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PREFÁCIO 
 
 
 
Manuel de Lemos 
União das Misericórdias Portuguesas 
 
 

A Associação dos Profissionais Técnicos Superiores de Educação 
Social (APTSES), através do projeto de proximidade social “Viseu 
Social”, compilou este documento, intitulado “Manual de Boas Práticas 
no Envelhecimento: Intervenção em tempos de pandemia”. Este manual 
relata um registo de quase “sobrevivência”, mas também de 
imaginação e solidariedade infinita, reunindo um conjunto de reflexões 
sobre o envelhecimento e também sobre a qualidade de vida dos 
seniores, principalmente aqueles que estavam institucionalizados, 
partindo das visões e experiências de diferentes profissionais e de 
diferentes áreas, maioritariamente daqueles que tiveram de 
(re)inventar as suas práticas profissionais com a pandemia que 
experienciámos. 

Pese embora noutros séculos já tivéssemos vivenciado outras 
pandemias, no dia 2 de março de 2020, quando foram confirmados os 2 
primeiros casos em Portugal, entendemos que o mundo e a vida como 
a conhecíamos havia mudado: eram um médico de 60 anos vindo de 
uma estância de esqui no norte de Itália e um outro homem de 33 anos, 
vindo de Valência, Espanha. Percebemos logo ali que ficámos sem 
fronteiras, estávamos expostos, mas a nossa fé portuguesa, inabalável, 
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ainda estava longe de ser verdadeiramente testada. Faziam-se os 
primeiros Planos de Contingência convictos que isso bastaria. 

Uma semana depois de a OMS ter catalogado a covid-19 como 
uma pandemia, e dois dias depois da primeira morte em Portugal (a 16 
de março), já com todas as escolas fechadas, o Presidente da República 
decreta o estado de emergência por 15 dias. Era o primeiro estado de 
emergência desde o 25 de Abril de 1974. Para muitos dos profissionais 
no terreno seria o primeiro Estado de Emergência da sua vida. 

Mais tarde, quando Portugal ultrapassa as mil mortes, 
profissionais, famílias e idosos, sem consciência efetiva e refletida, já 
todos tínhamos deixado de ser quem éramos. De uma forma ou de outra 
todos seriamos atingidos. 
Deu-se depois a angustiante “travessia no deserto” porque, e não 
obstante Portugal registar o primeiro dia sem vítimas mortais por 
covid-19 desde o início da pandemia a 3 de agosto, já tivéssemos 
regressado às escolas e arrancado em Lisboa a fase final da Liga dos 
Campeões (sem público), Portugal voltava depressa a uma situação de 
contingência, e a 5 de novembro estávamos de novo em emergência. 
Agora todos com uma imensa consciência coletiva, obrigatoriamente 
refletiva nos lutos que fazíamos e nas guerras que travávamos, todos 
os dias, para protegermos os mais vulneráveis. 

Um dia anunciaram-se as vacinas, uma bolha de oxigénio na 
nossa esperança. Os grupos prioritários eram pessoas com mais de 50 
anos com patologias associadas, residentes e trabalhadores em lares, 
e profissionais de saúde e de serviços essenciais, mas a tragédia já nos 
era dolorosamente familiar e a 7 de dezembro Portugal ultrapassa as 
5000 mortes. 

Celebrámos aí o Natal mais triste e emocional das nossas vidas 
e no dia 27 arranca o plano de vacinação. Estamos resilientes, nós não 
desistimos, mas estamos feridos de morte.  
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A 8 de janeiro, quase 1 ano depois, Portugal passa a ser o país do 
mundo com maior número de novos casos por milhão de habitantes e 
em apenas 3 dias o governo anuncia o encerramento das escolas. Em 
fevereiro, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo lidera o processo 
que garante que infeções e mortes começam a baixar 
significativamente. Mais tarde o Parlamento autoriza o 12.º estado de 
emergência desde início da pandemia. Fala-se de um plano de 
desconfinamento gradual. 

Os profissionais do terreno, esses mágicos da reinvenção 
humanitária, que deixaram as famílias para trás porque a frente de 
batalham era ao lado dos idosos, exaustos, em luto, mas inabaláveis na 
sua fé, com desconfiança, mas ainda com imaginação, esgotam-se 
agora com uma segunda pandemia silenciosa: recuperar as almas 
assustadas, deprimidas e oprimidas por 2 anos de isolamento. 

Desde o início da pandemia, Portugal somou um total acumulado 
de mais de 3.380.263 infetados e mais de 21.285 vítimas mortais. A 
esmagadora maioria com mais de 70 anos. 

Viveremos sempre com as cicatrizes desta batalha, mas também 
viverá em nós a certeza que a tragédia teria sido infinitivamente maior 
se não fossem os profissionais no terreno com a sua alma lusa, 
abnegada, solidária, com imaginação tecnicista e uma solidariedade 
imensa e que fez deles, na história desta pandemia, os heróis dos que 
mais precisavam. 
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PREFÁCIO 
 
 
 
Manuel Teixeira Veríssimo 
Médico especialista de Medicina Interna 
Professor da Faculdade de Medicina de Coimbra 
Presidente da Competência de Geriatria da Ordem dos Médicos 
 
 

Portugal é o país da União Europeia que mais envelheceu nas 
últimas décadas, tendência que, segundo as previsões, se deverá 
manter. Este facto, sendo positivo, porque é próprio das sociedades 
desenvolvidas, traz, no entanto, a responsabilidade acrescida de fazer 
com que esses anos de longevidade ganhos sejam vividos com 
qualidade.  

O envelhecimento associa-se habitualmente a doença e a perdas 
físicas, funcionais e mentais, às quais, frequentemente, se juntam 
problemas económicos, familiares e sociais, sendo por isso os 
problemas dos idosos múltiplos e variados. Como tal, dependendo a 
saúde e qualidade de vida das respostas que forem dadas, estas 
necessitarão de ser variadas e adaptadas a cada indivíduo, mas 
seguramente integradas em rede, devendo esta abranger os serviços 
de saúde, a assistência social, as instituições de solidariedade social, a 
família e os amigos, variando o peso de cada uma das partes em função 
das disponibilidades existentes e das necessidades de cada situação. 
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Assim, o envelhecimento, sendo um privilégio e uma conquista, 
é um claro desafio, não apenas para a área da saúde e proteção social, 
mas também para a sociedade em geral. 

A pandemia COVID 19 veio trazer novos problemas às pessoas 
idosas, pois interferiu com a sua vida social e com a sua saúde. Do ponto 
de vista social restringiu-lhe os contatos e os movimentos, o que é 
duplamente penalizador. Por um lado, limitou o contato humano, em 
particular com a família e amigos, o qual é fundamental para a saúde 
mental, e, por outro, limitou o movimento, que é importante para a 
saúde física e manutenção da funcionalidade, a qual tem tendência a 
diminuir com a idade. Nos idosos tudo o que não é usado tem tendência 
a atrofiar, e, por isso, mexer e conviver é fundamental.  

Do ponto de vista da saúde os idosos têm muito maior risco do 
que os não idosos, não só porque têm habitualmente doenças crónicas, 
mas também porque biologicamente parecem ser mais reativos ao 
vírus, o que favorece uma inflamação excessiva, com consequentes 
reflexos a nível do pulmão e de outros órgãos.    

Por tudo isto a pandemia COVID19 teve um impacto devastador, 
particularmente do ponto de vista psicológico, pois sabendo que são 
mais vulneráveis, os idosos têm tendência a isolar-se mais e, por isso, 
a perderem qualidade de vida. 

A publicação deste livro faz todo o sentido, pois as iniciativas que 
estimulam as boas práticas são sempre importantes para os idosos, 
especialmente num tempo difícil como o atual. 
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PREFÁCIO 
 
 
 
Maria João Quintela 
Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade 
 
 

A Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade-CNIS 
agradece à Associação dos Profissionais Técnicos Superiores de 
Educação Social a oportunidade de participar no Prefácio de uma obra 
que reúne especialistas das boas práticas na área do Envelhecimento, 
nomeadamente no contexto difícil em que a sociedade portuguesa e, 
em particular, a população mais idosa tem vivido, há mais de dois anos, 
no âmbito da pandemia Covid-19. 

As organizações do setor social e solidário, que têm em Portugal 
um papel importante nos cuidados a pessoas idosas com algum tipo de 
fragilidade e dependência, têm vivido com os seus utentes e famílias 
um sofrimento cuja dimensão ainda está longe de ser totalmente 
avaliada na sua complexidade e abrangência. 

Na Rede solidária das IPSS e Misericórdias, que apoia todo o ciclo 
de vida, desde as respostas sociais das tipologias de Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), Centros de Dia (CD) e Serviços 
de Apoio Domiciliário, à Rede de cuidados continuados integrados, são 
predominantes pessoas com dependência as que cuidamos, com média 
de idades cada vez mais elevada, cujo  diagnóstico de necessidades de 
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apoio social e cuidados de saúde1 a CNIS tem vindo a aprofundar nos 
diversos Estudos que vem promovendo. Destaca-se a multimorbilidade, 
em especial as doenças crónicas como a hipertensão arterial, diabetes 
e a demência, as problemáticas ligadas às alterações da mobilidade, 
sensoriais e de comunicação, entre múltiplas dificuldades que 
condicionam as atividades da vida diária. Acresce que as principais 
fontes de rendimentos da população idosa apoiada nas respostas das 
IPSS, provêm da pensão de velhice (82%), pensão de invalidez (15%), 
pensão de sobrevivência (2%) e a cargo da família (1%)2.  

Em ERPI, 70,57% das pessoas idosas são mulheres3 e, 
frequentemente, com familiares também idosos ou sem família.  

Em contexto pandémico, a grande maioria das IPSS teve de 
introduzir múltiplas e difíceis alterações nos seus modos de 
organização, face às necessidades de contenção da propagação do vírus 
SARS-Cov2. Inicialmente sem meios de proteção suficientes, e 
assumindo a linha da frente dos cuidados de proximidade, reorganizou 
espaços, horários, equipas, meios de comunicação à distância, entre 
todas as medidas para colmatar o isolamento a que, nomeadamente as 
pessoas mais idosas, e os próprios profissionais, ficaram sujeitos, para 
o cumprimento necessário das normas da Direção-Geral da Saúde. 

                                                
1 Estudo promovido pela CNIS e realizado pela Universidade de Évora. “Relatório: Estudo 
de Intervenção Complexa-As Respostas Sociais no Percurso de Cuidados à Pessoa com 
Dependência”. Évora, 2021.  
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2021/05/Relatorio-Estudo-de-Intervencao-
Complexa-As-Respostas-Sociais-....pdf 
2 IPSS Estudo promovido pela CNIS e realizado pela Universidade de Évora. “Diagnóstico 
de Saúde da população servida pelas associadas da CNIS”. Évora, 2019. 
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2018/07/SI%CC%81NTESE.pdf 
3 Lino Maia, Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, in “Políticas 
Públicas na Longevidade”, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 2021  
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O grupo mais afetado pela pandemia de COVID-19 foram os 
idosos, seguido das famílias, das pessoas com doença mental, das 
pessoas com deficiência e das pessoas com dependências4. 

Ao nível da saúde mental5 destacam-se as alterações cognitivas 
e o aumento da sintomatologia depressiva num quadro de perceção do 
isolamento social e de um agravamento, em muitos casos, do 
afastamento e da desresponsabilização familiar para com os utentes.  
Este Manual de Boas Práticas, surge num momento oportuno, com 
uma perspetiva multidisciplinar, que de forma construtiva aponta 
caminhos para o reforço da resiliência e da inovação nas estratégias de 
coping com situações extremas que, na época atual, são cada vez mais 
frequentes, e que, no caso da Pandemia COVID-19, apelam a um olhar 
cada vez mais atento por parte de todos os profissionais, decisores e da 
Sociedade em geral.  

Os desafios, para este Século XXI, vão diretamente para o valor 
da vida, da saúde, da liberdade e da prevenção da violência e dos 
fenómenos climáticos e naturais extremos. A vida é um bem único a 
preservar. 

