiares, que se podem traduzir em ganhos 
em saúde para ambos. 

Conclusão  
O estudo no cuidado familiar tem sido centrado 
na fase activa da trajectória de cuidar. Com o 
crescimento social dos cuidadores importa 
perceber como se movem na trajectória de 
cuidar. A trajectória de pós cuidado tem sido 
pouco explorada, e a presente revisão da 
literatura reforça a necessidade de desenvolver 
conhecimento nesta área temática. 
Os artigos seleccionados apontam alguns 
aspectos que ilustram a experiência do pós 
cuidador na reconstrução da vida quotidiana: 
moldura do período de cuidado, luto e o vazio 
de não cuidar, desligação de si e interiorização 

do outro, desligação com a vida quotidiana e 
bem estar no pós cuidado. Como factores 
facilitadores sobressaíram: os profissionais de 
saúde (apoio estruturado, envolvendo os 
cuidadores no plano de cuidados), a qualidade 
de morte, dar sentido à experiência de cuidar, a 
reconstrução de identidade (restaurarando o 
papel de cuidar), reconectar com a rede social 
(amigos, familiares) e o suporte financeiro e 
social. Como obstáculos identificam-se: os 
p r o f i s s i o n a i s d e s a ú d e ( l a c u n a s n a 
comunicação, serviços desarticulados, falta de 
apoio no pós cuidado), qualidade de morte (fim 
de vida associado ao sofrimento), ausência de 
suporte financeiro e social (identificada a 
necessidade de um profissional que dê apoio 
especifico e informação no período de pós 
cuidado).  
Como alerta Keesing (2010), a parca aposta no 
apoio à saúde dos pós cuidadores familiares, 
pode levar a potenciais problemas de saúde e 
torna-los consumidores dos serviços de saúde 
criando um ciclo de insatisfação. Deste modo, a 
compreensão da experiência vivida do pós 
cuidador familiar na (re) construção da vida 
quotidiana poderá guiar os enfermeiros que 
acompanham trajectórias de cuidadores 
familiares e constituir uma força promotora de 
saúde contrariando o ciclo de insatisfação. 
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Checklist for elderly residential care facilities follow-up visits assessment 
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Resumo 

Objetivo: Analisar a documentação existente nas visitas de ação de acompanhamento a estruturas residenciais para pessoas idosas; 

Comparar a atuação nas visitas de ação de acompanhamento a estruturas residenciais para pessoas idosas no distrito de Coimbra, 

Aveiro e Porto; Propor alterações à documentação e atuação existentes nas visitas de ação de acompanhamento a estruturas 

residenciais para pessoas idosas. Metodologia: Análise da documentação existente referente às visitas de ação de acompanhamento; 

Reunião com os representantes dos centros regionais da Segurança Social de Coimbra, Aveiro e Porto; Aplicação do conhecimento 
teórico e prático dos autores na proposta de alteração à documentação e atuação nas visitas de ação de acompanhamento a 

estruturas residenciais para pessoas idosas.Resultados: Igualdade de documentação e protocolo nas visitas de acompanhamento 

pelos três centros regionais; Formação insuficiente dos técnicos de acompanhamento; Falta de recursos humanos para realização das 

visitas; Falta de acompanhamento e formação às Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas; Pouca prevalência na qualidade; 

Pouca exigência a título obrigatório; Boa abertura por parte dos representantes para a mudança.Conclusões: Necessidade urgente de 

alteração das exigências e áreas de incidência no acompanhamento; Necessidade de experiência prática dos técnicos que realizam as 

visitas de acompanhamento; Necessidade de instruções claras às Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas para melhorarem as 
suas intervenções e seus cuidados; Necessidade de inexistência de aviso prévio sobre a visita; Necessidade de ouvir os idosos. 

Implicação na Prática profissional: Necessidade urgente de reformulação e reestruturação dos técnicos envolvidos na avaliação; 

necessidade de reformulação e reestruturação da checklist de avaliação, tendo em conta as exigências atuais dos idosos e dos 

técnicos capacitados; avaliação anual de todos os parâmetros. 

Palavras-Chave: Envelhecimento, Segurança Social, Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, Avaliação. 

Abstract  

Goals: To analyse the existing documentation for the follow-up visits to elderly residential care facilities; To compare the procedures 
during the follow-up visits to elderly residential care facilities in Coimbra, Aveiro and Porto districts; To suggest changes to the existing 

documentation and procedures for the follow-up visits to elderly residential care facilities; Methodology: Analysis of the existing 

documentation related to the follow-up visits; Meeting with the Coimbra, Aveiro and Porto social security coordinators; Use of the 

theoretical and practical knowledge obtained in the proposal of improvements to the documentation and procedures for the follow-up 

visits to elderly residential care facilities; Results: Uniformity in the documentation and procedures for the follow-up visits to elderly 

residential care facilities in the Coimbra, Aveiro and Porto districts; Insufficient training for the follow-up visits technicians; Lack of 

human resources during the follow-up visits; Lack of assistance and training for the elderly residential care facilities technicians; Low 
quality standards; Too few obligatory requirements; Will to make changes from the elderly residential care facilities coordinators; 

Conclusion: Urgent need for changes in the follow-up visit requirements and their area of application; Need for previous practical 

experience from the technicians who perform the follow-up visits; Need for concise and clear instructions to the residential care facilities 

in order to improve their actions; Elimination of previous announcement of the follow-up visits; Need to hear the elder. 

Professional practice implications: Urgent need for reformulation and restructuring of the assessment procedures; Yearly monitoring 

of the assessment parameters.  

KeyWords: Aging, Social Security, Elderly Residential Care Facilities, Assessments. 
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Introdução 

O crescimento da população idosa é um 
fenómeno mundial e está a ocorrer sem 
precedentes. Em 1950, eram cerca de 204 
milhões de idosos no mundo e, em 1998, quase 
cinco décadas depois, esse contingente 
alcançava 579 milhões de pessoas, um 
crescimento de quase oito milhões de pessoas 
idosas por ano. As projeções indicam que, em 
2050, a população idosa será de 1,9 biliões de 
pessoas. 

Em muitos países, a preocupação com os 
direitos desta população já vem ocorrendo há 
alguns anos. Em 1999, uma organização sem 
fins lucrativos revisou a situação das políticas 
nacionais sobre envelhecimento em 46 países. 
Desses, em apenas 19 observou-se a 
implantação de políticas que defendem o 
estatuto do idoso, na prática. Em 2002, foram 
pesquisados 79 países; sendo que em 29 deles 
existiam políticas especificamente elaboradas 
para a população idosa e, outros 16 estavam 
em processo de desenvolvimento. O enfoque 
varia pois alguns países optam por integrar os 
temas de envelhecimento a políticas sociais 
mais amplas, outros elaboram políticas 
específ icas sobre o envelhecimento. A 
população idosa é muito peculiar em relação às 
suas necessidades. Relatos antigos, na história 
mundial, já expressavam preocupações quanto 
aos cuidados, ao relacionamento familiar e às 
questões éticas no processo de envelhecimento 
(Martins e Massarollo, 2008). 

