
ANEXO L 

Documento de apresentação do estudo 

 

 

Programa de promoção da saúde no idoso 

 

Fundamentação teórica 

 

O envelhecimento  

 

Com o avançar da idade, o organismo desgasta-se. A esse processo chamamos 

envelhecimento. O envelhecimento humano e demográfico é considerado hoje um dos 

problemas mais importantes das sociedades contemporâneas. Este exige a necessidade 

de conhecimento da velhice, contudo esta é muito heterogénea e precisa de ser estudada 

pela sua diversidade.  

No processo de envelhecimento está presente a interacção de determinantes 

internos como o património genético, e determinantes externos, como o estilo de vida, a 

educação e o ambiente em que o idoso vive (Figueiredo, 2007). Uma das características 

do envelhecimento é a variabilidade inter e intra-individual. Assim, podemos ver o 

envelhecimento como uma experiência subjectiva, pois está profundamente relacionado 

com as vivências de cada sujeito e também com as crenças e as práticas associadas à 

velhice. 

Segundo Fernández-Ballesteros e Izal (1993) uns dos acontecimentos mais 

marcantes, nesta fase do ciclo de vida, é extinção da actividade laboral, que leva a uma 

certa inactividade. O tempo que antes era investido na actividade profissional pode ser 

encarado negativamente pelo idoso, já que suas as rotinas estão alteradas. Deste modo, 

essa inactividade pode ter repercussões negativas relativamente à saúde, e ao bem-estar 

do idoso. Também existe a crença que a partir da reforma do indivíduo inicia-se a 

velhice, e que tal corresponde a uma perda, declínio e deterioração das capacidades 

funcionais do indivíduo. Crença esta que não corresponde à realidade. Outros 

acontecimentos marcantes nesta fase são: as perdas, o afastamento dos familiares, perda 

de pessoas queridas (provocando sentimentos de solidão) e desânimo. Tal poderá 

conduzir ao aparecimento de perturbações comportamentais reactivas que têm uma 

maior incidência nesta idade (e.g. depressão). As próprias mudanças económicas, 



sociais e familiares em conjunto com as perdas de competências intelectuais e 

funcionais, têm repercussões na auto-estima. 

Segundo Zimerman (2000) envelhecer é simplesmente passar para uma nova 

etapa da vida, que deve ser vivida da maneira mais positiva, saudável e feliz possível. 

Como em todas as outras faixas etárias, envelhecer também pressupõe alterações físicas, 

psicológicas e sociais no indivíduo. No entanto, estas alterações poderão ser mais 

marcantes e mais difíceis de lidar. Tal como nas outras faixas etárias, temos de investir 

no envelhecer e isso passa pela promoção da saúde nesta fase da vida. 

 

Promoção da saúde no idoso 

 

A promoção da saúde no idoso remete para a possibilidade de viver a velhice 

com maturidade, potencializando os determinantes inerentes a este período de vida. Este 

projecto tem como alvo o idoso. O trabalho em grupo, em si, com idosos pode ter 

diversas vantagens, como por exemplo, discutir a crença de que os seus problemas são 

únicos e imutáveis, descobrir pontos em comum e, consequentemente, diminuir o 

isolamento sentido por alguns idosos; promover a interacção social, aprender novas 

aptidões relacionais, fomentando a coesão e, consequentemente, a aceitação; aumentar a 

auto-estima através do altruísmo e da empatia, visto que para além de ser ouvido e 

apoiado o idoso sente-se valorizado por poder apoiar os outros (Lima, 2004). 

Segundo Lima (2004) o trabalho de grupo com idosos revela ganhos a nível 

emocional e a nível cognitivo, superiores às intervenções feitas individualmente. 

Consequentemente, o trabalho em grupo com idosos é uma experiência de relações 

humanas, donde se podem retirar inúmeros ganhos. Segundo Jacob (2007) a animação 

dos idosos em grupo melhora a participação na vida da comunidade de que o idoso faz 

parte, e promove o desenvolvimento da autonomia pessoal. Com uma opinião 

semelhante temos Hervy (2001, cit. por Jacob, 2007) que nos diz que a importância da 

animação social das pessoas mais velhas reside, essencialmente, na facilitação da sua 

inserção na sociedade, da sua participação na vida social e, sobretudo, no permitir-lhes 

desempenhar um papel, inclusive, reactivar papéis sociais.  