 
  

                                                
4 Estudo exploratório elaborado pela ATES – Área Transversal de Economia Social do 
Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa, em colaboração com a 
CNIS – Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade. “Impacto da pandemia 
de COVID-19 nas IPSS e seus utentes em Portugal”. Porto, março 2021. 
http://cnis.pt/wp-content/uploads/2021/03/Relat%C3%B3rio-COVID-19-nas-IPSS.pdf 
5 Estudo promovido pela CNIS e realizado pela Escola Superior de Saúde do Instituto 
Politécnico de Bragança, Added Solutions SR, Lda, e CEDRI - Centro de Investigação em 
Digitalização e Robótica Inteligente. “A Saúde Mental na População das Instituições 
Associadas da CNIS”. Bragança, 2021  
http://rotass.cnis.pt/wp-content/uploads/2021/11/Estudo_CNIS_Saude-
Mental_Associados-CNIS.pdf 
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DISTANCIAMENTO FÍSICO E CONTACTO SOCIAL: QUE 
COMPATIBILIDADE? 
 
 
 
Vítor Fragoso 
Psicólogo Clínico e Psicoterapeuta 
 

 

A realidade da pandemia bateu-nos à porta e apresentou-nos a 
instabilidade, a incerteza e a insegurança de uma forma muito intensa, 
o que é muito desafiador para os recursos pessoais e coletivos que 
possuímos. Este momento inédito e inesperado que vivemos, o da crise 
pandémica, obrigou-nos a um maior distanciamento físico o que para 
muitos foi e é um distanciamento social e afetivo. É este extremo da 
distância inter-humana, o isolamento, que queremos prevenir e 
combater, de modo a que as circunstâncias, apesar de duras, não sejam 
uma condição e uma limitação, algo que mais adiante aprofundaremos.  

Existe sem dúvida um antes e um depois. Esta situação de viver 
uma Pandemia na primeira pessoa é completamente nova para a 
maioria de nós, alterou inesperadamente e sem aviso a nossa rotina, 
gerando apreensão e ansiedade, sentimentos potenciados pelo 
isolamento e distanciamento físico.  

Distanciamento que no início é uma proteção, mas que com o 
passar do tempo e sem alternativas protetoras e cuidadoras, e 
considerando o campo do psíquico, passa a ser uma agressão, podendo 
nesse caso efetivamente virar isolamento. Esta situação desafia-nos na 
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manutenção das relações e dos vínculos prévios e na criação de laços 
futuros. 

Quando falamos de Isolamento, devemos falar sempre no 
plural.  Isolar significa afastar, distanciar, facto que cada um vai sentir 
ao seu modo e ao seu jeito, e sempre de acordo com a sua história e 
com o seu percurso prévio, resposta que estará de acordo com as suas 
potencialidades e as suas vulnerabilidades. 

Perante este cenário, manter as relações vinculares com as 
pessoas próximas, como amigos, família e colegas, ajuda-nos a dividir 
tensões, para que desse modo o caminho se torne mais leve. 

O isolamento desafia os/as idosos/as e seus familiares. Quando 
alguém se sente isolado, quando não encontra sentido para a vida, 
sente urgência em encontrar um som, um ritmo, uma palavra que o 
ligue de novo a ela (à vida), necessita de algo que o faça sentir-se 
acompanhado e seguro. Quando assim é, a palavra exerce o seu 
carácter de invocação, ela vincula, une, estabelece pontes na memória. 
Pontes que se consolidam pela partilha de histórias de vida, desse 
modo a palavra e a sua escuta ganham a sua função estruturante de 
integração de vivências e de possibilidade de encontro inter-humano. 

A ausência de sentido angustia-nos, embora seja essa mesma 
angústia agitada pelo tédio e pelo vazio, que uma vez acolhida nos 
coloca no movimento de procura de possibilidades que ultrapassem as 
barreiras que nos bloqueiam a ampliação de sentido. Possibilidades 
essas que quando se apresentam nos permitem prosseguir com a vida 
em projeto garantindo destinos futuros. Quando assim é, o vazio do sem 
sentido faz-se fértil e o tédio estimula a criatividade. Necessitamos de 
rumo, de propósito, de horizontes de sentido e de esperança.   

Para que a esperança dos nossos idosos não se escureça numa 
ausência de horizontes futuros, é necessário “ultrapassar todas a 
paredes e muros” utilizando todos os recursos que possuímos. Apesar 
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das fortes limitações de movimento e ação, vivemos aqueles momentos 
únicos de transição histórica em que o que vem representa incerteza, 
toca a insegurança e confronta-nos com a instabilidade. O que virá terá 
de ser criado, terá de ser inventado.  Sejamos criativos. 

 Como afirma Frankl (2010), “a vida nunca deixa de ter sentido”, 
o que não significa que não contactemos com o sem sentido e os seus 
absurdos (aquilo que está além do entendimento). É precisamente essa 
a grande tarefa, desocultar sentidos outros naquilo que se apresenta 
como sem sentido. 

Aqui recordamos o psicanalista italo-brasileiro Contargo 
Colligaris que nos relembrava que o sentido da vida não tem de ser um 
sentido maior, pode ser algo aparentemente trivial e do quotidiano, mas 
que nos preenche a vida e o momento existencial, alias o problema é 
que muitas das vezes ansiamos desesperadamente por um sentido 
maior para vida, desligando-nos das pequenas grandes coisas, 
deixando que a vida nos escape numa quimera futura.  

Na velhice o desafio, apesar das condicionantes e limitações, é 
criar espaços de ocupação com sentido e significado para que através 
da partilha a vida se expanda e flua. Condicionante não tem de ser 
condição, limitações não têm de ser limitação. 

O presente, a realidade que se vive, apesar de difícil, deve apontar 
para futuros esperançosos, esse é o grande sinal da saúde psico-
emocional, pois revela alguém que deu seguimento à sua vida apesar 
dos sofrimentos, dos obstáculos e das agruras. Reflete alguém que se 
permitiu ir além da aridez das dificuldades, das lutas e das perdas, 
alguém que prosseguiu sem negar o vivido e sem ficar preso na teia do 
passado quando este se prende em ressentimentos. 

Apesar das limitações a que estamos sujeitos é urgente ir 
criativamente além. Ir além respeitando o cuidado de si e do outro, 
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respeitando as exigências do momento de crise, para que todos 
possamos sair o mais depressa possível desta situação.  

Nestes contextos a educação emocional na velhice é essencial, 
pois com a idade, quando confrontados com a perda de controlo, os/as 
idosos/as procuram otimizar o equilíbrio entre os ganhos e as 
perdas (Iacub, 2013). Tentam ajustar os objetivos e metas de vida 
conforme as suas capacidades, para assim manterem o bem-estar 
subjetivo e a satisfação vital (Iacub, 2013). Do ponto de vista da saúde, 
na Velhice, as emoções funcionam como uma força de apoio necessária 
para alcançar o controlo secundário. Ao nível do comportamento estão 
associadas à obtenção de afetos positivos e a experiências gratificantes 
que facilitam a obtenção de novas formas de desenvolvimento pessoal. 
No entanto, para que tal aconteça, é necessário criar um espaço de 
suporte e apoio emocional ao/à idoso/a, onde os idosos possam 
realmente ser escutados, de forma a fortalecer os seus vínculos, os 
vínculos consigo, com os outros e com o mundo. 

Uma vez que cuidar-se emocionalmente, é cuidar dos vínculos 
que estabelecemos, tal como nos relembra Rollo May, cuidar é 
reconhecer o outro como semelhante, identificar-se com ele, importar-
se com ele. O cuidado é a fonte do amor - quem ama cuida. 

Podemos afirmar que o cuidado é uma forma de procura, uma 
forma de movimento, ou seja cuidar é o modo particular de cada ser 
humano se mover numa determinada direção (Borges-Duarte, 2010). 
Cuidar é uma solicitude para consigo e com o outro. Saibamos cuidar. 
 

REFERÊNCIAS:  
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Estamos em junho de 2021. Ao longo destes últimos 15 meses, a 
situação epidemiológica em Portugal tem vindo a exigir da população o 
cumprimento de normas para conter e controlar o avanço do SARS 
coV2, COVID-19, que invadiu as nossas vidas desde então. Algumas 
destas medidas envolveram a restrição dos direitos de liberdade, 
nomeadamente o direito à livre circulação e às liberdades económicas.  

Os idosos, por serem considerados grupo de risco, devido a 
vários fatores, nomeadamente os idosos internados em Estruturas 
Residenciais para Idosos (ERPIs), foram “isolados do mundo” para 
salvaguarda de possíveis contaminações, com inúmeros prejuízos 
principalmente a nível da sua saúde mental. Muitos, nestes meses de 
pandemia, foram contaminados e sucumbiram à doença. As medidas 
adotadas, conjugadas com o esforço dos portugueses no seu 
cumprimento, deram os seus frutos sendo notória a redução do número 
de novos casos, redução da taxa de mortalidade por COVID-19, redução 
de internamentos em unidades de saúde, em cuidados intensivos e de 
doentes em cuidados domiciliários. 
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Este panorama foi também o resultado conjugado do início da 
vacinação em massa da população, inicialmente dos mais velhos e 
entrando, posteriormente, noutros grupos etários. Tais medidas 
permitiram um grande alívio nas decisões de contenção de saúde 
pública. Iniciando-se, ainda que lentamente, o levantamento das 
medidas restritivas nos últimos meses. 

Para se falar de medidas de prevenção, contra o SARS coV2, 
COVID-19, é necessário entender como é que o vírus se propaga. Até à 
data continua-se a investigar sobre o surto que afetou o mundo. E, 
embora já se saiba muito sobre o comportamento deste vírus, muito há 
ainda a descobrir.  

 
Transmissão: 
Sabe-se que se transmite de pessoa a pessoa, por via 

respiratória, através de microgotículas provenientes do nariz ou da 
boca, expelidas através da tosse, de espirros, da fala ou de secreções 
de pessoas infetadas. O vírus entra na pessoa de forma direta pela 
inalação dessas gotículas ou aerossóis, que ficam em suspensão no ar, 
sendo, pois, necessária uma aproximação física, ou de forma indireta 
pelas partículas contaminadas, que caem em objetos e superfícies, tais 
como teclados de computadores, comandos de televisão, telemóveis, 
maçanetas de portas, corrimões, volante do automóvel, chaves de casa 
e do carro, chão etc. Se as pessoas tocarem ou tiverem contacto com 
esses objetos ou superfícies contaminadas e depois tocarem nos olhos, 
no nariz ou na boca, podem ficar infetadas. Entretanto, as mãos 
contaminadas transportam o vírus para outras superfícies que 
posteriormente outros possam vir a tocar.  
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Medidas de proteção: 
Por isto que foi referido, é fácil de entender que a propagação do 

SARS coV2 faz-se com facilidade entre seres humanos, sendo o homem 
ao mesmo tempo o vetor e o hospedeiro. É importante como medida de 
saúde pública e de saúde individual, que a pessoa não se exponha a si 
e os outros, ao risco de contrair a doença, seja ele o contexto onde 
estiver. Uma vez que a transmissão ocorre através de gotículas e das 
vias respiratórias, a prevenção faz-se essencialmente por medidas de 
isolamento social, de higiene individual e de etiqueta respiratória. Estas 
medidas universais devem ser respeitadas em todos os momentos 
numa ERPI.  O vírus entra no corpo através dos olhos, do nariz e da 
boca, portanto é importante evitar tocá-los com as mãos não lavadas. 
A lavagem frequente das mãos, com água e sabão ou com uma solução 
alcoólica, com a duração de 40 a 60 segundos, a desinfeção de 
superfícies, principalmente todas aquelas que foram tocadas pelos 
utentes ou funcionários e as que se entendam como suscetíveis de 
contaminação, o uso de máscara e o arejamento dos espaços fechados 
são medidas que devem fazer parte do quotidiano de quem lida de perto 
com a pandemia e quer prevenir e controlar a infeção. 