Com o presente trabalho pretendemos fazer 
uma análise profunda aos procedimentos da 
Segurança Social enquanto dinamizadora, 
inspetora e colaborante nas suas visitas 
técnicas de acompanhamento às estruturas 

residenciais para pessoas idosas. O nosso 
objetivo é alterar e uniformizar a visão da 
Segurança Social enquanto reguladora das 
estruturas residenciais para pessoas idosas, nas 
suas visitas técnicas de acompanhamento, 
garantindo que estes equipamentos sociais 
assegurem o cumprimento da legislação em 
v igor, a conformidade das a t iv idades 
desenvolvidas com as previstas na licença de 
funcionamento, a qualidade dos cuidados e 
serviços prestados, as condições de instalação, 
alojamento, adequação do equipamento, 
alimentação e higiene.  
Realizamos este estudo na tentativa de 
p e r c e b e r s e a s v i s i t a s d e a ç ã o d e 
acompanhamento realizadas pelos Centros 
Distritais da Segurança Social de Porto, Aveiro e 
Coimbra se desenvolvem com base nos 
mesmos objetivos, cumprindo com a avaliação 
dos mesmos parâmetros. Torna-se ainda 
pertinente perceber se, durante estas visitas de 
acompanhamento são valorizadas e avaliadas 
questões relacionadas com a qualidade dos 
serviços, o tipo de serviços prestados, as 
condições habitacionais existentes, a satisfação 
dos clientes e profissionais, o modelo de gestão 
desenvolvido e o cumprimento geral das normas 
indicativas e orientadoras. Em suma, queremos 
alertar para a importância de valorizar a vertente 
humana, a capacidade e qualificação da equipa 
técnica, os indicadores de qualidade na área 
biopsicossocial e cultural. 
Para desenvolvermos o estudo iremos fazer 
uma resenha histórica relativa ao tema, seguida 
de uma análise ao atual procedimento e 
r e l a t ó r i o d a s v i s i t a s t é c n i c a s d e 
acompanhamento, f inalizando com uma 
avaliação sobre a igualdade de parâmetros a 
nível distrital. 
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RESENHA HISTÓRICA DA SEGURANÇA 
SOCIAL RELATIVAMENTE ÀS ESTRUTURAS 
RESIDENCIAIS PARA PESSOAS IDOSAS 

O direito à Segurança Social, estabelecido no 
art.º 63.º da Constituição da República 
Portuguesa, é concretizado através do sistema 
de Segurança Social consubstanciado nas 
sucessivas leis de bases que o foram ajustando 
à evolução social e económica nacional e 
internacional e da estrutura orgânico-funcional 
responsável pela sua implementação. Várias 
alterações e ajustamentos ao longo das 
décadas foram dando 
corpo ao sistema, ilustrando, simultaneamente, 
as opções políticas e sociais dos sucessivos 
Governos. 
Antes da aprovação da primeira lei de bases, já 
várias medidas haviam sido tomadas nos 
campos de aplicação pessoal e material da 
proteção social. É de particular importância a 
pensão social. Instituída, inicialmente, em 
termos puramente assistenciais, o seu campo 
de aplicação pessoal é posteriormente alargado 
a todas as pessoas com idade superior a 65 
a n o s q u e n ã o e x e r c e s s e m a t i v i d a d e 
remunerada e não estivessem abrangidas por 
qualquer esquema de previdência (Despacho 
Normativo n.º 59/77, de 23 de fevereiro). Em 
matéria de ação social, é renovada a 
obrigatoriedade já prevista no Decreto-Lei n.º 
48/580, de 14 de setembro de 1968, de sujeição 
de equipamentos a licenciamento prévio e à 
fiscalização do Estado, através do Decreto-Lei 
n.º 350/81, de 23 de dezembro, ficando os 
estabelecimentos com fins lucrativos sujeitos à 
obtenção de alvará pelos centros regionais, 
relativamente às condições de instalação e 
funcionamento. Segundo o Decreto de Lei nº 
519/79 Art. 45, inicia-se a função fiscalizadora e 

inspetiva por parte da Segurança Social, 
centrando-se apenas nos assuntos sociais e no 
aperfeiçoamento das instituições ou dos seus 
trabalhadores. 

São estabelecidas as normas reguladoras dos 
acordos de cooperação entre os centros 
regionais de Segurança Social e as instituições 
privadas de solidariedade social com o objetivo 
de contribuir para a concessão, por estas, de 
prestações sociais, designadamente em 
serviços de ação social e familiar e de 
equipamento social, para a proteção aos idosos, 
entre outros (Despachos Normativos n.º 360/80, 
n.º 388/80, de 31 de dezembro e n.º 12/88, de 
22 de fevereiro).  
O regime do licenciamento, funcionamento e 
fiscalização dos estabelecimentos com fins 
lucrativos que exercem atividades de apoio 
social relativas às pessoas idosas (lares e 
centros de dia) é novamente objeto de 
regulamentação em 1989 (Decreto-Lei n.º30/89, 
de 24 de janeiro). Segundo este mesmo 
decreto, fala-se já em acompanhamento 
técnico-social por parte dos serviços de ação 
social, dando importância à qualidade dos 
serviços, às instalações, ao alojamento, ao 
número de utentes, à sua alimentação e 
cuidados de saúde. Insere-se a preocupação 
com a ocupação dos utentes e acrescenta-se a 
possibilidade de recorrer à intervenção dos 
serviços competentes de outros ministérios, 
para a avaliação da instituição e das suas 
condições de salubridade. Refere-se a 
importância da equipa fiscalizadora ser 
constituída por pessoal técnico, com formação 
diversificada, constituída por uma equipa 
multidisciplinar. 

Nos anos 90, o licenciamento e a fiscalização 
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dos estabelecimentos de apoio social para 
pessoas idosas, são objeto de nova legislação 
que é novamente regulamentado pelo Decreto-
Lei n.º 133-A/97, de 30 de maio. Na sequência 
da mesma, são aprovadas as normas 
reguladoras das condições de instalação e 
funcionamento dos lares de idosos (Despacho 
Normativo n.º 12/98, de 13 de janeiro). No artigo 
41 desse mesmo decreto introduz-se a 
avaliação da condição das organizações através 
do respetivo diretor técnico e exige a elaboração 
de um relatório pelo centro regional de 
Segurança Social, posteriormente dado a 
conhecer no prazo de 30 dias ao proprietário/
titular do estabelecimento. Desenvolvem-se, 
ainda, alguns programas de apoio a idosos, que 
visam a melhoria, qualitativa e quantitativa, dos 
serviços dirigidos à população idosa (Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 91/99, de 12 de 
agosto): programa Idosos em Lar, programa de 
Apoio Integrado aos Idosos (Despacho Conjunto 
n.º 259/97, publicado no Diário da República n.º 
192, de 21 de agosto) e programa de Apoio à 
Iniciativa Privada Social. 

Em 2007 é aprovado um novo regime de 
licenciamento e fiscalização da prestação de 
serviços e dos estabelecimentos de apoio social 
(Decreto-Lei n.º 64/2007, de 14 de março) por: 
sociedades ou empresários em nome individual, 
instituições particulares de solidariedade social 
ou instituições legalmente equiparadas e 
entidades privadas. Substitui-se o conceito de 
acompanhamento técnico-social por avaliação e 
vistorias técnicas. Por outro lado não se faz 
referência à verificação da qualidade de vida no 
estabelecimento, nomeadamente quanto à 
participação e ocupação dos utentes. Introduz-
se a frequência obrigatória para a realização 
destas ações, de dois em dois anos. Além do 

referido até então o Instituto da Segurança 
Soc ia l pode e deve promover v is i tas 
extraordinárias sempre que se justifique. Nesta 
f a s e s ã o i d e n t i f i c a d a s a s e n t i d a d e s 
especializadas as quais podem recorrer 
solicitando a intervenção de peritos na área, 
nomeadamente a inspeção geral do ministério 
do trabalho e da solidariedade social, do serviço 
nacional de bombeiros e proteção civil, da 
autoridade de saúde e outros serviços 
competentes. 
No Decreto de Lei nº 99/2011 não foram 
realizadas quaisquer alterações no que respeita 
à avaliação e vistorias técnicas. 