 



 

Caracterização do programa 

 

A melhor forma de ter uma velhice saudável é a actividade,  

seja ela em que área for (Zimerman, 2000). 

 

O envelhecimento envolve um conjunto de transformações físicas, psíquicas e 

sociais em interacção recíproca e quase sempre sentidas como perdas, dificuldades 

cognitivas e sensoriais, doenças físicas, dependência, perda de autonomia, de relações 

afectivas por morte do conjugue, parentes e amigos, reforma e isolamento social 

(Fernandes, 2000). Face a este conjunto de realidades, o idoso pode reagir de uma forma 

positiva, adaptando-se às referidas transformações, ou, o que acontece frequentemente, 

ser incapaz de se reorganizar e desenvolver um quadro depressivo. Como tal, este 

estudo surgiu com o interesse em ajudar esses idosos, para que tenham um espaço onde 

possam conviver e encontrar formas mais positivas para lidarem com algumas dessas 

realidades. 

Segundo Simões (2006) a definição de saúde acentua o aspecto positivo da 

mesma, e constitui a integração das dimensões do bem-estar físico, do bem-estar mental 

e do bem-estar social. Sendo que no bem-estar físico incluímos, por exemplo, a 

prevenção das doenças e a actividade física. No bem-estar mental abrangemos o 

funcionamento activo das capacidades cognitivas – a aprendizagem, a memória e as 

aptidões intelectuais – e a prevenção do declínio das mesmas. Por último, no bem-estar 

social integramos a capacidade de comunicar e interagir com os outros, o estabelecer de 

uma rede de relações e apoios sociais (na família, nos amigos, na comunidade), e a 

capacidade de usufruir dos tempos livres. Deste modo, considero que um bom programa 

de intervenção para a promoção da saúde e da qualidade de vida no idoso deve ter em 

conta estas três dimensões. Destas, o presente programa irá incidir apenas sobre as duas 

últimas: dimensão mental e social.  

 

O presente programa 

 

Só morre quem pára, por isso é preciso preocupar-se sempre em crescer, em evoluir, 

em perseguir objectivos, seja em que fase da vida for. Zimerman (2000) 

 



Zimerman (2000) afirma que quem se mantém activo está sempre em busca de 

algo novo e tem a auto-estima fortalecida. Pelo contrário, quem não tem a actividade 

como rotina está mais sujeito à depressão. Como tal, o principal objectivo deste 

programa é estimular o idoso. Para Zimerman (2000) estimular é criar meios para 

manter a mente, as emoções, as comunicações e os relacionamentos em actividade. 

Estimular quer dizer excitar, incitar, activar, animar, encorajar. Logo, a estimulação é o 

melhor meio para minimizar os efeitos negativos do envelhecimento e levar as pessoas a 

viverem em melhores condições. O processo de estimulação pressupõe o 

desenvolvimento de competências, onde, através de um processo interactivo com os 

idosos se trabalham as áreas mais diminuídas. 

Como podemos ver, a estimulação é uma das práticas mais importantes para 

manter o idoso com vida e com saúde, e igualmente, para que o idoso tenha um papel 

activo no grupo. Assim, o objectivo do programa é, também, por meio da estimulação, 

actuar em vários campos do desenvolvimento da qualidade de vida dos idosos. 