Numa ERPI, para se prevenir e proteger da infeção por SARS 
coV2, deve-se cumprir escrupulosamente os fundamentos básicos de 
proteção enumerados anteriormente, quer pelos trabalhadores quer 
pelos utentes. Devem ainda existir planos de contingência bem 
elaborados e estruturados para cada contexto de trabalho. O 
distanciamento físico de 2 metros deve ser cumprido, quer durante as 
refeições quer no convívio e atividades entre utentes. Devem ser criados 
circuitos de “limpos e contaminados”. O equipamento de proteção 
individual (EPI) deve estar disponível e ser usado adequadamente. Além 
disto, é fundamental informar todos os intervenientes, dando formação 
adequada e fazendo cumprir todas as normas. Todos devem estar 



Manual de Boas Práticas | Intervenção em tempos de Pandemia 

 24  

informados dos riscos que correm e fazem os outros correr com 
procedimentos menos corretos.  

Por isso, controlar a fonte de infeção (isolando), interromper a 
rota de transmissão (lavagem das mãos com frequência, desinfeção de 
superfícies e outros e uso de EPIs) e proteger as pessoas suscetíveis 
(redução das visitas e distanciamento físico de 1,5 a 2 metros) são as 
únicas maneiras de controlar a propagação de doenças infeciosas, 
nomeadamente a COVID-19. Isto está dependente da 
consciencialização de cada um e do cumprimento rigoroso das normas. 

A coabitação favorece o contágio, por isso os utentes de uma 
ERPI encontram-se em risco acrescido de maior disseminação da 
infeção. Foram criadas regras nestas instituições a partir de diretivas 
emanadas pela Direção Geral da Saúde (DGS) como a não visitação dos 
utentes por outros familiares durante o período de confinamento. Com 
o desconfinamento algumas destas medidas foram levantadas ou 
atenuadas. No entanto, para todo o utente que sai da instituição por um 
período superior a 24 horas, necessita de ser testado ao COVID 19 à sua 
entrada e feito o isolamento profilático. Também todo o utente recém-
admitido deve cumprir estas regras, isto é, deve ser realizado um teste 
laboratorial negativo e o isolamento de 14 dias para os residentes que 
não tenham história de infeção nos últimos 90 dias. Todo o trabalhador 
ou estagiário deve ter um teste negativo à entrada ao serviço e ser 
vacinado o mais rápido possível (DGS, 2020).  

Durante as refeições os utentes são sentados com um 
distanciamento de 1 a 2 metros e nunca de frente com outro utente. 
Para isso os refeitórios tiveram de ser reorganizados e as refeições 
servidas por turnos para servirem todos os utilizadores em diferentes 
períodos. A DGS (2020) recomenda que nas mesas de refeições não 
devem estar presentes utensílios de utilização comum (jarros de água, 
temperos para salada, cestos com pão, cestos com fruta e outros). O 
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arejamento deste e de outros espaços devem ser feitos com 
regularidade, assim como a sua higienização. 

Os responsáveis pelas instituições devem elaborar e renovar os 
planos de contingência interna para o COVID 19 de acordo com as 
orientações da DGS e deve ser definido e mantido um elo de ligação com 
as entidades locais como Autoridade de Saúde, Segurança Social, 
Câmara Municipal, entre outros (DGS, 2021). 

 
Os colaboradores/profissionais da instituição devem estar 

organizados e trabalharem em coorte (“bolha”), com o menor contacto 
possível entre os grupos de profissionais, de forma a prestar 
atendimento dedicado a grupos específicos de utentes (os mesmos 
colaboradores para os mesmos utentes).  

As boas práticas, em relação ao reforço físico e imunitário, são 
essenciais. É fundamental que as pessoas tenham uma alimentação 
equilibrada tendo em conta os seus gastos energéticos. Assim, para 
manter o sistema imunitário a funcionar convenientemente, é 
necessário reforçar a hidratação, por exemplo, com bebidas quentes, 
chás ou infusões, comer frutas, hortícolas, proteínas, iogurtes, queijos 
e outros lacticínios (Verdelho et al., 2020). 

De realçar que as medidas de controle da infeção devem ser 
cumpridas por todos os intervenientes destas instituições, profissionais 
e utentes, mesmo depois de serem vacinados ou com teste laboratorial 
negativo. Todos devem saber colocar e descartar as máscaras faciais. 
Na ocorrência de algum sintoma, o indivíduo deve suspender a 
atividade, ser sinalizado e encaminhado para os serviços de saúde a fim 
de fazer atempadamente o despiste e evitar possíveis contágios. 

“O sucesso das medidas de Saúde Pública depende da 
colaboração de todos os cidadãos, das instituições e organizações e da 
sociedade. É sabido que o risco de transmissão aumenta com a 
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exposição a um número elevado de pessoas, especialmente em 
ambientes fechados” (DGS, 2021) 
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O trabalho do educador social exige uma preocupação acrescida 
com o lugar do individual e do coletivo nas sociedades, porque o sujeito 
resulta de um processo, “intimamente definido pela sociedade da sua 
época. Ele não é o centro do universo, mas o artesão do sistema 
complexo que é o produto” (Kaufmann6, 2001, p. 87).  

A nossa intenção com este artigo não se limita a criar uma 
espécie de crítica vazia ao acompanhamento, e às decisões políticas e 
epidemiológicas, no combate à pandemia da Covid 19, na sociedade 
portuguesa, até porque nenhum de nós, em sã consciência, teria 
respostas prontas para a enfrentar. Contudo, permite abrir espaço para 
uma reflexão que se baseia na forma como a sociedade já excluía os 
idosos da vida social e como, ainda, estamos longe de pensar e 

                                                
6 Kaufmann, J. C. (2001). Ego: pour une sociologia de l’individu. Paris: Nathan.  
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“compreender de forma menos ‘reduzida’ a realidade coletiva dos 
processos da saúde e da doença” (Perini et al7, 2001 p.104). 

Na senda desta evidência, as pandemias induzem-nos a 
questionar o lugar do individual e do coletivo, a partir de vários 
princípios.  Para a epidemiologia tradicional, de matriz positivista, a 
ideia de risco epidemiológico objetiva-se em torno das probabilidades, 
do quantitativo, está ligada às “correntes que buscam uma preservação 
metodológica e uma orientação para a dimensão natural, ou 
naturalizada, do processo saúde/doença” (Perini et al, 2001, p.102). Esta 
visão aponta o fator risco como ponto chave para sobrepor o coletivo ao 
individual. Acresce que,  

“Ainda que ao longo da sua história os epidemiólogos reconheçam a 
dimensão simbólica da existência humana, a epidemiologia foi-se 
tornando metodologicamente incapaz de expor tal realidade enquanto 
objeto de conhecimento. Hoje esta situação tem limitado a possibilidade 
da atuação multi, inter ou transdisciplinar, ampliando a sua abordagem 
no campo da pesquisa e a sua colaboração na formulação de políticas e 
modelos teóricos mais próximos da realidade sócio-cultural das 
populações e, portanto, com maiores chances de provocarem mudanças 
reais na condição humana” (Rosenfield, 1992; Nichter & Vuckovic, 1994; 
Davis & HowdenChapman, 1996 citados por Perini et al 2001, p.103). 

 
A pandemia da Covid 19 revelou-se um momento da história da 

humanidade passível de analisarmos a necessidade de trabalharmos 
no campo de uma medicina/trabalho social, que seja capaz de 
desenvolver competências nos sujeitos, de forma que sejam agentes de 

                                                
7 Perini, E. et al. (2001) The individual and the collective - challenges in the fields of 
Epidemiology and Social Medicine. Interface _ Comunic, Saúde, Educ, v.5, n.8, p.101-18. 
Consultado in 
https://www.scielo.br/j/icse/a/PFNK9RBxPLtpgWjBgDCyLRc/?lang=pt&format=pdf.  
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saúde individual e coletiva, evitando-se, no futuro, algumas das 
situações experienciadas pela sociedade como um todo e, 
principalmente, pelas estruturas residenciais para pessoas idosas. 

O início da pandemia da Covid 19 incidiu, sobretudo, na população 
idosa, em boa medida, em idosos institucionalizados. Ideia que foi 
anunciada, fortalecida e alimentada, diariamente, pela comunicação 
social. O elevado número de surtos em lares, pelo país fora, fez com 
que a sociedade portuguesa aceitasse, sem qualquer entrave, uma 
espécie de exclusão, consentida, dos idosos da vida social. Em nome do 
coletivo, os idosos foram os primeiros a perder o direito de conviver, de 
estar em relação, de viver em liberdade. Não obstante, nos lares onde 
houve surtos, os idosos ficaram, durante vários dias, confinados nos 
seus quartos, a serem tratados por profissionais que traziam 
equipamentos que, além de lhes esconderem o rosto, e as expressões, 
os faziam parecer surgidos de um filme de ficção científica. Milhares 
foram os idosos que, no imediato, passaram a não reconhecer os seus 
cuidadores pela aparência física e, quando possível, apenas os 
reconheciam pela voz. 

A situação pandémica fez com que, em nome do coletivo, os 
idosos deixassem de estar com as suas famílias e amigos, de contar 
com os mimos e carinhos vivenciados no quotidiano, com a agravante, 
importa referir, de alguns deles, nem sequer conseguirem alcançar o 
que estava a acontecer. Como se não bastasse, em algumas 
instituições, que não possuíam recursos suficientes para fazer face aos 
desafios que esta realidade impôs, foi experienciado, por parte dos 
idosos, uma espécie de exclusão material.  

Os colaboradores destas instituições viveram momentos 
inomináveis e improváveis para qualquer legislador, numa verdadeira 
neguentropia. Tiveram que, num curto espaço de tempo, restruturar a 
sua vida profissional e pessoal, porque o trabalho passou a exigir uma 
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nova organização em matéria de horário laboral (alargado para 10 ou 
12 horas diárias), em equipas fixas e, em alguns casos, foram também 
“institucionalizados” pois passaram a residir, exclusivamente, nas 
instituições onde desempenhavam as suas atividades, deixando as suas 
famílias, por vários dias, aos cuidados de outros (exclusão tolerada). 

Do ponto de vista do funcionamento das instituições, as 
exigências profissionais também se ampliaram com a introdução de 
mais momentos e procedimentos de higienização dos espaços, mais 
rigor e cuidado com o manuseamento dos equipamentos, mais atenção 
com os registos, mais formação e, sobretudo, mais capacidade para 
lidar com a individualidade dos idosos. Sim, a individualidade, pois, no 
meio de um turbilhão de imposições, a realidade trouxe à tona as 
fragilidades individuais, que também deveriam ser colmatadas.  

Esta individualidade, que foi fragilizada quando se estabeleceu o 
distanciamento físico, as quarentenas, os confinamentos (exclusão 
física), quando se afastou, do dia-a-dia das instituições, as famílias, as 
pessoas de referência, numa espécie de exclusão interdita. O que 
representou, igualmente, um verdadeiro paradoxo ao esforço 
incansável de envolver as famílias nas dinâmicas institucionais, 
advogado por todos os que desejam instituições abertas e 
participativas. Por aqueles que, durante largos anos, têm defendido a 
presença das famílias não só nas visitas, mas no quotidiano das 
instituições. 

Do ponto de vista da participação social, infelizmente, vários 
setores da sociedade excluem os mais velhos, uma exclusão 
consentida, uma espécie de gerontismo (preconceito, estereótipos e 
ideias discriminatórias direcionadas à velhice), “frequentemente 
encoberto pelo silêncio dos internamentos institucionais e familiares, 
pela vergonha de vários véus do orgulho individual” (Carvalho & 
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Baptista8, 2004, p.33). Situação duramente evidenciada no discurso nas 
redes sociais ou mesmo na impressa de alguns ditos cidadãos, que, ao 
tomarem conhecimento de um surto em lares próximos de si, deixavam 
transparecer que preferiam não ter aquele equipamento social ao 
serviço da sua comunidade, numa atitude que vislumbrava a defesa de 
uma certa exclusão geográfica.  