PROTOCOLO/CHECK-LIST DAS VISITAS DE 
A Ç Ã O D E A C O M PA N H A M E N T O D A 
SEGURANÇA SOCIAL ÀS ESTRUTURAS 
RESIDENCIAIS PARA PESSOAS IDOSAS 

Atualmente o protocolo que existe relativamente 
ao tema em estudo desenrola-se de forma 
semelhante nos centros distritais da segurança 
social abordados. Os técnicos, na sua maioria 
assistentes sociais, visitam as instituições de 
dois em dois anos, seguindo a mesma check-
list, onde apresentam as conformidade/
inconformidades e regularidades/irregularidades 
existentes. Antes da visita, por norma, avisam 
as instituições da mesma. Enviam sempre um 
relatório após a visita com os resultados da 
check-list e os seus pareceres sobre os 
mesmos. Em nenhum deles existe formação 
específica na área para os técnicos que 
desenvolvem as visitas, nem teórica nem 
prática. 
A check list atual, composta por dezassete 
páginas (Nota de Editor: “Sob consulta através 
de correspondência com autor”), divide-se em 
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seis capítulos. O capítulo 1 destina-se ao motivo 
da ação de acompanhamento técnico e a 
m e t o d o l o g i a d e a c o m p a n h a m e n t o a 
desenvolver: existem oito motivos possíveis 
( R e s u l t a n t e d e p r o g r a m a ç ã o d e 
acompanhamento definida, Pedido de revisão 
do acordo de cooperação, Pedido da Instituição 
proprietária/gestora do equipamento, Pedido de 
atribuição de apoio financeiro, Resultante de 
processo de Fiscalização/Inspeção, Resultante 
de denúncia/ rec lamação, Processo de 
qualificação da resposta social, Outro motivo) e 
dez tipos de metodologia de acompanhamento a 
desenvolver (Reunião com a Direção da 
Instituição, Reunião com a Direção Técnica, 
Reunião com a Equipa Técnica, Reunião com 
todos os colaboradores, Visita/observação, 
Reuniões de parceria, Reuniões temáticas, 
Aplicação de questionários aos clientes/
familiares, Análise documental, Outro). O 
capítulo 2 aborda a caracterização da 
instituição, subdividindo-se em 2.1 (Princípios 
de atuação, tentando em cinco itens com 
resposta de sim ou não perceber se apresentam 
Qualidade, eficiência, humanização e respeito 
pela individualidade; Interdisciplinaridade; 
Avaliação integral das necessidades do 
residente; Promoção e manutenção da 
funcionalidade e da autonomia; Participação e 
c o r r e s p o n s a b i l i z a ç ã o d o r e s i d e n t e , 
representante legal ou familiar na elaboração do 
Plano Individual de Cuidados), 2.2 (Modalidades 
de alojamento), 2.3 (Funcionamento), 2.4 
( C a r a c t e r i z a ç ã o d a e n t i d a d e d e 
enquadramento), 2.5 (Outras respostas sociais 
desenvolvidas pela instituição), 2.6 (Acordo de 
Cooperação), 2.7 (Comparticipações familiares), 
2.8 (Tipologia dos clientes), 2.9 (Parcerias). O 
capítulo 3 aborda em dois itens o Processo de 

Qualificação. O capítulo 4 deteta processos de 
fiscalização e inspeção, percebendo se nos 
últimos três anos a instituição foi alvo dos 
mesmos e quais as razões. O capítulo 5 aborda 
a a ç ã o d e a c o m p a n h a m e n t o t é c n i c o 
subdividindo-se em 5.1 (Estrutura organizativa e 
funcional da resposta social) abarcando ainda o 
5.1.1. (determina se a informação está 
disponível e é disponibilizada, com afixação em 
local visível), 5.1.2 (atendimento ao cliente), 
5.1.3 (lista de espera), 5.1.4 (admissão), 5.1.5 
(livro de admissão), 5.1.6 (programa de 
acolhimento ao cliente), 5.1.7 (processo 
individual do cliente), 5.1.8 (contrato de 
prestação de serviços); em 5.2 (Atividades e 
serviços prestados pela resposta social) onde 
ainda se subdivide em 5.2.1 (caracterização dos 
serviços e atividades, como alimentação, 
higiene e cuidados de imagem, cuidados de 
saúde, situações de emergência, apoio 
psicossocial, transporte e acompanhamento ao 
exterior, apoio na aquisição de bens e serviços), 
5.2.2 (plano de atividades socioculturais), 5.2.3 
(plano individual de cuidados), 5.2.4 (livro de 
o c o r r ê n c i a s ) ; e m 5 . 3 ( G e s t ã o d e 
comportamentos e prevenção de situações de 
negligência, abusos e maus-tratos); em 5.4 
(reclamações); em 5.5 (Regulamento interno); 
em 5.6 (Recursos humanos) onde se encontra o 
5.6.1 (aferição do acordo de cooperação); em 
5.7 (edificado e instalações) onde encontramos 
o 5.7.1 (documentos relativos às instalações), 
5.7.2 (características do edifício), 5.7.3 
(adequação e conforto dos espaços). O capítulo 
6 engloba a apreciação geral da visita de 
acompanhamento. 
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METODOLOGIA 

Para atingirmos os objetivos a que nos 
propusemos e de forma a darmos resposta às 
questões orientadoras, optamos por um estudo 
com uma abordagem teórico-prática. 
De forma a darmos início ao nosso estudo de 
forma coerente e consistente, foi realizado um 
levantamento dos documentos existentes 
relativos à temática, onde pudemos constatar a 
existência de legislação, normas orientadoras e 
recomendações técnicas. Fizemos reuniões de 
grupo de forma a discutirmos todos os materiais 
e a uniformizarmos a nossa opinião sobre os 
mesmos. Os procedimentos teóricos foram 
todos analisados e, posteriormente, foram 
pedidas reuniões aos representantes dos 
centros distritais da Segurança Social de Aveiro, 
Porto e Coimbra, que aconteceram entre Abril e 
Julho. Em todas as reuniões tivemos a maior 
abertura por parte dos representantes que nos 
r e c e b e r a m , f a c u l t a n d o - n o s t o d a s a s 
i n f o r m a ç õ e s q u e n e c e s s i t á v a m o s a o 
desenvolvimento do trabalho. 
Após a colheita de informação, teórica e prática 
(através das reuniões), aplicamos o nosso 
conhecimento teórico e prático para a proposta 
de alteração à documentação e atuação nas 
visitas de ação de acompanhamento a 
estruturas residenciais para pessoas idosas. 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

Após toda a pesquisa inicial, desde os 
documentos teóricos, às reuniões per si, 
podemos af i rmar que as lacunas que 
pensaríamos existir confirmaram-se, mas há 
reconhecimento das mesmas e uma ligeira 
vontade de mudar. 