Recorreremos a esta, através de jogos e dinâmicas que apelam à estimulação emocional, 

social, e cognitiva: estimulação emocional pela vivência das suas lembranças, das 

recordações das satisfações que teve no passado, através de actividades que trabalham 

com o afecto, a auto-estima, os relacionamentos, a memória, e os pensamentos 

(estimular o pensamento do idoso para aspectos positivos); estimulação social através 

do contacto com outras pessoas (ver, falar, comunicar), do intercâmbio afectivo, da 

convivência (permite instigação do pensar, do fazer, do dar, do trocar, do reformular e 

do aprender) do sentimento de pertencer (sentir-se respeitado, valorizado e aceite pelo 

grupo); estimulação cognitiva é perspectivada numa base de potencialização das 

capacidades cognitivas que se encontram diminuídas através de exercícios que 

estimulam a memória, a atenção, a capacidade de aprendizagem, e os pensamentos. 

 

A importância do jogo no grupo 

 

O jogo tem um papel primordial na educação e na animação. Segundo Jacob 

(2007) pensadores e investigadores das ciências sociais e humanas admitem a 

importância enorme que o jogo tem como factor de socialização e de desenvolvimento 

intelectual, social e motor. Similarmente, Francia e Martínez (2000) dizem-nos que os 

jogos colaboram para uma maior saúde física e mental, para uma vida social mais 



integradora, aberta e alegre. O jogo em crianças, adultos ou em idosos, é das melhores 

formas de transmitirmos uma mensagem, de aprendermos e de nos divertirmos.  

Segundo Jacob (2007) o jogo tem uma função cultural, psicológica e social, 

permite: satisfazer os ideais de expressão e de socialização (cultural); combater o 

aborrecimento, estabelecer novos contactos no seio de um grupo, estimular o gosto pela 

acção e compensar a falta de actividade profissional (psicológico); possibilitar sentir o 

bem-estar em partilhar uma actividade comum que seria útil desenvolver, além do 

espaço do grupo (social). Francia e Martínez (2000) acrescentam que o jogo pode ainda 

ser um espaço de encontro pessoal.  

 

Objectivos do programa 

 

Hoje em dia vive-se mais, mas talvez não como se poderia viver pois esta fase 

do ciclo de vida muitas vezes não é devidamente acompanhada e preparada. E muitas 

vezes os idosos são dispensados e desvalorizados, o que pode levar o idoso a ver-se a si 

próprio como um ser inútil, por vezes devido às ideias que a sociedade cria sobre os 

mesmos, ou às formas como ela os vê. É neste sentido que pretendo trabalhar com os 

idosos, para que estes não se acomodem, ajudá-los a ter uma velhice mais valorativa da 

qual possam continuar a manter o seu projecto de vida. O ideal no processo de 

envelhecimento é que o idoso mantenha a sua vitalidade agindo activamente na vida 

social, transformando-se num exemplo de sabedoria para todos. 

 

O presente estudo divide-se em três fases – avaliação, intervenção e reavaliação 

– com os seguintes objectivos: 

 

Fase de avaliação: 

 Explorar questões relacionadas com a situação familiar, ocupacional e apoio 

social do idoso; 

 Compreender como os idosos lidam com o envelhecimento; 

 Compreender as necessidades, expectativas, sentimentos, preocupações dos 

idosos; 

 Avaliar a qualidade de vida, e o funcionamento cognitivo, social e emocional 

do idoso. 

Fase de intervenção: 



Este grupo tem como objectivo primário de intervenção a aprendizagem de 

novos padrões de comportamento, que promovam a saúde no idoso, no sentido do bem-

estar psicológico e social. Como objectivos secundários temos:  

 Ajudar o idoso a melhorar a qualidade de vida:  

 Facilitar o acesso a uma vida mais activa e mais criativa (a nível 

emocional, cognitivo e social). 

 Promover a interactividade e a participação social: 

 Animar e estimular, procurando envolver activamente os idosos (para 

que estes se tornem mais dinâmicos e intervenientes, e sintam-se úteis); 

 Estimular comunicação com os outros; 

 Diminuir o isolamento e melhorar as relações sociais. 

 Proporcionar enriquecimento/desenvolvimento pessoal do idoso: 

 Valorizar a experiência do idoso;  

 Promover emoções positivas; 

 Promover uma melhor auto-estima pela empatia (o idoso é ouvido, 

apoiado e sente-se valorizado por poder apoiar os outros). 