Contrariamente ao que se fazia crer, a pandemia não durou 
poucos meses, e pouco a pouco, toda a sociedade (os decisores 
políticos, os gestores das instituições, os profissionais do setor da 
saúde e do setor social, as famílias, a própria comunidade) foi obrigada 
a criar alternativas para responder aos desafios, de natureza individual 
e coletiva, que estas circunstâncias impuseram. Entre tantos 
contratempos, é de realçar, contudo, que houve lugar para o 
aparecimento de boas práticas. Por um lado, o estado avançou com 
alguns programas para a aquisição de equipamentos e bens materiais, 
para a contratação de mais recursos humanos e para a formação de 
trabalhadores. Por outro lado, as instituições encontraram caminhos 
que tinham em vista valorizar os sujeitos, através de um 
acompanhamento individual, mais próximo, da educação pela conversa, 
de momentos de esclarecimento da informação veiculada pela 
comunicação social. De forma que os idosos não se sentissem mais 
fragilizados, culpados e sós, utilizaram-se as plataformas digitais, as 
varandas, salas próprias, devidamente adaptadas, para as visitas; 
ajustaram-se espaços e recursos para permitir o encontro dos idosos 
com os seus significativos. Relativamente aos colaboradores, algumas 
instituições procuraram garantir uma melhor conciliação entre a vida 
profissional e pessoal, incentivaram à participação em ações de 
formação e, quando possível, no final dos estados de contingência e 

                                                
8 Carvalho, A. & Batista, I. (2004). Educação Social: fundamentos e Estratégias. Porto: 
Porto Editora 
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emergência, procuraram premiá-los com a redução das horas de 
trabalho ou mesmo com alguma remuneração extra. Do ponto de vista 
da legislação laboral, houve lugar a um aumento salarial para o setor 
social, no entanto, ainda se considera que este setor é marcado por 
baixos rendimentos e que, dada a sua importância para a sociedade, 
merecia maior reconhecimento e valorização. 

A vivência desta situação pandémica deve, portanto, permitir 
trabalhar a nossa “incapacidade de apreender o coletivo e o indivíduo 
como uma construção mútua. A produção de conhecimentos no plano 
coletivo que não inclui a sua dimensão individual gera problemas na 
transposição e na orientação de políticas e atitudes” (Perini et al, 200,1 
p.106). É preciso um maior investimento na literacia para a saúde, o que 
implica a compreensão individual e coletiva da ideia de risco, a 
assunção de compromisso por parte dos sujeitos e das suas 
comunidades. Eis aqui o terreno fértil para o trabalho do educador 
social, porque, o “indivíduo e sociedade não são duas entidades 
separadas […] Eles se constituem nos pontos opostos de uma dupla 
dialética, isso se explicando que eles podem ser, ao mesmo tempo, 
intimamente religados e antagônicos” (Kaufmann, 2001, p. 129).  

A educação social pode contribuir para a medicina social e para 
a sociedade como um todo, na medida em que explora o simbólico (a 
essência da existência humana) e as representações sociais dos 
indivíduos e do coletivo. Pode vir ajudar a responder, neste momento 
pandémico, que parece longe de terminar, ou mesmo em situações 
semelhantes, o desafio de educar os sujeitos para compreender e agir 
face “a dinâmica do complexo processo de interações macro e micro-
ambientais que caracterizam a vida dos indivíduos e grupos (Lilja & 
Larsson, 1994 citado por Perini et al, 2001, p.106).  

Em suma, o enfrentamento às pandemias exige um trabalho 
multidisciplinar e a educação social pode dar o seu contributo, através 
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de respostas personalizadas e humanizadas, que visam a tomada de 
consciência crítica e a assunção de compromisso dos sujeitos, em 
sociedade.  
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O ano de 2020 foi invadido por um vírus desconhecido, invisível 
e com uma enorme força de propagação que rapidamente se qualificou 
de pandemia, originando mudanças bruscas na nossa habitual forma 
de viver em sociedade, algo novo e impensável. O confinamento chegou 
sem aviso, apanhando todos desprevenidos, obrigando a ficar em casa, 
em isolamento e sem qualquer contacto físico com vizinhos, amigos e 
até família. Situação que levou meses e, sendo um vírus que atingia e 
prejudicava as pessoas mais velhas, rapidamente se tomaram medidas 
de prevenção de propagação do vírus para esta população, mas sem 
equacionar devidamente as consequências que daí advinham. 

Relativamente à resposta social Centro de Dia, o governo 
decidiu encerrar a 16 de março de 2020, mas dando a possibilidade da 
domiciliação dos serviços. De um dia para o outro, instituições, famílias 
e utentes tiveram que se reorganizar, adaptando-se à situação. Tal foi 
muito difícil de gerir, pois a alteração das rotinas, atividades diárias dos 
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utentes e a dificuldade em perceber a situação gerou sentimentos de 
angústia, tristeza, abandono, apatia, desmotivação, diminuição da 
autoestima, isolamento social e regressão das competências físicas e 
cognitivas. Embora parte dos utentes estivessem a beneficiar da 
domiciliação dos serviços, sentimos que havia uma lacuna, 
nomeadamente na dificuldade em oferecer serviços de animação e 
acompanhamento da equipa técnica no domicílio, assim decidimos 
recorrer a financiamento através de várias candidaturas na esperança 
de criarmos alternativas que beneficiassem os nossos utentes e as suas 
famílias. 

Ainda sem respostas às várias candidaturas, concebemos e 
implementámos um projeto de atividades de animação socioculturais 
ao domicílio designado “Sorrir em Casa”, que consistia em, de uma 
forma individualizada e presencial, dinamizar atividades de caráter 
cognitivo e motor na casa dos utentes. No entanto, com a possibilidade 
de reabertura dos Centros de Dia a 16 de agosto de 2020, e com a 
adesão da maioria dos utentes e familiares, este projeto foi suspenso. 
Com isto, tivemos necessidade de responder a mais um desafio, 
readaptar e redefinir espaços, formas de trabalhar, sair da nossa zona 
de conforto e tentar continuar com o nosso caminho, em conformidade 
com as orientações da DGS e do plano de contingência da Instituição. 
Tendo a noção que o Centro de Dia é uma resposta social em que o risco 
de contágio é maior, uma vez que os utentes não permanecem na 
instituição, havendo a possibilidade de múltiplos contactos não 
passíveis de controlar e de isolar, sentimos a urgência em criar um 
plano alternativo, antevendo um novo confinamento e/ ou possíveis 
isolamentos profiláticos.  

Em outubro de 2020, fomos premiados com o prémio BPI “la 
Caixa” Séniores 2020 e, quando em janeiro de 2021, o governo decretou 
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novo encerramento, colocámos em prática o projeto pioneiro “CPS 
Séniores Activ@s”. O projeto visa atuar em duas frentes:  

i) criar uma resposta de centro de dia ao domicílio para apoiar os 
utentes que, por confinamento ou por outra situação, não podem 
beneficiar dos serviços prestados nas instalações - oferecendo uma 
resposta individualizada tanto para aqueles que beneficiam do Centro 
de Dia, como para os utentes de Serviço de Apoio Domiciliário (esta visa 
o acompanhamento e a realização de atividades de animação à 
distância, assim como o apoio social que tradicionalmente vinha sendo 
realizado em modo presencial);  

ii) melhorar as condições para o exercício e desenvolvimento do 
bem-estar dos utentes do Centro de Dia, através da criação de um 
Centro Sénior Fitness&SPA que terá equipamentos especializados no 
desenvolvimento físico e motor, assim como para o relaxamento e bem-
estar. Este projeto será articulado com a nossa Escola Profissional, 
propondo-se aos estudantes a tutoria dos séniores nas atividades a 
realizar à distância, assim como apoio ao desenvolvimento das 
atividades de bem-estar a realizar - fundamental para a ativação de 
valores de uma cidadania participativa. 

Para operacionalizar a iniciativa do Centro Dia ao Domicílio 
adquiriram-se 30 tablets, com um software intuitivo, simples, interativo 
e adaptado a iletrados.  

Antes do segundo confinamento, foi possível fazer formação à 
equipa, aos utentes e seus familiares, uma aprendizagem gradual, 
respeitando o ritmo de cada um, motivando com experiências positivas 
para o seu uso, sempre com o foco na promoção da autonomia dos 
utentes.  O sistema proporciona ao seu utilizador várias ferramentas, 
tais como: música, filmes, fotografias, jogos de estimulação cognitiva, 
videochamadas, religião e ainda um botão de alerta, que permite com 
um simples toque pedir ajuda aos contactos pré-definidos.  
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Enquanto animadora sociocultural, elaborei planificações 
semanais, tendo em conta o plano individual do utente. Assim, durante 
a videochamada, em primeiro lugar, avaliava as atividades da vida diária 
(toma da medicação, vestir, refeições, higiene pessoal; avaliar a 
orientação no tempo e no espaço e avaliar necessidades de aquisição 
de bens/serviços, de contacto com familiares, consultas médicas/ 
exames). Num segundo momento, propunha atividades/ desafios, via 
online, de atividades físico-motoras, cognitivas, lúdicas e de 
desenvolvimento pessoal, nomeadamente: 

• Promover atividade física adaptada ao contexto domiciliar 
(uso de bengalas; garrafas de água; pacotes de arroz, entre 
outros; coreografias); 
• Incentivar a comemoração de aniversários ou datas 
comemorativas; 
• Desenvolver atividades cognitivas, com recurso a jogos de 
estimulação; 
• Realizar atividades de desenvolvimento pessoal, através da 
metodologia de histórias de vida; 
• Incentivar ao uso das ferramentas disponíveis no tablet e 
monitorizar os resultados de cada utente; 
• Reforçar o contacto com os familiares, amigos e equipa 
técnica; 
• Por fim, proporcionar ao utente um momento de companhia, 
de forma a diminuir o isolamento social, sentindo-se envolvidos 
e acarinhados. 

 
Relativamente ao Centro Sénior Fitness & SPA, ainda em fase 

de construção, consiste na revitalização de um espaço obsoleto da 
instituição que está a ser equipado com: 2 bicicletas horizontais, 1 
passadeira, uma máquina de musculação com polia mais acessórios, 3 
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pedaleiras minibike e 1 marquesa. Aqui serão realizadas atividades de 
desenvolvimento motor, mas também de promoção de bem-estar com 
atividades de massagem e de estética. 
 

O impacto social deste projeto pioneiro foi evidente, deixando 
rasto de cumplicidade e uma aproximação entre utentes e equipa, 
utentes e familiares, familiares e equipa. Tornou-se próximo o distante 
e verificou-se que os utentes mantiveram as suas rotinas e o regresso 
em Abril foi sentido de forma muito mais natural. 

Acreditamos que, a partir da experiência tida com os nossos 
utentes, poderemos testar uma metodologia de trabalho aplicável 
noutros contextos de apoio domiciliário e mesmo noutro tipo de suporte 
a pessoas em situação de isolamento, que nos parece vir a passar a ser 
mais costumeiro. 

Concluímos que esta pandemia terrível, ainda longe de 
terminar, mostrou-nos que apesar dos desafios constantes, somos 
capazes e conseguimos encontrar soluções criativas em prol de um 
envelhecimento ativo, saudável e feliz. É igualmente crucial existir uma 
resposta de atividades socioculturais ao domicílio que normalmente 
estão centradas na instituição. 
 
 
 

“Feliz de ti que animas os outros, porque deixarás uma marca perene 
na vida daqueles que contigo caminham.”  

(10º Bem-aventuranças da Animação; in O Método da Animação - Jacinto 
Jardim) 
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Paliativos Beja  
 
 
 

O envelhecimento populacional é um fenómeno que se tem vindo 
a acentuar nas últimas décadas, levando à busca de respostas cada vez 
mais adequadas às necessidades de uma população muito 
diversificada. Embora nem todos os idosos sejam pessoas frágeis ou 
com problemas de saúde, o avançar em idade traz consigo 
multipatologia (demência, insuficiência cardíaca, renal ou hepática, 
sequelas de AVC, doenças neurodegenerativas, incapacidade física, 
polimedicação, etc.), associada a perda da capacidade funcional, que 
conduzem a hospitalizações frequentes e em última instância à morte. 