Os resultados que obtivemos com as reuniões 
foram semelhantes nos três centros regionais: o 
número de técnicos responsáveis pelas visitas 
de acompanhamento é muito reduzido (cerca de 
um técnico para cem instituições), não 
conseguindo assim gerir da melhor forma a sua 
disponibilidade e presença nestas visitas; a 
f o r m a ç ã o d o s t é c n i c o s n a á r e a q u e 
supervisionam é inexistente, tanto a nível teórico 
como prático, não conhecendo muitas vezes de 
forma real aquilo que estão a avaliar; não 
conseguiram explicar o porquê da grande 
percentagem de assistentes sociais nestas 
equipas; referem que não há indicação para 
avisar as instituições da sua visita mas o que é 
certo é que na grande maioria das situações é 
isso que acontece, justificando-se com a falta de 
tempo e disponibilidade para um correto 
desenrolar da visita, ficando assim já muito 
material colhido; a constante alteração das suas 
normas internas dificulta ainda mais o 
acompanhamento; referem que neste momento 
o Governo está a caminhar no sentido de dar 
cada vez mais autonomia às Instituições, sendo 
a Segurança Social cada vez mais parceira e 
não fiscalizadora; concordam que a checklist 
atual se baseia muito na análise quantitativa e 
fica um pouco aquém na perspetiva qualitativa, 
na avaliação do cuidar do idoso como um ser 
independente, com vontades e com dimensões 
multidimensionais. 
Com a avaliação exaustiva realizada à checklist 
utilizada atualmente, obtivemos os seguintes 
resultados: 

• O relatório da visita da ação de 
acompanhamento está muito direcionado 
para Inst i tuições Part iculares de 
Solidariedade Social, ficando um pouco 
aquém na avaliação de alguns itens às 
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• Instituições Privadas, existindo muitos 
tópicos de avaliação que se remetem 
apenas para os acordos com a 
Segurança Social; 

• Os itens existentes relativos a aspetos 
qualitativos não são mensuráveis; 

• Existem itens da checklist que se 
referem a dados que não se alteram ao 
longo de tempo, como as modalidades 
d e a l o j a m e n t o , o r e g i m e d e 
funcionamento, o enquadramento 
jurídico da instituição, as respostas 
sociais desenvolvidas pela instituição e 
as características do edifício; 

• Não existe espaço para uma avaliação 
qualitativa, mas apenas quantitativa, 
tendo em conta a estrutura da checklist; 

• A avaliação de processos de inspeção/
fiscalização que já ocorreram na 
Instituição vão a um prazo de três anos, 
quando as visitas de acompanhamento 
são de dois em dois anos; 

• O atendimento ao cliente, o programa de 
atendimento ao cliente e a lista de 
espera têm apenas uma indicação de 
existência ou inexistência; 

• Os critérios de admissão congratulam 
apenas situações de caráter negativo; 

• Os cr i tér ios para aval iação das 
atividades e serviços prestados pela 
resposta social são avaliados com os 
itens indicativos de sim ou não, 
baseados apenas na informação 
prestada pelo elemento responsável da 
estrutura residencial que acompanha a 
visita, assim como a caracterização dos 
mesmos; 

• A a v a l i a ç ã o d a g e s t ã o d e 
comportamentos e prevenção de 

situações de negligência, abusos e 
maus-tratos apenas se prende com a 
existência ou não de uma metodologia 
para este fim; 

• As reuniões de trabalho e a sua 
periodicidade baseiam-se na informação 
prestada pelo elemento responsável da 
estrutura residencial que acompanha a 
visita; 

• A adequação e conforto dos espaços 
baseia-se na avaliação aos quartos, 
salas e instalações sanitárias. 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Após toda a metodologia implementada e tendo 
em conta os objetivos deste trabalho, podemos 
iniciar a discussão dos resultados obtidos. 
Na visão geral dos itens abordados pela 
checklist, notamos de forma clara as primeiras 
falhas no campo da avaliação. De todas as 
áreas abordadas, deixam escapar temas como 
a adequação dos serviços prestados à 
população alvo, a alimentação adequada, a 
assistência médica, o apoio psicológico, o plano 
de desenvolvimento individual, o plano de 
atividades ocupacionais, a monitorização dos 
serviços prestados, a adequação, conforto e 
decoração dos espaços, bem como os 
instrumentos de registos utilizados. Todos estes 
i tens de possível aval iação tornam-se 
importantíssimos na qualidade de vida e bem-
estar dos idosos, tendo em conta que a 
Segurança Social deve ser um órgão de 
ativação e exigência da filosofia implementada 
em todas as estruturas residenciais para 
pessoas idosas, isto é, deve exigir para além do 
que vê, ensinando como se poderá implementar 
e o que necessitam para esse caminho. 
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A avaliação dos princípios de atuação, bem 
como de ou t ros i tens que se acham 
quantitativos, está perfeitamente desadequado 
daquilo que deve ser exigido. Como é que 
questões como “Qual idade, ef ic iência, 
humanização e respeito pela individualidade?” 
se podem cingir a uma resposta de sim ou não. 
Com que instrumentos avaliam esta questão? 
Como pode algo tão importante como estas seis 
palavras ser abreviado para uma avaliação tão 
diminuída? O técnico tem formação para 
perceber o desafio da avaliação deste item? 
P e n s a m o s q u e n ã o . A s s i m c o m o a 
“Interdisciplinaridade” com a resposta, uma vez 
mais, de sim ou não. A interdisciplinaridade é 
uma metodologia de equipa que ainda está 
muito pouco implementada pois são poucos os 
profissionais que entendem esta terminologia, 
distinguindo-a da multidisciplinaridade, esta sim 
vista em muitas estruturas. Como é então 
avaliada a existência de interdisciplinaridade se 
muitas vezes ela não é lida como tal? Não é. A 
avaliação integral das necessidades do 
residente, a promoção e manutenção da 
funcionalidade e da autonomia, a participação e 
c o r r e s p o n s a b i l i z a ç ã o d o r e s i d e n t e , 
representante legal ou familiar na elaboração do 
plano individual de cuidados são outros temas 
abordados com a simples resposta “sim” ou 
“não”. Temos uma vez mais três temas de 
interesse importantíssimo para o cliente, que se 
deixam perder numa avaliação vaga e pouco 
conhecida. Como promovem e mantêm a 
funcionalidade e a autonomia? Utilizam escalas 
várias vezes por ano para compararem algum 
declínio? Assistem, por exemplo, à hora dos 
cuidados de higiene para perceberem se as 
ajudantes de lar estão formadas ao ponto de em 
vez de assist i rem o c l iente nas suas 

necessidades, insistirem na sua autonomia 
diária? Como sabem se o cliente participa 
ativamente no seu plano individual de cuidados? 
E mesmo que assim seja, como é cumprido? 
Questões como estas demorariam mais do que 
o t e m p o d i s p o n í v e l n a v i s i t a d e 
acompanhamento para serem respondidas, 
assim como a formação dos técnicos da 
Segurança Social teria que ser muito mais vasta 
no terreno para entenderem estas respostas.  
Relativamente à estrutura organizativa e 
funcional da resposta social, não encontramos 
na checklist referência à candidatura, onde 
dever iam ser aval iados i tens como o 
responsável pelo atendimento do cliente/família, 
a informação sobre as condições de seleção e 
admissão, a possibilidade do cliente/família 
visitar as instalações antes da admissão. Falta 
também avaliação da existência de contratos de 
prestação de serviços com o cliente,metodologia 
que assegure a individualidade e privacidade do 
cliente, respeito pela autonomia e direitos do 
cliente, promoção da interação dos clientes com 
as famí l ias /comunidade, s i tuações de 
inadaptação do cliente e de que forma os 
colocam em prática. Ainda neste tema abordam 
os diversos critérios de admissão, todos com 
caráter negativo, não congratulando o mais 
importante de todos: a vontade própria do 
cliente. 

No ponto referente ao programa de acolhimento 
do cliente, abordam apenas a existência do 
mesmo e se está definido o responsável. Fica 
por avaliar a importância dada à participação da 
família, se os objetos pessoais são devidamente 
identificados, as regras de funcionamento da 
estrutura residencial, a divulgação dos 
mecanismos de participação na organização por 
parte do cliente, a apresentação do espaço ao 
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cliente, a apresentação do cliente aos restantes 
utilizadores que integram a estrutura residencial, 
a avaliação das reações do cliente e a 
prestação de esclarecimentos adicionais. 