 Promover actividades que permitam estimular as suas funções cognitivas dos 

idosos (memória, atenção, concentração). 

 

Fase de reavaliação: 

 Avaliar a influência da participação (a implantação) no programa na qualidade 

de vida, e no funcionamento cognitivo, social e emocional do idoso; 

 Avaliar a satisfação com o programa; 

 Pedido de opinião sobre o programa; 

 Perceber possíveis alterações que a participação no grupo trouxe à sua vida. 

 

Organização das sessões 

 

As sessões serão contínuas e serão organizadas em módulos com temáticas 

diferentes, nomeadamente Módulo Emocional, Módulo Cognitivo e Módulo Social. Nos 

quais as actividades são agrupados dependendo das áreas que abordam/estimulam. Cada 

módulo tem actividades com os seguintes objectivos: 



 Actividades de estimulação cognitiva – manter e melhorar as condições mentais 

através de actividades que consistem no desenvolvimento de exercícios que 

estimulam os processos cognitivos básicos da pessoas, nomeadamente, a 

memoria, a linguagem, a evocação, a atenção e a orientação).  

 Actividades de estimulação social – manter e melhorar a capacidade de 

comunicação e de relação com o outro. Permite também a troca de ideias, 

opiniões, sugestões mas também transmissão de sentimentos e emoções através 

da voz, do comportamento, da postura e do movimento. 

 Actividades de estimulação emocional / desenvolvimento pessoal – incentivar 

os idosos para se relacionarem uns com os outros de forma a proporcionar trocas 

de experiências e vivências; adquirir um maior grau de conhecimento sobre si 

mesmo, os demais e o próprio grupo; favorecer um ambiente participativo e 

descontraído.  

 

De uma maneira geral, o início de cada sessão será semelhante, no sentido que é 

essencial ter atenção as pessoas, para poder motivá-las para mais um dia de partilhas e 

de exercícios. Os primeiros minutos podem ser essenciais para o decorrer da sessão e 

para a participação dos idosos nas actividades. Como tal, no início de cada sessão, terei 

o cuidado de cumprimentar cada um dos participantes, chamando-o pelo nome e 

interessando-me pelo seu estado (saber como está).  

A partir da segunda sessão será essencial ter uma breve conversa com o grupo 

sobre a sessão anterior e as actividades feitas, e se for o caso, veremos o trabalho de 

casa (segundo Zimerman (2000) um dos recursos estratégicos a aplicar no grupo para 

manter o ressurgimento de motivação é a atribuição de tarefas de casa, como as de 

pesquisar determinado assunto de interesse, ou as de fazer exercícios de estimulação). 

Após esse debate passaremos às tarefas da sessão, onde começarei por explicar o que 

vamos fazer naquele dia, comunicando as razões e os objectivos, expressando sempre a 

ideia de que quanto melhor realizarmos as actividades, mais importantes serão os 

benefícios que obteremos. 

No sentido de promover uma maior interacção/estimulação social a maioria das 

actividades serão realizadas pelo grupo no seu todo ou em grupos de dois ou três idosos 

e depois serão partilhadas com todo o grupo. Para obter o máximo de benefício das 

actividades, em cada sessão os idosos deverão ficar em lugares diferentes, mudando a 

pessoa do lado em cada dia. 



 

Plano Metodológico 

 

Participantes 

A selecção dos participantes será feita através de entrevistas individuais, nas 

quais algumas funções devem ser cumpridas, designadamente, resposta aos 

questionários/escalas e motivação/expectativas do idoso para estar no grupo. 

Critérios de inclusão na amostra: idosos que pertençam ao Centro de Saúde de 

Sacavém com idade superior a 65 anos que tenham capacidade para locomover-se até ao 

centro de saúde, e que possuam disponibilidade para frequentar as sessões durante a 

semana. Além destes, os idosos deverão apresentar pelo menos um dos seguintes 

critérios: manifestar sinais de isolamento social (associado ou não a humor deprimido), 

baixa auto-estima e queixas de dificuldades cognitivas (atenção e/ou memória) (Grupo 

1). Os cuidadores também poderão ser alvo de avaliação através do questionário para 

avaliação da qualidade de vida – WHOQOL-BREF. 