 
Cuidados Continuados  

Criada em 2006, a Rede Nacional de Cuidados Continuados 
Integrados (RNCCI) tem como objetivo a prestação de cuidados a 
pessoas em situação de dependência e integra quatro tipos de unidades 
de internamento (convalescença, cuidados paliativos, unidades de 
média duração e reabilitação e unidades de longa duração e 
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manutenção), para além das unidades de apoio a doentes no domicílio 
(equipas de cuidados continuados integrados)1. Posiciona-se como um 
modelo de intervenção integrado entre a saúde e a segurança social, 
em colaboração com outros parceiros sociais e tem ao longo da sua 
existência constituído um valioso recurso no apoio a pessoas de todas 
as idades e em particular a pessoas idosas. 

No âmbito da legislação que cria a RNCCI os cuidados 
continuados são definidos como “o conjunto de intervenções 
sequenciais de saúde e/ou de apoio social, decorrente de avaliação 
conjunta, centrado na recuperação global entendida como o processo 
terapêutico e de apoio social, ativo e contínuo, que visa promover a 
autonomia, melhorando a funcionalidade da pessoa em situação de 
dependência, através da sua reabilitação, readaptação e reinserção 
familiar e social”. A tónica é posta na reabilitação e reinserção social; 
no entanto, muitos dos seus utentes são pessoas em fim de vida, sem 
possibilidade de reabilitação, como o atestam os números do Relatório 
de Monitorização da RNCCI2. Cerca de 40% dos doentes em ECCI ou 
residentes em unidades de longa duração e manutenção e 17% dos 
residentes em unidades de média duração e reabilitação vem a falecer 
durante o acompanhamento. Tal atesta a fragilidade dos utentes da 
Rede e a necessidade de adaptação de cuidados para dar resposta às 
suas necessidades.  

Embora não pertencentes à RNCCI, as ERPI (Estruturas 
Residenciais para Pessoas Idosas), vulgarmente conhecidas pela sua 
anterior designação de “lar” são, na realidade, unidades onde são 
prestados cuidados de saúde e apoio social e não podem deixar de ser 
consideradas como unidades onde a continuidade de cuidados é 
obrigatória. 

Internacionalmente, a admissão em unidades de cuidados 
continuados ou em lares está relacionada com a existência de 
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multipatologia, aumento da dependência, demência e inexistência de 
cuidador capaz de prestar e manter cuidados adequados à evolução da 
situação da pessoa idosa3,4. Embora em Portugal não haja dados 
recentes sobre os principais fatores preditores de necessidade de 
internamento em unidades de cuidados continuados (da Rede ou ERPI), 
eles não devem ser muito diferentes dos de outros países. 

 
A pessoa idosa no final da vida 

Sabe-se hoje que as trajetórias dos doentes com doenças 
crónicas, incuráveis e progressivas são diferentes, de acordo com a 
patologia de base5. No doente com cancro, a evolução é estável ao longo 
do processo de doença até uma fase final, em que a situação se 
deteriora e evolui de forma mais ou menos rápida até à morte. No 
doente com insuficiência de órgão é mais evidente a persistência de 
limitações mais ou menos intensas, com períodos de agravamento a 
que, por vezes, se associa a necessidade de internamento hospitalar, 
com melhoria do quadro clínico, continuando, no entanto, o seu 
declínio. No doente com demência ou fragilidade, a deterioração é lenta 
e progressiva, mas constante até à morte. 

Estas trajetórias são, assim, variáveis de situação clínica para 
situação clínica bem como de pessoa para pessoa. Em comum, a 
complexidade de sintomas e a necessidade de uma abordagem 
individualizada do doente e da família. 

A Carta Europeia dos Direitos e Deveres das Pessoas Idosas com 
necessidade de cuidados continuados6 define, entre outros, o direito a 
cuidados personalizados e de alta qualidade, à comunicação 
permanente, a cuidados paliativos e a respeito e dignidade na morte e 
no morrer. O direito a cuidados personalizados e de alta qualidade 
relaciona-se com a necessidade de, periodicamente, reavaliar as 
necessidades da pessoa idosa e adaptar o plano de cuidados, no 
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respeito pela vontade de cada utente sobre os cuidados que quer ou não 
receber. Os cuidados devem garantir o bem-estar da pessoa idosa, 
respeitar as suas vontades e promover a continuidade de cuidados. A 
comunicação deve ser adaptada às capacidades e limitações (a nível 
sensorial (visão, audição), cognitivo (demência, sequelas de AVC), 
cultural ou de linguagem, como no caso dos emigrantes) de cada 
utente. Contempla o direito a tomar decisões sobre os cuidados que 
aceita ou rejeita e à prevenção e alívio do sofrimento, como bem definido 
na lei dos direitos das pessoas em contexto de doença avançada e em 
fim de vida. Os cuidados paliativos devem ser prestados por equipas 
especializadas e centrados na pessoa doente; intervêm na prevenção e 
alívio do sofrimento de forma global e promovem a máxima qualidade 
de vida possível, independentemente do tempo de vida restante. 
Procuram, de forma atempada, promover a tomada de decisões sobre 
como e onde a pessoa doente gostaria de ser tratada ou viver os últimos 
tempos da sua vida. Qualquer profissional de saúde deve ter a formação 
e a competência necessárias a realizar uma abordagem paliativa dos 
doentes que lhe são confiados ou referenciá-los para uma equipa 
especializada. Os cuidados devem ser proporcionais a cada situação, 
devendo evitar-se a todo o custo medidas fúteis, como exames 
complementares de diagnóstico, que não alterem a decisão terapêutica 
ou intervenções que agravem o sofrimento, sem benefício para o 
doente. O respeito pela dignidade da vida passa assim pela melhoria da 
qualidade dos cuidados e pela sua adaptação às necessidades de cada 
pessoa.  
 

A pandemia Covid-19 e a necessidade de readaptação de 
cuidados 

A situação de pandemia de Covid-19 que ainda estamos a viver 
veio tornar mais evidente a necessidade de adaptar cuidados7,8. As 
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unidades de cuidados continuados e as ERPI foram, um pouco por todo 
o mundo, um dos alvos centrais da infeção. Apesar dos profissionais 
que nelas trabalham se desdobrarem em cuidados para com as 
pessoas que lhes estavam confiadas, os números falam por si. 
Associada à fragilidade dos residentes, a fragilidade das instituições, 
mais preparadas para prestar cuidados de carácter social que de 
saúde, a inexistência de profissionais de saúde a tempo inteiro, pessoal 
auxiliar sem (ou com escassa) formação específica para cuidar em fim 
de vida, sem planos avançados de cuidados ou diretivas antecipadas de 
vontade documentados levou a que a maior parte dos idosos infetados, 
em especial nas primeiras vagas, acabasse por vir a morrer longe da 
instituição.  

As terríveis consequências em número de vidas perdidas, em 
sofrimento potencialmente evitável e em intenso desgaste (físico e 
emocional) dos profissionais das instituições, tem que nos levar a 
refletir sobre os cuidados que prestamos e aqueles que devemos 
prestar. Ratios das instituições, comparticipações da Segurança Social, 
formação e competências profissionais, cuidados em fim de vida, 
planos de cuidados e diretivas antecipadas de vontade... são apenas 
alguns dos muitos aspetos de um imenso puzzle que, como cidadãos e 
como profissionais, temos o dever de ajudar a construir. Este não é um 
problema da Segurança Social, dos serviços de saúde ou das 
instituições: esta é uma missão de todos nós, enquanto sociedade. 

 
A terminar 

Os idosos mais frágeis vivem os últimos tempos das suas vidas 
em unidades de cuidados continuados e em ERPI, pelo que estes locais 
devem ser repensados em termos de respostas em saúde, 
nomeadamente ao nível da diferenciação e planeamento antecipado de 
cuidados.  
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O Centro Social Paroquial de Rio de Loba é uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social, com o lema “Somos Família”, com 
início a 1993. É sedeada na freguesia de Rio de Loba, concelho de Viseu, 
está direcionada para o apoio à pessoa idosa com dificuldades ou 
ausência de inserção no meio familiar. Contamos com 49 idosos em 
regime de lar, temos também ATL, apoio domiciliário, cantina social e 
centro de dia (não foi possível manter o centro de dia, devido à 
pandemia) e 36 funcionárias na totalidade.  

Olhando em retrospetiva para esta pandemia, encontramos um 
cenário de surtos e mortes que tiveram como principal alvo os lares de 
idosos, onde o impacto foi trágico. Mas a pandemia não atingiu de igual 
forma todas estas instituições: a nossa não registou um único caso de 
Covid-19 entre os nossos residentes até ao momento.  

Ao constatarmos que este vírus veio para ficar, e ouvindo a 
comunicação social equiparar os lares a “bombas-relógio”, 
procuramos agir com assertividade, coerência e transmitir segurança 
e conforto aos utentes/famílias e colaboradoras, pois não podemos 
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deixar que o medo nos impeça de garantir todo o apoio que tem de 
continuar a ser prestado. 

Aos idosos, tal como a restante população, foi-lhes pedido para 
ficarem em casa, que mantenham o distanciamento social, com a 
restrição de contactos. Como tal logo no início da pandemia, 
procedemos ao cancelamento das visitas presenciais e de consultas 
não urgentes. Foi fundamental explicar-lhes o que se passava, o porquê 
de todas as alterações nas rotinas diárias e os riscos que se correm no 
seu incumprimento, não esquecendo o reforço positivo de que tudo vai 
ficar bem.  

As medidas que foram tomadas passam principalmente pelo 
reforço de equipamento de proteção individual, numa altura de rutura 
dos stocks e de subida abrupta dos preços, o que se traduziu num 
enorme esforço financeiro para a instituição. Foram reforçadas as 
medidas de higienização dos espaços bem como reforçada a ideia da 
importância da correta lavagem e desinfeção das mãos. Os idosos 
passaram a ser separados por salas e posicionados de maneira a que 
estivessem perto do seu companheiro/a de quarto (com o devido 
distanciamento entre cadeirões). No refeitório inicialmente almoçavam 
distribuídos por dois grupos, mas com o passar do tempo conseguimos 
reorganizar o refeitório de maneira a que todos os utentes almoçassem 
ao mesmo tempo com o devido distanciamento. Foram definidos 
circuitos para minimizar contactos e permitir uma maior segurança 
dentro da instituição. Foi criada uma ala com dois quartos mais um 
(com todo o material necessário) para os utentes que necessitavam de 
fazer quarentena, sempre que se ausentavam da instituição (por 
motivos de saúde), permaneciam 14 dias em isolamento profilático e 
apenas saíam com novo teste negativo.  

Foi elaborado um plano de contingência e assegurada formação 
a todas as colaboradoras. Desde muito cedo, procuramos esclarecer 
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dúvidas que surgiam por parte dos nossos Utentes/colaboradoras e 
tivemos sempre o apoio de entidades competentes para o efeito.  

Este confinamento tinha de ser físico, mas não tinha que ser 
social, pois era possível estar com os idosos sem estar fisicamente 
presente o que, para além de os proteger da Covid-19, lhes permitia 
manterem-se emocionalmente conectados com a sua rede familiar e 
social. A família é um valor essencial na vida dos idosos, por isso impor 
um isolamento que os priva do valor central da sua vida significa uma 
alienação com a qual muitos não conseguem lidar. 