No processo individual do cliente, para além de 
todos os itens já avaliados, pela nossa 
experiência profissional, ficam alguns muito 
importantes por avaliar, tais como o registo de 
prestação dos serviços, o registo de presença 
nas atividades, o registo de ocorrências, o plano 
de desenvolvimento individual preenchido por 
toda a equipa interdisciplinar, se o cliente ou 
familiares têm acesso ao processo, a ficha de 
inscrição, a ficha de avaliação inicial, a 
informação e relatórios médicos, os nomes e 
contactos de pessoas a contactar em caso de 
urgência, o re latór io do programa de 
acolhimento bem como os instrumentos de 
avaliação inicial e de reavaliações (escalas 
implementadas). 

Na avaliação da alimentação, onde só avaliam o 
tipo de refeições servidas, se a ementa é 
elaborada semanalmente e afixada em local 
visível, se a alimentação é variada e adequada, 
se têm outsourcing e se está implementado o 
HACCP (protocolo de qualidade), esquecem-se 
também da avaliação da hidratação dos 
clientes, se no período da alimentação têm 
cuidados especiais no clientes dependentes e 
independentes, se há a possibilidade de amigos/
familiares tomarem refeições, se há flexibilidade 
de horários, se há promoção da autonomia do 
cliente, se durante a refeição há prestação 
cuidada e amável. Tudo isto, mais uma vez, 
implica uma análise e avaliação qualitativa, que 
tornaria o dia-a-dia do cliente bem mais 
adequado e feliz. 

Com a higiene e cuidados de imagem apenas 
avaliam se estão definidos os cuidados de 
higiene e imagem de uma forma personalizada. 
A nossa questão é simples: como conseguem 
fazer esta avaliação da forma que estão 
definidas as visitas de acompanhamento? Não 
conseguem. 

Na avaliação das situações de emergência 
apenas questionam se está definida a forma de 
atuação nestas situações relacionadas com a 
ingestão de alimentos. E a formação dos 
colaboradores? São avisados pessoas de 
contacto definido? São respeitadas as normas 
nos cuidados de primeiros socorros? Como é 
feito o acompanhamento do cliente? Há registo 
da ocorrência? Há a necessidade de avaliar 
também estes critérios. 

O apoio psicossocial, onde só avaliam se é 
assegurado por um técnico das ciências sociais, 
ficam muito aquém do pretendido. Deve ser 
a s s e g u r a d o p o r u m p s i c ó l o g o q u e , 
inclusivamente, trabalhe também na orientação/
formação da equipa para lidar com os clientes e 
s e j a u m e l e m e n t o a t i v o d a e q u i p a 
interdisciplinar. 

No plano individual de cuidados, para além de 
todos os itens que são sujeitos a avaliação, 
devem também dar importante atenção aos 
objetivos gerais de intervenção e indicadores, 
atividades de intervenção e respetivos objetivos, 
indicadores e calendarização, definição dos 
responsáveis pela elaboração, implementação, 
monitorização, avaliação e revisão do plano, 
participação do cliente e familiares, data de 

avaliação e resultados atingidos. Assim, uma 

vez mais, a Segurança Social aumenta a 

exigência e assegura que as estruturas têm 
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atenção a pormenores que, provavelmente, 
desconheciam. E com todas estas introduções 
fica a verdadeira questão: não deveriam as 
estruturas residencia is serem também 
legisladas/fiscalizadas pelo Ministério da 
Saúde? 

Com a abordagem aos maus-tratos, vimos notar 
uma vez mais o quão vaga é a avaliação e 
sensibilização por parte da Segurança Social. 
Algo tão importante e, infelizmente, tão presente 
nas estruturas residenciais, deve ser alvo de 
uma atenção e rigidez superior, por parte da 
entidade reguladora competente. Afinal o que 
são maus-tratos? A estrutura residencial da 
formação às funcionárias ou também aos idosos 
sobre este tema? Como se combate a sua 
existência? Vimos, uma vez mais, evidenciar a 
formação no combate aos problemas. 

Com as características do edifício, vimos realçar 
o facto de que deveriam ser avaliados apenas 
na primeira vez ou sempre que sujeitos a 
alterações. Neste tema aquilo que deveria ser 
avaliado são critérios como a segurança, 
sinalização, limpeza e higiene das instalações, 
revest imentos, condições ambientais e 
iluminação. 

CONCLUSÃO  
Com o presente estudo concluímos que existe 
uma necessidade urgente de alteração das 
ex igênc ias e á reas de inc idênc ia no 
acompanhamento da Segurança Social, assim 
como a necessidade de experiência prática dos 
t é c n i c o s q u e r e a l i z a m a s v i s i t a s d e 
acompanhamento. Têm que ser dadas 
instruções claras às estruturas residenciais para 
pessoas idosas, de forma a melhorarem as suas 
intervenções e os seus cuidados, bem como a 

necessidade urgente em ouvir os idosos. Temos 
já profissionais capacitados nesta área, está na 
hora de lhes dar o poder necessário para se 
começarem a notar diferenças claras e 
t ransparentes em todas as estruturas 
residenciais. 

IMPLICAÇÕES NA PRÁTICA PROFISSIONAL  
O objetivo principal deste trabalho é a proposta 
de alterações à documentação e atuação 
e x i s t e n t e s n a s v i s i t a s d e a ç ã o d e 
acompanhamento a estruturas residenciais para 
pessoas idosas, de forma a melhorar o dia-a-dia 
dos idosos que vivem nestas estruturas, sempre 
com a noção de que são seres biopsicossociais. 
Com todos os resultados obtidos e para que se 
utilizem veemente no futuro, há a necessidade 
de marcação de reuniões com as entidades 
responsáveis para discutir resultados e 
conclusões, publicação e divulgação do 
trabalho, revisão anual da check-list, de forma a 
manter-se sempre atual e a proposta de 
alteração dos procedimentos atuais para os 
concluídos no estudo. Assim iremos ver no 
campo a diferença. 
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Resumo 
Objetivo: O Projeto de Enfermagem Con[Viva]+ visou promover a interação social na participação 
comunitária de idosos numa freguesia dos Açores, de forma a contribuir para o seu  envelhecimento ativo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KeyWords: Aging; Social Participation; Project; Community Health Nursing. 
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Introdução 

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

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

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

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

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

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

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

A manutenção de uma vida social ativa é 
apontada como determinante para que a velhice 
seja plena de sentido, de experiência, de 
empoderamento e de bem-estar, evitando 
algumas consequências que decorrem da 
ausência de uma vida social ativa, tais como: 
risco acrescido de morte prematura; aumento da 
morbilidade; diminuição da função cognitiva; 
estado emocional negativo (depressão, 
ansiedade, entre outros); isolamento social; 
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aumento da vulnerabilidade emocional; 
sentimento de solidão; diminuição da qualidade 
e das expetativas de vida (Magalhães, 2001; 
Ramos, 2001; Greaves & Farbus, 2006; Leeds 
Older People’s Forum, 2009; Rodrigues, 2009; 
Alspach, 2013; Bicudo, 2013; Cacioppo & 
Cacioppo, 2014). 