A dimensão da amostra irá depender do número de pessoas que aceitem 

participar nesta investigação e respeitem os critérios de inclusão. 

 

Contexto 

Os idosos deverão ser referenciados/encaminhados pelos respectivos médicos de 

família, e também pelas diversas equipas e consultas do agrupamento (cuidados 

continuados, aconselhamento a diabéticos e hipertensão). Outros poderão ser 

directamente contactados em casa, consoante a referência dada pelos profissionais de 

saúde. 

 

Procedimento 

Os participantes irão ser contactados e informados sobre os objectivos do estudo 

e condições de participação, quando assinarem o protocolo de consentimento informado 

(Anexo). Inicialmente faremos uma entrevista de admissão, com o objectivo obter 

informações relativas à identificação do idoso (dados pessoais), à situação e composição 

familiar, e à situação ocupacional. No decorrer da mesma é fundamental obter 

informação sobre os contextos relacionados com o idoso, tendo em conta as 

características físicas e os recursos pessoais e sociais que possui no seu meio. Depois, 

será realizada uma recolha de dados através dos instrumentos seguidamente referidos.  



O grupo de intervenção será constituído por 12 idosos, sendo que será um grupo 

semi-aberto, ou seja, será possível a admissão e novos participantes na primeira sessão 

de cada módulo. Como tal os módulos serão contínuos e giratórios, isto é, começa pelo 

módulo emocional (3 sessões), depois temos o cognitivo (2 sessões) e o social (3 

sessões), e volta ao emocional, cognitivo e assim sucessivamente até que todos os 

idosos presentes concluam o programa. Cada idoso deverá participar nas 8 sessões, para 

frequentar a totalidade dos três módulos (completar o programa) e para a participação 

no estudo. Cada sessão terá uma duração de 90 minutos, com periodicidade definida 

(uma ou duas vezes por semana consoante a disponibilidade dos idosos). Como já 

referido, nestas sessões serão feitos exercícios que visam, sobretudo, a promoção da 

inclusão social, aumento da auto-estima e a partilha de experiências.  

 

Instrumentos 

 

Para avaliação da função cognitiva – Avaliação Breve do Estado Mental 

 

O instrumento “Avaliação Breve do Estado Mental” é a tradução do original 

“Mini-Mental State Examination” (MMSE).Trata-se de um instrumento simples 

destinado a uma avaliação preliminar do estado cognitivo de pacientes geriátricos.  

A Avaliação Breve do Estado Mental, apresenta-se como uma escala de 11 itens 

que fornecem informações sobre diferentes parâmetros cognitivos (Veríssimo, 2006). 

Esta contém questões agrupadas em cinco categorias, cada uma tem como objectivo 

avaliar funções cognitivas específicas como: Orientação (temporal e espacial, 10 

pontos); Retenção (3 pontos); Atenção e Cálculo (5 pontos); Evocação (memória 3 

pontos); e Linguagem (9 pontos – este inclui 1 ponto pela capacidade construtiva 

visual), para uma pontuação total que pode variar de um mínimo de 0 pontos, o qual 

indica o maior grau de comprometimento cognitivo dos indivíduos, até um total 

máximo de 30 pontos, o qual, por sua vez, corresponde a melhor capacidade cognitiva. 

Este instrumento requer pouco tempo para a sua aplicação, aproximadamente 5 a 15 

minutos.  

 De acordo com os pontos de corte estabelecidos para a população portuguesa, 

consideram-se com “défice cognitivo” os analfabetos com pontuação igual ou inferior a 

15, os indivíduos com 1 a 11 anos de escolaridade com pontuação igual ou inferior a 22, 



e os indivíduos com escolaridade superior a 11 anos com pontuação igual ou inferior a 

27 (Guerreiro e col., 1994 cit. por GEECD, 2003).   