Sendo assim, pensamos numa estratégia que evitasse o contacto 
físico, mas não o abandono, usando a tecnologia como nossa aliada e, 
assim, conseguimos manter os nossos idosos “mais perto” das suas 
famílias e amigos. As famílias foram e são muito importantes no nosso 
processo de cuidar, um simples telefonema, uma videochamada, uma 
mensagem, a demonstração de interesse e preocupação para com eles 
foi um pilar muito importante em toda esta fase. Quando as visitas 
presenciais foram suspensas, optamos pelas videochamadas, o que 
ajudou a colmatar a distância e a transmitir tranquilidade. Mais tarde, 
na época do verão, as visitas eram ao ar livre, com a devida distância, 
num alpendre muito acolhedor que proporcionamos para o efeito. Com 
o agravamento da situação, em geral, as visitas eram através de uma 
porta de vidro, mas perante as condições climatéricas mais adversas, 
tivemos que adaptar uma sala, onde a visita entrava e saía das 
instalações por um circuito usado apenas para o efeito e onde a visita 
decorria cumprindo todas as regras impostas. Por vezes, nota-se um 
ambiente de profunda tristeza, pois nada substitui os abraços, os beijos, 
as saídas/passeios com os familiares, o que dificulta um pouco todo o 
processo de motivação mas, com o acompanhamento técnico da equipa 
de animação, acredito que temos conseguido minimizar as 
consequências deste confinamento.  
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Devido a esta crise pandémica, todos vivemos numa realidade de 
incertezas e somos constantemente confrontados com uma situação 
imprevisível. No dia 28 de Fevereiro 2021, uma funcionária da instituição 
testou positivo para a Covid-19. Foi o desabar de todo o esforço que 
tínhamos feito até agora. Esta situação veio por à prova a capacidade de 
resiliência e o espírito de equipa. Tivemos que pôr em prática o nosso 
plano de contingência, isolando cada utente no seu quarto e alterando, 
assim, toda a rotina diária até então estabelecida.  

Perante uma situação de crise súbita, a palavra planeamento 
provoca em todos os envolvidos um sentimento misto, o da necessidade 
e o de imprevisibilidade. Existem várias questões a responder e desafios 
a superar, sendo o maior deles a oportunidade de oferecer aos nossos 
idosos o que eles mais necessitam para se adaptarem a esta nova 
realidade, o Isolamento. Esta realidade podia revelar-se promotora do 
aparecimento de stress, desmotivação e desinteresse pela vida, levar à 
imobilidade com consequente deterioração da sua saúde física, mental 
e mesmo das suas capacidades cognitivas. Então, em conjunto com a 
equipa de animação, os idosos eram “visitados” diariamente para 
realização de atividades e para poderem deambular pelos corredores 
(de forma segura) e, assim, tentarmos minimizar os efeitos.  

Tenho que referir que o dia em que recebemos o resultado do 
teste dessa funcionária foi um dia marcante na minha vida, não foi fácil 
gerir o medo e a incerteza. O facto de podermos ser portadores de 
riscos para os nossos utentes e para a nossa família e conciliar a 
responsabilidade profissional com a dedicação familiar neste cenário é 
um desafio. Ponderar um possível isolamento no interior da Instituição, 
ter que transmitir o sucedido aos familiares, toda a logística que 
tivemos que montar para que os idosos passassem a viver 24 horas 
sobre 24 horas durante 14 dias nos seus quartos. Felizmente não foi 
registado nenhum caso positivo.  
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De salientar a presença da nossa diretora técnica, Dra. Liliana 
Damião e do Dr. Filipe (Assistente Social), que também se prontificaram 
a ficar na Instituição. Juntos, sempre com o apoio da equipa que não 
estava presente, neste ambiente muito adverso, sem sabermos o que 
nos esperava, conseguimos ter a frieza e o raciocínio para procurar e 
estabelecer soluções imediatas. 

A implementação destas medidas, aliadas a uma enorme 
dedicação “desta família” no cumprimento rigoroso de todas as 
medidas estabelecidas, foram sem dúvida fatores marcantes que 
contribuíram indubitavelmente para que, até ao momento, não 
tenhamos registo de nenhum caso positivo para a Covid-19. Têm sido 
tempos extremamente cansativos, de muitos sacrifícios individuais e 
coletivos, mas é uma sensação muito boa quando recebemos o 
resultado dos testes e vêm todos negativos, graças à dedicação e ao 
esforço de toda a equipa que aqui trabalha, referindo-me a todas as 
respostas sociais.  

Todos os Utentes e funcionárias do lar já possuem a vacinação 
completa contra a Covid-19: foi um dia histórico e emotivo na nossa 
Instituição, pois chegar até aqui sem um único caso entre os Utentes 
foi sem dúvida a melhor recompensa. 

 
REFERÊNCIAS:  
Direção Geral da Saúde. Orientação nº 009/2020 de 11/03/2020, 

atualizada a 17/04/2021. COVID-19: Procedimentos para 
Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI). 

Direção Geral da Saúde. Orientação nº 003/2020 de 11/03/2020, 
atualizada a 30/01/2020, prevenção e controlo. 
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O envelhecimento aumenta o risco de uma alimentação 

inadequada devido a fatores como o isolamento e a deterioração física 
e/ou cognitiva, que poderão levar à diminuição da vontade de cozinhar, 
à redução de apetite e à dificuldade na mastigação e/ou deglutição, 
traduzindo-se na alteração do estado nutricional. Na pessoa idosa, 
um estado nutricional desequilibrado contribui de forma significativa 
para o aumento da morbilidade e da mortalidade, condicionando a 
qualidade de vida. 

A população sénior é um dos grupos mais vulneráveis à covid-19. 
Neste sentido, a chegada da pandemia provocou alteração na realidade 
alimentar e nutricional. Sabemos que, de uma forma geral, os 
principais “problemas nutricionais” identificados no idoso são a 
ingestão insuficiente de água, de fruta, de hortícolas e de fontes 
proteicas (carne, peixe, ovos e/ou lacticínios). Na população idosa mais 
orientada/independente é também comum verificar-se uma apetência 
por alimentos menos equilibrados, mais doces e/ou salgados, 
conduzindo frequentemente a desequilíbrios alimentares. Já nos idosos 
mais dependentes ou naqueles psicologicamente menos estáveis são 
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muito mais frequentes os casos de perda de apetite e/ou peso e recusa 
de refeições, quadros onde uma ingestão energética e hídrica 
insuficiente são os cenários mais prevalentes. 

A intervenção na área da nutrição deve realizar-se de forma 
articulada com diferentes profissionais, nomeadamente, nutricionistas, 
enfermeiros, médicos, entre outros, bem como cuidadores, familiares, 
lares e serviços de apoio ao domicílio. 

De forma a otimizar o estado nutricional das pessoas idosas, 
sugere-se seguir as recomendações da Roda dos Alimentos. Este guia 
alimentar transmite as orientações para uma alimentação saudável 
(completa: comer alimentos de cada grupo e beber água diariamente; 
equilibrada: comer maior quantidade de alimentos pertencentes aos 
grupos de maior dimensão e menor quantidade dos que se encontram 
nos grupos de menor dimensão; variada: comer alimentos diferentes 
dentro de cada grupo variando diariamente, semanalmente e nas 
diferentes épocas do ano). 

• Cereais e derivados, tubérculos (28%): arroz, trigo, centeio, 
aveia, cevada, milho, pão, massa, cereais de pequeno-almoço e batata 
são alguns exemplos. Principal fonte de hidratos de carbono, 
caraterizam-se por serem os maiores fornecedores de energia para o 
organismo e são constituídos principalmente por vitaminas do 
complexo B, minerais e fibras alimentares; 

• Hortícolas (23%): nabiças, grelos, couve, espinafres, brócolos, 
repolho, cenouras, rabanetes, cebolas, abóbora, pepino, tomate…. 
Fornecem fibras alimentares, água, minerais e vitaminas; 

• Fruta (20%): morangos, maçã, pera, pêssego, laranja, banana, 
manga, papaia, entre outros. Rica em vitaminas, minerais, fibras 
alimentares e quantidades variáveis de hidratos de carbono; 
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• Lacticínios (18%): leite, iogurte, leites fermentados, queijos e 
requeijão. Contêm proteínas de elevado valor biológico, cálcio, fósforo 
e apresentam ainda quantidades apreciáveis de vitaminas (B, A, D); 

• Carnes, pescado e ovos (5%): carnes vermelhas (vaca, cordeiro, 
porco), carnes brancas (aves, coelho), pescado (peixe, crustáceos, 
moluscos) e ovos. Caraterizam-se por serem fornecedores de proteína, 
vitaminas do complexo B e minerais (ferro, fósforo, iodo, entre outros). 
As carnes brancas apresentam gordura de melhor qualidade (menos 
ácidos gordos saturados). Os peixes gordos (sardinha, salmão, atum…) 
são mais ricos em ácidos gordos ómega 3. Recomenda-se nas refeições 
principais alternar entre carne, pescado e ovo; diversificar o consumo 
dos tipos de carne e privilegiar a ingestão de carnes brancas e de peixe; 
inclusão de peixe gordo pelo menos 2 a 3 vezes por semana; 

• Leguminosas (4%): ervilhas, favas, grão-de-bico, feijão, 
lentilhas, soja.... Fornecem hidratos de carbono, proteínas, vitaminas 
(B1, B2), minerais e fibras alimentares; 

• Gorduras e óleos alimentares (2%): azeite, óleos alimentares, 
natas, banha de porco, manteiga e cremes vegetais para barrar. 
Caraterizam-se por fornecerem gorduras e vitaminas lipossolúveis, por 
exemplo vitaminas A e E. As gorduras de origem animal apresentam 
elevado teor de ácidos gordos saturados e colesterol; as de origem 
vegetal contêm ácidos gordos insaturados (mono e poli) e por isso de 
melhor qualidade. 

A água, não possuindo um grupo próprio, está também 
representada em todos os grupos da Roda dos Alimentos, pois faz parte 
da constituição de quase todos os alimentos. A menor perceção da 
sensação de sede é bastante frequente nas pessoas idosas e determina 
um elevado risco para a desidratação. Este facto verifica-se 
particularmente em casos de perdas aumentadas de líquidos (diarreia, 
vómitos, diuréticos), pelo que se deve ter em especial atenção a 
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ingestão de água pela população idosa. Recomenda-se beber pelo 
menos 8 copos de água ao longo do dia. 

Além das recomendações da Roda dos Alimentos são muitos os 
conselhos para esta faixa etária, tais como:  

• Não omitir refeições, evitando estar mais de 3h30 sem comer;  
• As refeições devem ser pouco volumosas e facilmente 

digeríveis;  
• Preparar as refeições com diferentes cores, sabores, formas, 

texturas e aromas; 
• Adaptar a consistência dos cozinhados se tiver dificuldades ao 

mastigar/engolir;  
• Utilizar ervas aromáticas e especiarias para temperar os 

cozinhados (evitando o excesso de sal), de forma a melhorar o sabor 
dos alimentos e assim minimizar as consequências da diminuição do 
paladar;  

• Beber água regularmente, mesmo não sentindo sede;  
• Lavar corretamente e desinfetar a fruta e hortícolas antes do 

seu consumo; 
• Moderar o consumo de açúcar, sal e bebidas alcoólicas;  
• Fazer as refeições com companhia, sempre que possível, num 

ambiente calmo e agradável; 
• Dar uma caminhada antes das refeições para estimular o 

apetite e estar atento às alterações do mesmo. 
As recomendações alimentares devem ainda ter em conta a 

memória afetiva dos alimentos para os idosos e respeitar aquilo que 
são as tradições gastronómicas de uma vida, dentro de uma 
alimentação saudável. É um pilar fulcral, pois permite-nos ganhar mais 
“margem de manobra”, garantir uma maior ingestão e satisfação e 
promover, simultaneamente, um maior bem-estar e qualidade de vida.  
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Neste momento de grandes desafios, os nutricionistas devem 
pautar a sua ação pelos princípios éticos e deontológicos que regem a 
profissão e utilizar instrumentos científicos e técnicos adequados ao 
rigor exigido, desenvolvendo ações informadas e sustentadas pela 
evidência científica. 

É essencial pensarmos que a situação pandémica que 
atravessamos se traduz numa grande fragilidade emocional para os 
nossos idosos e se a alimentação puder ajudar a minimizar este 
impacto, pois que assim seja. 

Envelhecer com saúde, autonomia e independência deve ser um 
objetivo individual de vida e, em simultâneo, uma responsabilidade 
coletiva para com as pessoas idosas. 

 
REFERÊNCIAS:  

Mahan L, Escott-Stump S. Krause – Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. 
12ª edição. Saunders Elsevier. 2010. 