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

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

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

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

MÉTODO 

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

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

Constituição do grupo 
A constituição do grupo surgiu da 

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

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

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

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

Criação da rede de parcerias 
A efetivação de 13 parcerias com 

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

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

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

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

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

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

RESULTADOS 

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

▪ Obter a efetivação de 13 parcerias 
e 9 colaborações; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Atividade 
Física 

%

Atividade 
religiosa 

%

Atividade 
Lazer/cultural 

%

Outras 
%

Inicial 6 
Meses

Inicial 6 
Meses

Inicial 6 
Meses

Inicial 6 
Meses

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

Mais do que 1 x 
semana

22 10 9 8 17 13 2 0

Quinzenalmente 0 35 4 5 4 10 0 5

Mensalmente 0 3 4 0 2 3 2 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCLUSÃO  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

▪ Influenciar as políticas de saúde a 
nível macro e local, para a criação/
continuidade de projetos de 
intervenção que contribuem para 
uma resposta efetiva aos desafios 
inerentes ao envelhecimento da 
população. 
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REVISÃO SISTEMÁTICA / SYSTEMATIC REVIEW OUTUBRO  2015

RESUMO 
A Ventilação Não Invasiva (VNI) representa uma alternativa de suporte ventilatório adequado, sendo utilizada frequentemente no 
tratamento da insuficiência respiratória. Podem surgir complicações, associadas a esta técnica, relacionadas com a pressão/fluxo de 

ar e com os interfaces utilizados, sendo estas últimas o foco deste artigo.  A escolha adequada do interface permite o sucesso da 
técnica, devendo basear-se nas características anatómicas do doente, integridade cutânea e necessidades ventilatórias.  O 

enfermeiro desempenha um papel fundamental na escolha do interface adequado, monitorização da técnica e prevenção de 
complicações. Definimos como objetivo do estudo: Identificar os resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem na prevenção da 
úlcera por pressão (UPP) da face, na pessoa adulta e idosa submetida a VNI. Efetuou-se pesquisa EBSCO (CINAHL (Plus with Full 

Text) e MEDLINE (Plus with Full Text), com seleção de artigos em texto integral entre 2003-01-01 e 2013-12-31. Foi utilizado o 
método de PI[C]O e selecionados 13 artigos num total de 353. Identificou-se um conjunto de intervenções específicas, que previnem 
o aparecimento de UPP e, de acordo com Doran (2011), promovem resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem. 

As intervenções de enfermagem a pessoas submetidas a VNI têm um impacto direto nos ganhos em saúde, com prevenção e 
resolução de complicações, com contribuição ao nível do controlo eficaz da doença, adesão ao regime terapêutico e consequente 

aumento da qualidade de vida. 

Palavras-chave: Ventilação não-invasiva; Pele; Mascara/interface; Intervenções de enfermagem 

ABSTRACT 

The Non-invasive Ventilation represents an alternative from ventilatory support, being frequently used in the treatment of respiratory failure. 
There are many complications associated with this technique, related to the pressure / air flow and the application of interfaces, being this one 

the focus of the article. The most appropriate interface selection allows a successful technique; the interface must be based on anatomical 
characteristics of the patient, cutaneous integrity and ventilation requirements. The Nurse plays a key role selecting the appropriate interface; 
technical monitoring and prevention of complications. The objective of the study is identify sensitive results to nursing care in the prevention of 

pressure ulcers (PPU) of the face, in adult and elderly submitted to NIV. This research was through EBSCO (CINAHL (Plus with Full Text) and 
MEDLINE (Plus with Full Text), with selection of full text articles between 2003-01-01 and 31.12.2013. We used the method of PI[C]O and was 

selected 13 articles from a total of 353. It was identified a set of specific interventions that prevent the appearing of pressure ulcer (PU), and 
according to Doran (2011), promotes sensitivity to nursing care results. The nursing interventions in adults with NIV have a direct impact on 
health outcomes, with preventing and resolving complications, with contribution in terms of effective disease control, adherence to the treatment 

regimen and consequent increase in life quality. 

Keywords: Non-invasive ventilation; Skin; Mask/Interface; Nursing interventions 
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Introdução 

A VNI representa uma alternativa de suporte 
ventilatório adequado, utilizada frequentemente 
no tratamento da insuficiência respiratória 
aguda, sem recurso a métodos invasivos da via 
aérea evitando, deste modo, os riscos 
associados à Ventilação Mecânica Invasiva 
(VMI). (BROCHARD et al., 1995; ANTON et al., 
2000). É usualmente utilizada em doentes com 
falência respiratória crónica de etiologia 
obstrutiva ou restritiva (Budweiser et al 2006). 
A VNI confere maior autonomia ao doente pois 
trata-se de um tratamento intermitente que 
permite ao doente manter atividades como 
comunicação, alimentação, realização de 
higiene brônquica, entre outras. Assim sendo as 
repercussões negativas, a longo prazo, na 
recuperação do doente submetido a VNI são 
menores quando comparadas com a VMI, 
devido à evicção das complicações associadas 
à venti lação invasiva, destacando-se a 
diminuição do tempo de internamento do doente 
(Munckton et al, 2007) (Peter Gay, 2009) (R H 
Kallet and J V Diaz, 2009).  
Não obstante, esta técnica ventilatória tem como 
complicações associadas, as relacionadas com 
a pressão/fluxo de ar (desconforto; dor sinusal 
ou otalgias; distensão gástrica, sendo todos 
estes efeitos minimizados com a redução da 
pressão) e as relacionadas com os interfaces 
(Peter Gay, 2009), sendo as últimas o alvo deste 
artigo. Existem vários tipos de interfaces para 
utilização na VNI sendo elas: mascaras 
oronasal, nasal (MN), facial (MF), facial total 
(MFT), Helmet, almofadas nasais e peça bocal 
(Stefano Nava, et al, 2009), 
As complicações associadas à mascara/ uso 
prolongado de VNI são a dor, alterações 
cutâneas, alterações psicológicas/emocionais, 
tempo de internamento e desconforto, 

destacando-se a lesão na pele e o desconforto 
associado, que se reflete em 18% de insucesso 
da VNI (R H Kallet and J V Diaz, 2009) (Peter 
Gay, 2009). A UPP do nariz tem uma incidência 
de 5 a 20% e o desconforto associado à 
mascara varia entre 30 a 50% (Peter Gay, 
2009). A UPP da pirâmide nasal é considerada a 
complicação mais importante (Belchior Md et al, 
2012), podendo a incidência desta variar entre 7 
e 100% nas primeiras 48h. 
A escolha adequada do interface permite o 
sucesso da técnica, devendo basear-se nas 
caracter ís t icas anatómicas do doente, 
i n t e g r i d a d e c u t â n e a e n e c e s s i d a d e s 
ventilatórias, nomeadamente, a pressão e os 
tempos de utilização. Nesse sentido, o 
enfermeiro desempenha um papel fundamental 
n a e s c o l h a d o i n t e r f a c e a d e q u a d o , 
monitorização da técnica e prevenção de 
complicações. Os cuidados de enfermagem 
devem ser desenvolvidos com segurança, 
qualidade, ética e colaboração através de um 
processo individualizado, o qual é planeado e 
concebido com base nas melhores evidências 
disponíveis, cujos resultados nos doentes se 
revelam positivos, em relação à otimização da 
saúde, redução dos sintomas ou na preparação 
de uma morte pacífica (Dalpezzo, 2009). 
Deste modo, este artigo tem por objetivo 
identificar os resultados sensíveis aos cuidados 
de enfermagem na prevenção da UPP da face, 
na pessoa adulta e idosa submetida a VNI. 

CONCEITO OU CONCEITOS 
Ventilação Não Invasiva 
A VNI define-se como uma modalidade 
vent i la tór ia sem recurso a entubação 
endotraqueal. Consiste na aplicação de pressão 
positiva variável nas vias aéreas, procedente de 
um ventilador mecânico e utilizando um 
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interface que liga o doente ao ventilador 
(Esquinas, 2006).  

Úlcera Por Pressão 
É uma lesão localizada na pele e/ou no tecido 
subjacente, que, geralmente, incide numa 
proeminência óssea, em resultado da pressão 
ou de uma combinação entre esta e forças de 
torção. (EPUAP, 2009). 