  

Para avaliação da depressão – Escala Geriátrica da Depressão (EGD) 

 

Trata-se de uma escala de auto-avaliação especificamente construída para avaliar 

a sintomatologia depressiva na população geriátrica. É um instrumento de rápida 

aplicação, demorando cerca de cinco minutos, e de fácil compreensão e execução para o 

paciente (Veríssimo, 2006). 

A escala é constituída por 30 perguntas às quais o idoso responde de forma 

dicotómica (“sim” ou “não”) de acordo com a forma como se tem sentido na última 

semana. Se o indivíduo responder “Sim” nos itens 2 a 4, 6, 8, 10 a 14, 16 a 18, 20, 22 a 

26 e 28, atribuir-se-á um ponto a cada um destes itens, caso contrário, ou seja, se o 

sujeito responder “Não” a alguma destas mesmas questões, a pontuação a atribuir será 

de zero pontos. Cota-se igualmente com um ponto por item se o sujeito responder 

“Não” nas questões 1, 5, 7, 9, 15, 19, 21, 27, 29 e 30, e com zero pontos se a sua 

resposta for “Sim” (Barreto e col., 2003, cit. por GEECD, 2003). No final, a pontuação 

total é dada pela soma aritmética dos pontos atribuídos a cada um dos itens.  

Consoante a pontuação final obtida, deduzem-se diferentes interpretações. No 

presente estudo utilizaram-se os pontos de corte sugeridos por Barreto e col. (2003, cit. 

por GEECD, 2003): a) uma pontuação final compreendida entre 0 e 10 pontos indica 

ausência de depressão; b) pontuações entre 11 e 20 pontos correspondem a uma 

depressão ligeira; e c) pontuações entre 21 a 30 pontos equivalem a uma depressão 

grave.  

 

Para avaliação da solidão – Escala de Solidão da UCLA 

 

Escala revista da original UCLA Loneliness Scale (Russel; Peplau; Cutrona, 

1980), descrita e adaptada para a população portuguesa por Neto (1989). Trata-se de um 

questionário com 18 itens que avalia a solidão e os sentimentos associados à mesma. As 

respostas de cada item fazem-se numa escala modelo de Likert com 4 pontos, desde 

nunca (1), até muitas vezes (4). A pontuação mínima obtida é de 18 pontos e a máxima 

de 72 pontos. A pontuação total é obtida através da soma dos itens, metade dos quais 

formulados ao inverso (itens 1,4,5,8,9,13,14,17 e 18), e reflecte o índice de solidão. 



Assim, o maior número de pontos alcançados traduz solidão, enquanto uma pontuação 

baixa traduz satisfação social (ausência de solidão). 

 

Para avaliação da qualidade de vida – WHOQOL-BREF 

 

O WHOQOL-BREF (Canavarro e col., 2006), denominado brief version of 

World Health Organization Quality of Life questionnaire, na escala na versão 

portuguesa, trata-se da versão breve do WHOQOL-100, instrumento desenvolvido pela 

OMS em resposta à necessidade de um instrumento que avaliasse a qualidade de vida. 

O WHOQOL-BREF integra na sua estrutura quatro domínios de Qualidade de 

Vida: 1) físico, 2) psicológico, 3) relações sociais, e 4) ambiente. O WHOQOL-BREF é 

constituído por 24 facetas da qualidade de vida, que compõem os domínios, cada um 

destes é representado pelas facetas que o sumariam. O instrumento proporciona um 

indicador global, designadamente a faceta geral de qualidade de vida (Canavarro e col., 

2006) 

 O WHOQOL-BREF é composto por 26 itens, sendo 24 itens que avaliam cada 

um, uma faceta específica da qualidade de vida e 2 questões gerais, não contabilizadas 

nos domínios, uma referente à avaliação global da qualidade de vida e outra à satisfação 

com a saúde (Paúl e col., 2005). Tendo um total de vinte e quatro facetas específicas e 

uma de qualidade de vida geral. Cada uma das facetas consta numa descrição de um 

estado, comportamento, capacidade ou uma percepção ou experiência subjectiva 

(Canavarro e col., 2005). 

 

 