Direção-Geral da Saúde. Orientações na área da Alimentação: DGS - 
PNPAS; 2020. 
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Conceitos de gerontologia educativa 

A educação e a formação podem ser um grande aliado do 
envelhecimento ativo e de uma velhice mais positiva e inclusiva. A 
Unesco referiu, em 1986, “a importância da promoção de atividades 
educativas e culturais para uma melhor assunção, por parte dos 
reformados e idosos, do seu próprio envelhecimento, para lhes 
assegurar melhores condições de existência e, ainda, para fazer com 
que as sociedades beneficiem da sua longa experiência” (p. 29) ou 
podemos retomar até a antiguidade em que Aristóteles afirmava que “A 
cultura é o melhor conforto para a velhice”.  

Depois dos anos 70 do século XX, começaram a surgir as 
primeiras teorias e termos relacionados com a educação dos mais 
velhos, a gerontopedagogia ou a gerontologia educativa. 

Para Osório “o propósito (da gerontologia educativa) é prevenir 
o declínio prematuro, facilitar o desenvolvimento de papéis 
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significativos para as pessoas seniores, fomentar o desenvolvimento 
psicológico de modo que se prolongue a saúde e os anos produtivos e 
se aumente a qualidade de vida das pessoas seniores” (2005, p. 280). 

A gerontopedagogia tem como objetivos a conceção e 
desenvolvimento de modelos e programas de animação, estimulação, 
enriquecimento pessoal, formação e instrução dirigidos aos idosos, ou 
seja, a sua área de atuação são todas as atividades educativas em que 
participem idosos. 

Para Magalhães (2011, p. 9), a “gerontologia educativa centra-
se na análise das mudanças psicossociais, afetivas e cognitivas que 
ocorrem nas últimas fases do ciclo vital, para a partir daí poder 
potenciar os aspetos positivos dessas mudanças e mesmo se possível 
diminuir os seus efeitos negativos. Um dos princípios básicos 
assumidos pela gerontologia educativa está relacionado com o objetivo 
de positivar o envelhecimento e a velhice, acentuando as 
potencialidades do ser humano, seja qual for a sua idade vital. Sendo 
necessário dar ênfase à potencialidade cognitiva, à aprendizagem ao 
longo do ciclo vital e à noção de envelhecimento ativo.” 

Assim, foram-se estabelecendo um conjunto de princípios 
gerontopedagógicos ou andragógicos de carácter geral, que passaram 
a ser seguidos nos vários programas de formação dirigidos para 
adultos, sejam eles de alfabetização ou de formação permanente.  

Em 2006, Jaume Serramona resumiu-os da seguinte forma: 
a) Funcionalidade aplicativa dos conteúdos propostos, o que 

permitirá alcançar resultados imediatos úteis para os adultos 
envolvidos no processo de formação. A aplicabilidade é uma condição 
fundamental para motivar os adultos na aprendizagem proposta;  

b) Participação em todas as fases do processo formativo, desde 
a planificação prévia até à avaliação final. Só mediante a participação 
dos adultos destinatários se poderá garantir a idoneidade do programa 
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formativo, ao mesmo tempo que se conseguirá também o seu 
envolvimento efetivo no programa;  

 c) Personalização do processo formativo, de modo que a 
aprendizagem se adapte às possibilidades, características e interesses 
pessoais de cada indivíduo;  

 d) Análise crítica da realidade, fazendo de todo o programa de 
formação um processo de alargamento da sua liberdade pessoal e 
melhoria social. 

e) Autoformação, como consequência lógica da característica 
anterior, o que permite que em inúmeros casos seja o próprio sujeito 
que aprende o gestor do processo, decidindo sobre as variáveis espácio-
temporais do mesmo (aprende onde e quando quer). Este princípio 
requer materiais didáticos elaborados para o efeito. Desenvolve o 
sentido da responsabilidade; 

A educação para idosos tem sido objeto de numerosos estudos 
e atualmente são aceites duas perspetivas teóricas complementares: 
uma que concebe a educação como estratégia de "socioterapia", 
promovendo e estimulando a integração social e, nesse caso, a 
educação é um instrumento de promoção social. A segunda perspetiva 
concebe um envelhecimento melhor para aqueles que mantêm a mente 
ativa através de atividades educativas. Nesta visão, a educação é 
simultaneamente uma espécie de ginástica mental, que evita a 
deterioração das capacidades cognitivas e um instrumento para 
aquisição de novos conhecimentos. 

Ao contrário da formação das crianças e dos jovens, em que o 
professor tudo decide e tudo controla no processo de aprendizagem, na 
educação de adultos ou na educação de idosos os papéis de 
professor/aluno estão mais equilibrados. 
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Os efeitos da pandemia COVID 19 

A pandemia do Covid19 trouxe inúmeras dificuldades e desafios 
à sociedade. Se todos os grupos profissionais, sociais e etários foram 
afetados de alguma forma, os mais velhos foram particularmente 
sujeitos a diversas privações. O convívio com amigos e familiares foi 
seriamente, e por vezes demasiado, limitado; os locais de interação 
social foram encerrados (cafés, centros de convívio e de dia, clubes ou 
universidades seniores) e os mais dependentes ficaram enclausurados 
ou em casa ou nas ERPIS, vulgo lares de idosos.  

A grande maioria das atividades relacionadas com a educação 
ao longo da vida foram seriamente afetadas e na maioria totalmente 
suspensas.  Esta interrupção, já superior a um ano, trouxe inúmeros 
problemas às organizações promotoras deste tipo de iniciativas e aos 
seus frequentadores.  

As instituições viram as suas iniciativas bastante reduzidas, 
ficaram com planos contratualizados por executar; perderam fontes de 
receitas importantes e algumas estão com a sua sobrevivência 
seriamente em risco. 

Os frequentadores mais velhos ficaram sem as suas atividades 
de convívio e aprendizagem, mais isolados e sós, com muito menos 
contatos sociais, com a sua rotina alterada, com muito menor 
estimulação cognitiva, física e social e mais sujeitos aos efeitos da 
solidão e da inatividade.  Muitos irão ter muita dificuldade de voltar aos 
seus hábitos sociais e de aprendizagem anteriores.  

 
A alternativa online 

Porém para outros seniores e instituições, que 
afortunadamente tiveram meios e conhecimentos para isso, esta 
suspensão provisória da vida normal, possibilitou-lhes descobrir ou 
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redescobrir o mundo online. Esse caso foi evidente nas Universidades 
Seniores (US). 

Com as atividades presenciais das Universidades Seniores 
suspensas desde Março de 2020, estas organizações, os alunos e os 
professores tiveram que se adaptar muito rapidamente ao meio digital 
e fizeram-no com sucesso. Segundo um inquérito, 72% das US tiveram 
algum tipo de atividades online. Destas, a maioria optou pelo facebook, 
em grupos privados ou abertos a todos; por aulas de zoom ou conversas 
no WhatsApp. Este tipo de serviços foi considerado Muito Bom ou Bom 
para 82,4% dos alunos seniores (Jacob & Coelho, 2020).  

Além dos serviços online, várias US também proporcionaram 
serviços de animação ao domicílio com a entrega de jogos e atividades 
em papel, quando foi possível, ou telefonando regularmente aos alunos. 
Estes serviços serviram para complementar a oferta das US, porque 
infelizmente sabemos que este serviço digital chegou apenas a uma 
pequena parte dos alunos, entre 20% a 30%, por dificuldade de acesso 
dos alunos aos meios informáticos, inexperiência no uso das 
ferramentas digitais, por desconhecimento ou por desinteresse, mas 
para aqueles que participaram o mundo online foi muito importante 
para minorar este isolamento forçado. Num inquérito feito pela RUTIS 
(Associação Rede de Universidades da Terceira Idade) em Fevereiro de 
2021, 76 % dos alunos consideram importante ou muito importante a 
participação online para diminuir o seu sentimento de solidão e 
isolamento, com apenas 6% a indicar que não tiveram influência neste 
campo.   

A própria RUTIS criou em Março de 2020 a Universidade Sénior 
Virtual para os seniores, alunos ou não das US, terem acesso a aulas e 
atividades diversas. Este projeto, gratuito e acessível a todos, funciona 
no site www.seniorvirtual.pt e conta com mais de 1.600 alunos 
registados e 20 aulas/rubricas semanalmente.  
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Apesar deste impacto positivo das atividades online, alguns 
estudos19 mais recentes indicam que estas só por si não são suficientes 
para minorar os efeitos da solidão e que até a podem agravar, 
“Contactos virtuais de amigos e família durante a pandemia deixaram 
muitos idosos mais solitários do que a ausência total de comunicação…  
Independentemente do país, os sentimentos de solidão durante a 
pandemia eram mais frequentes nas pessoas que recorriam mais a 
formas de contacto virtual. Isto inclui comentários nas redes sociais, 
plataformas de mensagens (como o Facebook e o Skype) e telefonemas. 
O contacto virtual apenas contribuía para o bem-estar mental quando 
era usado como um suplemento a conversas cara a cara.” 

Estamos cientes que a presença online das US e de outros 
projetos e organizações similares (ex: Adultos a Ler/Ler Maior do Plano 
Nacional de Leitura ou o projeto Mione) não substituem o convívio e 
participação diária nas respostas sociais, educativas e comunitárias 
para este público, mas é o possível e o recomendável de momento. 
Esperamos que rapidamente as organizações e os seniores retomem 
as suas atividades formativas/educativas normalmente, sabendo que 
para alguns os efeitos nefastos da pandemia vão ser permanentes e que 
o mundo online tornou-se uma alternativa válida para a 
gerontopedagogia mais do que nunca. 
 
REFERÊNCIAS:  
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O atual contexto pandémico provocado pelo novo coronavírus 

SARS-CoV-2 obrigou os países a desenharem medidas limitativas à 
livre circulação da população, particularmente as pessoas que 
pertencem a grupos de risco ou que tendem a ser mais vulneráveis. 
Considerando que a idade avançada ou doenças crónicas que 
debilitam a saúde constituíam alguns dos principais preditores para 
contrair a doença causada pela COVID-19, foram tomadas medidas de 
controle da infeção unilaterais e totalitárias limitativas dos direitos, 
liberdades e garantias. Estas medidas foram particularmente 
expressivas junto das pessoas idosas que residem em 
estabelecimentos residenciais. Assim, com o pretexto de garantir a 
segurança sanitária e proteger os beneficiários destes espaços, 
esfriaram-se e reduziram-se as formas usuais de as pessoas idosas 
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se conectarem com a família e/ou com cuidadores. Embora o 
propósito dessas medidas tenham sido a garantia da redução do risco 
de infeção, também representam riscos para a tomada de decisões, a 
cidadania ativa e a autodeterminação dos públicos que apoia. 
Consequentemente, isso ditou novos desafios aos profissionais e às 
pessoas idosas no que se refere à manutenção dos direitos 
fundamentais. Neste sentido, a reflexão aqui apresentada pretende 
dar conta de algumas estratégias realizadas no âmbito da atuação em 
ERPI, para mitigar os efeitos negativos resultantes das medidas 
protetivas provocadas pela existência de um novo coronavírus. 

De um fenómeno pandémico desta natureza torna-se imperativo 
o surgimento de movimentos restauradores e renovados da cidadania, 
da ativação, do empoderamento, da participação social e do bem-estar 
das pessoas idosas em ERPI. Neste sentido, as propostas aqui 
suscitadas enquadram-se nas definições atuais associadas à fase mais 
tardia da vida que faz jus ao facto de os contornos atuais da velhice 
tenderem a não mais se centrarem somente na dimensão cronológica, 
tendencialmente idadistas, protecionistas e restritivas de direitos, mas 
alargarem as suas lentes às dimensões psicológica e 
social/sociocultural. Intervenções baseadas numa perspetiva de 
integralidade facilita a ocorrência de dinâmicas mais inclusivas e 
promotoras da dignidade humana. 