Resultados Sensíveis aos Cuidados de 
Enfermagem 
Cuidados de enfermagem direcionados para as 
necessidades das pessoas ou grupo, que têm 
por base fa to res o rgan izac iona is , de 
experiência, e o nível de conhecimento elevado, 
com impacto direto no estado funcional, auto 
cuidado, controle de sintomas, segurança/
ocorrência adversas e satisfação do cliente. 
Desenvolvem-se na mesma estrutura de 
qualidade proposta por Donabedian (2003) e 
está relacionada com variáveis do cliente (idade, 
género, educação, tipo e adversidade da 
doença e comorbilidades) variáveis dos 
enfermeiros (nível de ensino, experiencia, 
rácios, organização e carga de trabalho). Este 
processo engloba as ações independentes 
(intervenções de enfermagem) e ações 
interdependentes (comunicação em equipa, 
coordenação de casos e sua gestão). (Doran, 
2011). 

METODOLOGIA 
Como ponto de partida para a revisão 
sistemática da literatura foi formulada a 
pergunta de investigação em formato PI[C]O 
(Melny e Fineout-Overholt, 2005): Em relação à 
pessoa adulta e idosa submetida a VNI, quais 
as variáveis de resultados sensíveis aos 

cuidados de enfermagem, na prevenção das 
UPP da face? 
 Foi consultado o motor de busca EBSCO, com 
acesso a duas bases de dados: CINAHL (Plus 
with Full Text) e MEDLINE (Plus with Full Text), 
com seleção de artigos em texto integral entre 
2003-01-01 e 2013-12-31: [(noninvasive 
ventilation OR positive pressure ventilation OR 
continuous positive airway pressure) AND (Skin 
OR Mask* OR noninvasive procedures OR 
Interfaces)]. Através desta pesquisa foram 
obtidos um total de 353 artigos, e selecionados 
13 artigos. 
As revisões sistemáticas da literatura devem 
considerar a evidência dos últimos 5 anos, no 
entanto consideramos o período temporal de 10 
anos pelo facto da maior abrangência face ao 
conhecimento existente sobre a matéria em 
análise (Melny e Fineout-Overholt, 2005). 
Para avaliarmos os níveis de evidência, 
utilizámos seis níveis de evidência: Nível I – 
revisões sistemáticas (meta análises/ linhas de 
orientação para a prática clínica com base em 
revisões sistemáticas); Nível II – estudo 
experimental; Nível III – estudos quase 
experimentais; Nível IV – estudos não 
experimentais; Nível V – relatório de avaliação 
de programa/ revisões de literatura; Nível VI – 
opiniões de autoridades/ painéis de consenso 
(Melny e Fineout-Overholt, 2005). 
Como critérios de inclusão foram considerados 
os artigos focalizados na problemática da VNI 
na prevenção e tratamento das UPP, com 
recurso a metodologia quali tat iva e/ou 
quantitativa ou revisão sistemática da literatura, 
que descrevessem variáveis de resultados 
sensíveis aos cuidados de enfermagem. Nos 
critérios de exclusão foram considerados todos 
os artigos com metodologia pouco clara, 
repetidos nas duas bases de dados, com data 
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anterior ao ano de 2003 e todos aqueles que 
n ã o s e e n c o n t r a v a m d i r e t a m e n t e 
correlacionados com a temática em questão. 
Por conseguinte, para tornar percetível e  

transparente a metodologia utilizada explicita-se 
o número de artigos filtrados, que constituíram o 
substrato para a elaboração da discussão e 
respetivas conclusões (Quadro 1). 
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Protocolo

Identificação:

• N º de registos identificados através de banco de dados de pesquisa: CINAHL -139 
• N º de registos identificados através de banco de dados de pesquisa: MEDLINE – 329

Triagem: 

• N º de registos duplicados e removidos – 115 
• Nº de registos seleccionados – 353

Critérios de Inclusão (leitura integral):

• N º de artigos em texto completo com critérios de inclusão - 13 
• N º de artigos em texto completo sem critérios de inclusão - 340

Artigos Incluídos (níveis de evidência):  
• N º de artigos com metodologia qualitativa - 9 
• N º de artigos com metodologia quantitativa - 4

Nível II – 4 Nível III – 0; Nível IV – 1  Nível V – 2; Nível VI - 6

Quadro 1: Processo de pesquisa e selecção da revisão sistemática de literatura, Portugal, Avaliação dos Níveis de 
evidência – 2003 a 2013 
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DISCUSÃO DOS RESULTADOS 

Nos estudos que analisámos constamos que as 
intervenções propostas pelos vários autores nos 
remetiam para a prática dos enfermeiros nos 
cuidados a doentes submetidos a VNI. Estas 
práticas são complexas e multifatoriais, que 
Doran (2011) defende como intervenções que 
promovem resultados sensíveis aos cuidados de 
enfermagem. 

SEGURANÇA / OCORRÊNCIAS ADVERSAS – 
Alterações Cutâneas 
De acordo com esta autora, um dos resultados 
sensíveis aos cuidados de enfermagem é a 
segurança /ocorrências adversas. Na pesquisa 
e fe tuada su rgem como comp l i cações 
associadas à VNI, as alterações cutâneas que é 
uma ocorrência adversa. De acordo com 
diferentes autores, são propostas intervenções 
para obviar esta complicação. Assim, a escolha 
do interface implica uma avaliação prévia do 
doente, tendo em conta a sua situação clínica, 
contribuindo para prevenir o desenvolvimento de 
problemas relacionados com esta terapia, 
nomeadamente as lesões cutâneas. (Nava, S. et 
al, 2009) (Massie, C; Hart, R., 2003) (Belchior et 
al, 2012). Os locais mais comuns de fricção e 
lesão da pele são a pirâmide nasal, o lábio 
superior, a mucosa nasal e a região axilar (na 
utilização do helmet). (Nava, S. et al, 2009). 
Algumas medidas para reduzir o risco de lesão, 
passam por promover a rotatividade de 
interfaces alternando os pontos de pressão e 
fricção na face, (De Silva, Sarah-Jane, 2009), 
mantendo uma selagem adequada do interface, 
(Ahmad et al, 2012), evitando o aperto 
excessivo (Belchior et al, 2012 (Munckton et al, 
2007),ao deixar espaço suficiente que permita a 

passagem de dois dedos por baixo do arnês. 
(Nava, S. et al, 2009). Concomitantemente, para 
evitar a degradação da pele, recorre-se à 
aplicação de apósitos hidrocoloides na pirâmide 
nasal e a outros pensos de proteção nas áreas 
da face expostas a pressão. (Chacur et al, 2011) 
(Munckton et al, 2007) (De Silva, Sarah-Jane, 
2009) (Nava, S. et al, 2009) (Ahmad et al, 2012).  
O Helmet mantém uma boa selagem do 
interface sem comprimir a face ou a cabeça 
(Patroniti et al, 2003), reduzindo a incidência de 
lesões faciais (Chacur et al, 2011) (Rocco et al, 
2004).  
As almofadas nasais podem ser alternadas com 
interfaces nasais e faciais, por diminuírem a 
fricção e pressão exercida sobre a pele (Nava, 
S. et al, 2009) (Massie, C; Hart, R., 2003). 
A máscara facial total faz uma selagem da face, 
pelo que não existe pressão em locais, nos 
quais outras máscaras faciais proporcionam 
(Nava, S. et al, 2009) prevenindo lesões e 
possibilitando a sua utilização em doentes com 
UPP (Belchior Md et al, 2012). Ainda (Ahmad e 
tal, 2012) recomenda um aumento da vigilância 
durante a VNI.  

QUALIDADE DE VIDA – Desconforto 
Outro dos resultados sensíveis aos cuidados de 
enfermagem é a qualidade de vida, cuja 
complicação associada é o desconforto. Como 
forma de o minimizar, são propostas as 
seguintes intervenções: A escolha de um 
modelo (Nava, S. et al, 2009) (Massie, C; Hart, 
R., 2003) (Belchior et al, 2012) e tamanhos 
adequados (Ahmad et al, 2012). Utilizar 
interfaces que têm ângulo de ajuste entre o 
suporte da testa e a almofada, podem ajudar a 
prevenir pressão e fricção contra a pirâmide 
nasal e consequentemente evitar o desconforto 
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inerente. (Stefano Nava, et al, 2009). Doentes a 
efetuar VNI a longo prazo beneficiam da 
utilização de interfaces nasais (Stefano Nava, et 
al, 2009) constituindo a máscara de eleição dos 
mesmos (R H Kallet and J V Diaz, 2009), (De 
Silva, Sarah-Jane, 2009), pois tendem a ser 
mais confortáveis (Cuvelier, et al, 2008). 
Almofadas nasais, podem ser uma alternativa 
aos interfaces nasais e faciais, por diminuírem a 
fricção e pressão exercida sobre a pele (Stefano 
Nava, et al, 2009). A sua utilização oferece, em 
doentes com SAOS, vantagens relativamente à 
qualidade do sono e à satisfação do doente 
(Massie, Hart, 2003). O Helmet mantém uma 
boa selagem da máscara sem comprimir a face 
ou a cabeça (Patroniti et al, 2003) otimizando o 
conforto (Belchior Md et al, 2012) e a tolerância 
(De Silva, Sarah-Jane, 2009) dos doentes.  
A redução da pressão instituída na VNI, o ajuste 
ou troca de interface para os autores (Peter 
Gay, 2009) (De Silva, Sarah-Jane, 2009), são 
medidas que minimizam o desconforto. 

CONTROLO DE SINTOMAS – Dor 
O controlo de sintomas é um dos resultados 
sensíveis aos cuidados de enfermagem, que 
surge para dar resposta a outra complicação da 
VNI, a dor. Nos doentes submetidos a esta 
terapia, a diminuição da pressão pode aliviar a 
dor. (Gay, 2009). A utilização do Helmet pode 
ser uma opção para minimizar ou evitar o 
aparecimento da mesma. Este interface, 
mantém uma boa selagem da máscara sem 
comprimir a face ou a cabeça (Patroniti et al, 
2003) (Rocco et al, 2004). 

APOIO PSICOLÓGICO – Alterações Psicológicas/
Emocionais 
As alterações Psicológicas/emocionais que a 
VNI pode originar é uma complicação à qual se 
pode dar resposta através do apoio psicológico 
que é um resultado sensível aos cuidados de 
enfermagem referenciado por Doran (2011). 
Este apoio psicológico, é entendido de forma 
lata como um conjunto de intervenções que 
conferem bem-estar psicológico, com redução 
da ansiedade. Encontramos na literatura 
sugestões para a intervenção do enfermeiro, 
nomeadamente, períodos de interrupção de 
VNI, pois permitem que o doente comunique, se 
alimentem e conferem bem-estar psicológico 
(De Silva, 2009). A nível da selecção de 
materiais também existem escolhas que 
minimizam as alterações psicológica, o Helmet e 
as máscaras faciais totais proporcionam o 
contacto visual do doente e evitam a 
claustrofobia (Peter Gay, 2009) e (Chacur et al, 
2011), bem como a máscara nasal (De Silva,
2009). A máscara facial total reduz ainda, os 
níveis de ansiedade e sensação de claustrofobia 
(Belchior Md et al, 2012). De acordo com 
(Ahmad, 2012), a adequada utilização da VNI, 
efetuada por equipas experientes, diminui as 
complicações a nível psico-emocional. 

UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE – Tempo 
de Internamento 
A utilização dos serviços de saúde está 
englobada nos resultados sensíveis aos 
cuidados de Enfermagem, em particular no 
tempo de internamento. Chawla, et al (2008), 
refere que a VNI é uma opção financeiramente 
mais económica pois reduz as complicações e o 
tempo de internamento hospitalar, em doentes 
com DPOC agudizada. Para isso, todos os 
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enfermeiros devem ser especificamente 
treinados na VNI (Cuvelier, et al, 2008), das 
suas intervenções realça-se o ensino/treino aos 
cuidadores na manipulação de interfaces e 
ventiladores (Belchior Md et al, 2012). 

CONCLUSÃO 
A revisão sistemática da literatura permitiu-nos 
identificar os resultados sensíveis aos cuidados 
de enfermagem na prevenção da UPP da face, 
na pessoa adulta e idosa submetida a VNI e 
perceber que complicações podem ser 
minimizadas com a intervenção de enfermagem.  
Nesta pesquisa, não encontramos bibliografia 
portuguesa sobre a temática em causa mas 
inúmeros autores se debruçaram sobre este 
assunto em vários contextos de cuidados.  
Foram analisados 13 estudos que revelam 
in te rvenções espec í f i cas em doen tes 
submetidos a VNI. A metodologia utilizada foi 
carácter misto (quantitativo e qualitativo) com 
níveis de evidência II, IV, V e VI. 
A complexidade da intervenção de enfermagem 
no indivíduo submetido VNI é evidenciada nas 
inúmeras complicações que estão presentes na 
pesquisa, sejam elas a nível psicológico 
( a l t e r a ç õ e s p s i c o l ó g i c a s / e m o c i o n a i s ; 
desconforto), físico (dor; alterações cutâneas) 
ou social (tempo de internamento).  
Os autores revistos definiram um conjunto 
de intervenções específicas, que podem dar 
resposta à prevenção do aparecimento de 
UPP, como: a escolha do modelo e tamanho 
adequado do interface, a selagem sem 
aperto excessivo, a colocação de apósitos 
hidrocolóides ou outros pensos de proteção 
c u t â n e a , a d i m i n u i ç ã o d a p r e s s ã o 
ventilatória, a promoção de períodos de 
interrupção da VNI para alimentação, 
hidratação e comunicação. Recomendam 

ainda, a rotatividade de interfaces, com a 
utilização do Helmet, MFT, máscara nasal e 
almofadas nasais, assim como, uma maior 
vigilância durante o período de VNI e 
existência de equipas experientes, com 
treino neste tipo de terapia. 
Esta revisão sistemática da literatura permitiu 
perceber que os cuidados de enfermagem nas 
equipas que cuidam de pessoas submetidas a 
VNI em meio hospitalar, tem um impacto direto 
nos ganhos em saúde. A presença constante do 
enfermeiro junto do doente permite intervir a 
vários níveis nas complicações, promovendo o 
controlo eficaz da doença, adesão ao regime 
terapêutico e consequente aumento da 
qualidade de vida. 
Como limitação, identificamos não existir 
documentação sobre a realidade portuguesa 
dos cuidados prestados à pessoa com VNI, em 
particular na escolha e adaptação de interfaces. 
Verificámos também, a pouca informação sobre 
a atuação autónoma dos enfermeiros nos 
cuidados ao indivíduo submetido a VNI. 
Salientamos que apenas quatro estudos têm um 
nível de evidência de categoria II.  

Implicações na Prática Profissional  
Nesta linha de investigação sugerimos que de 
futuro se direcione a investigação no sentido de 
se obter um maior conhecimento sobre os 
resul tados sensíveis aos cuidados de 
en fe rmagem na rea l idade por tuguesa 
relacionados com a intervenção de enfermagem 
nesta terapia. Aconselhamos a divulgação por 
parte das equipas de enfermagem dos 
resultados obtidos com a sua intervenção 
autónoma e interdisciplinar junto dos indivíduos 
submetidos a VNI e suas famílias e o impacto 
que tem nos cuidados de saúde globais.  
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