Na substância, podemos dizer que as ações participativas 
suportadas numa lógica democrática não pressupõem apenas que os 
intervenientes “estejam presentes em”, mas influenciam ativamente as 
decisões e ações tendo por base as suas opiniões. Esta ideia só será 
aceite pelos interventores e responsáveis do cuidado às pessoas idosas 
quanto maior for o reconhecimento destas enquanto agentes sociais 
perfeitamente capazes de tomar decisões sociais e políticas acerca dos 
assuntos que lhes dizem diretamente respeito.  
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Do exercício de Barbara Bowers e sua equipa (2021), resultante 
de uma revisão da literatura com o objetivo de destacar ações 
inovadoras e promotoras da qualidade de vida em ERPI em período 
pandémico, destacamos: a) ações que aumentam as conexões sociais 
dos residentes, nalguns casos com recurso às tecnologias de 
informação e comunicação  (e.g., videoconferências com a família; 
relação com animais de estimação e visita ao estabelecimento 
residencial de animais de estimação; amigos por correspondência; 
concertos ao ar livre e/ou serenatas; membros da família contratados 
para ajudar nas atividades de vida diária); b) ações promotoras da 
melhoria da aptidão física (e.g., aulas de gerontomotricidade ao ar 
livre); c) ações promotoras da comunicação entre famílias e 
funcionários/administradores de cuidados (e.g., reuniões de grupo 
virtuais entre famílias e trabalhadores de cuidados diretos; e-mail 
semanais dos administradores para as famílias dos residentes; e-mail 
dos familiares como forma de expressão de agradecimento aos 
funcionários e administradores; e-mail semanais dos administradores 
para as famílias dos residentes; destacamento de um membro da 
equipa selecionado como contato familiar para cada residente; membro 
da equipa selecionado para identificar preocupações familiares e 
garantir comunicações regulares); e d) ações promotoras de relações 
de apoio entre residentes e funcionários (e.g., alojamento e alimentação 
para trabalhadores de cuidados diretos; trabalho em parceria entre 
cuidador-residente para identificar atividades individuais preferidas; 
reuniões de grupo virtuais entre famílias e trabalhadores de cuidados 
diretos).  

A revisão da literatura apresentada em cima é sugestiva do uso 
alargado da tecnologia digital como forma de ampliar o círculo de 
relações sociais de um residente com a rede de suporte familiar, dos 
dirigentes das ERPI com as/os cuidadoras/es, e dos altos 
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representantes das ERPI com os familiares e cuidadoras/es. Por outro 
lado, aparece generalizada e algo inovadora a otimização do espaço 
exterior e/ou público enquanto lugar alternativo ao desenvolvimento de 
ações dentro do espaço institucional. 

Como outra ação atenuadora dos efeitos negativos provocados 
pelo atual contexto pandémico trazido pelo novo coronavírus SARS-
CoV-2, encontram-se as comissões de pessoas idosas (CPI). Como 
noutros trabalhos caracterizamos (cf. Crispim, 2020), as CPI são ações 
de natureza participativa promotoras de espaços de partilha e decisão 
efetiva entre, pelo menos, dois agentes, i.e., pessoas idosas e 
profissionais que, por falarem a mesma linguagem, se reforçam 
mutuamente por via de sinergias. A forma mais eficaz de garantir que 
as CPI se tornam lugares de democracia, liberdade e cidadania, é 
quando as pessoas idosas são vistas enquanto agentes sociais e 
políticos capazes de influenciar a(s) ação(ões) de uma estrutura. 
Decorrente dos dados recolhidos na investigação que deu corpo ao 
trabalho já referido (Crispim, 2020), merece sublinhado o facto de a 
orientação para a colaboratividade resultante das dinâmicas das CPI 
tenderem a favorecer a satisfação das pessoas idosas com a velhice 
experienciada em ERPI. Este dado ganha particular destaque quanto 
mais é reconhecida a relevância destas ações para a busca de novos 
e/ou renovados papéis sociais e políticos das pessoas idosas. Isto é, 
ações desta natureza parecem preservar as funções de identificação e 
de pertença à ERPI facilitando às pessoas idosas a satisfação com a 
vida em contextos institucionais e, por conseguinte, pode simplificar a 
tarefa gestionária destas estruturas. No caso da pandemia provocada 
pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, as CPI permitem às pessoas 
idosas, por via da partilha e de formação, compreender a real dimensão 
do fenómeno, a necessidade de medidas protetivas e o ajustamento das 
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mesmas considerando as diretrizes emanadas pelas autoridades de 
saúde e as expectativas das pessoas idosas.  

Outra sugestão que nos sugere elevado potencial para 
enfraquecer os efeitos negativos trazidos pela COVID-19 é a realização 
de sessões de biblioterapia. Conforme abordámos no web site 
Interventor Social Ricardo Crispim (cf. Crispim, 2019), a biblioterapia é 
uma prática que utiliza obras literárias e a leitura enquanto auxílio aos 
indivíduos a lidarem com os seus problemas físicos e psíquicos, bem 
como tornar livre e coletivo os pensamentos, os sentimentos e as 
emoções. Por via do diálogo e da partilha livre e despretensiosa, a 
biblioterapia desenvolvida em ERPI representa uma fonte inesgotável 
de conhecimento das pessoas idosas acerca de si próprios e do outro, 
sendo a aprendizagem permanente e mútua o elemento axial que 
determina o seu sucesso. Sessões de biblioterapia em tempos de 
crise/catástrofe permitem o encontro de fraquezas comuns e a partilha 
entre si de experiências e dicas de força e esperança para resolverem 
problemas idênticos e ajudarem outros a responderem a desafios 
equivalentes.  

Este é um momento particularmente desafiante para a 
intervenção gerontológica, especialmente em estruturas residenciais, 
pelo que podemos vê-lo como uma oportunidade para os profissionais 
(re)organizarem as formas de atuação, a fim de responder às exigências 
de um coletivo crescentemente diferenciado e diversificado, mais 
instruído, consciente dos seus direitos e deveres, politicamente mais 
esclarecido, mais ativo e sanitariamente mais empenhado e evoluído e 
que reclama a efetivação da cidadania e a verdadeira participação 
enquanto agentes sociais e políticos. Nesse contexto, destacamos as 
intervenções de natureza participativa, como as CPI e as sessões de 
biblioterapia como uma contribuição a ser considerada nestes tempos 
(ainda) incertos. 
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O aumento da esperança de vida é, muitas vezes, verbalizado de 
uma forma negativa como um drama, uma complicação... 
Envelhecimento e declínio andam a par em quase todos os discursos 
mediáticos, levando a pensar que ficar mais velho é negativo, é perder 
competitividade e recusar tudo o que é novo (Araújo, 2018). Desengane-
se o leitor/a, já que os/as mais velhos/as são essenciais na vida das 
comunidades, preocupam-se com a evolução social, são atores de 
mudança através da sua implicação em movimentos associativos e 
sociais, voluntários em hospitais e outras instituições, são políticos e 
sindicalistas, cidadãos com grande peso eleitoral pela sua experiência 
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de vida e muitas vezes cuidadores/as incansáveis (Deschavannne, 
2010). A sua reputação de inativos/as ou pouco ativos/as – olhada a 
partir da idade –, configura um abuso de linguagem, na medida em que 
se generaliza para toda a população idosa, ignorando as especificidades 
pessoais e condições de vida de cada pessoa e o seu direito ao 
descanso, depois de uma vida de trabalho. Estas interrogações impõem 
que sublinhemos a importância de uma genealogia das formas 
assumidas pelos desejos do repouso, da tranquilidade, distração, 
evasão e aventura, de uma história que deixe de considerar negativas 
as formas de passividade e positivas as formas de atividade, por mais 
insignificantes que sejam, de uma história da velhice menos assustada 
com a improdutividade do tempo e da ociosidade (Corbin, 2001, p.  15). 
Aliás, o ócio não é não fazer nada, mas sim fazer muitas coisas 
diferentes daquelas que são reconhecidas pelas formulações 
dogmáticas da classe dominante (Stevenson, 2016). Pensar o usufruto 
do tempo e do espaço na velhice requer uma nova forma de pensar, 
sentir e agir em relação à idade e ao envelhecimento. Exige considerar 
acesa a chama do combate ao estereótipo, ao preconceito e à 
discriminação como é, aliás, proposto pela Organização Mundial de 
Saúde na Estratégia de Envelhecimento Saudável 2020-2030.  

Tópico um: é preciso entender que a expressão envelhecimento 
saudável, muitas vezes confundida com envelhecimento ativo, não 
significa muita atividade ou atividades, muito pelo contrário.  

 
Molduras do tempo livre: continuidade e mudança 

O Tempo Livre é um tempo em que escolhemos o que fazemos. 
Contudo, para que essa escolha seja possível, é preciso ter as condições 
pessoais, sociais, culturais e financeiras. Uma pessoa alfabetizada 
(estudada), que possui competências litercitas, nomeadamente 
literacia digital, que pertence a um grupo social que dispõe de recursos 
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financeiros que lhe permita usufruir dos bens e espaços de lazer, terá 
a possibilidade de usufruto do tempo de uma forma muito diferente de 
outra pessoa que se vê limitada pelas condições de vida ou classe 
social. Pensar os usos do Tempo Livre exige refletir sobre a 
periodização da história baseada na relação das etapas da vida que, há 
mais de um século, vem ritmando o surgimento de novas referências 
temporais. Só compreendendo o significado do tempo e a maneira como 
os tempos sociais são entendidos podemos fazer o exercício de 
imparcialidade das atividades que, nesse tempo, podem ser propostas 
ou organizadas com/pelos idosos/as. Neste exercício, para que a vida 
não nos escape, a reformulação dos ritmos de trabalho aparece ligada 
à revolução industrial, à revolução dos transportes e à revolução 
tecnológica e exige tentar uma história que ajude a inventar os usos do 
tempo (Corbin, 2001). Os modelos e práticas de lazer no tempo livre 
evoluem ao longo do ciclo vital, não são circunstanciais. Na verdade, à 
medida que vamos envelhecendo vamos descobrindo maneiras de 
desacelerar e fazer o que gostamos, descobrindo os benefícios da 
lentidão e da revelação da vida. Paralelamente, a entrada num lar, por 
exemplo, voluntariamente ou como alternativa, obriga a novos estilos 
de vida, novas aprendizagens. Parece haver uma pressão temporal 
sobre o quotidiano, que nos provoca uma sensação de falta de tempo 
condicionando a nossa vida e a das pessoas que dependem de nós: 
pouco tempo para cuidar; pouco tempo para escutar memórias e 
dialogar, pouco tempo para passear; pouco tempo para dar e receber 
afeto. À dificuldade em mudar as nossas circunstâncias e criar uma 
ecologia social que ajude as pessoas como pessoas (que nos ajude), 
junta-se o efeito da reforma combinado com o duplo efeito de idade e 
geração.  

Tópico dois: é preciso rejuvenescer socialmente os mais velhos 
(seniores) e criar novos roteiros para usufruto do tempo.  
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Atividades de Tempo Livre: algumas ideias rumo a uma vida 

imaginada  

Toda a atividade necessita de uma aprendizagem prévia que 
funcione como elemento de sedução ou de ligação ao que foi ou pode 
ainda ser o quotidiano de cada uma/uma. As atividades com idosos/as 
devem considerar as trajetórias e histórias de vida de cada um/uma, as 
suas preferências pessoais e/ou culturais, na medida em que a 
possibilidade de usufruto pleno da atividade exige a implicação e 
escolha do próprio/a. Mesmo considerando a necessidade de apoios 
integrados, esta compreensão passa, desde logo, pela consciência do 
significado das atividades de rotina diária, como atividades de usufruto 
individual: cada pessoa usa a sua roupa; calça os seus sapatos; corta o 
seu cabelo; toma os seus medicamentos; faz a sua atividade física, a 
sua fisioterapia; come a sua refeição, etc., e pode fazê-lo sozinho/a ou 
acompanhado. A estas atividades juntam-se as atividades partilhadas: 
conversar, sociabilizar, dormir no mesmo aposento; partilhar uma sala 
de convívio, uma mesa à refeição, um livro, um jornal, um jogo ou 
mesmo o shampoo, entre tantas outras coisas. Há algum consenso 
relativamente às necessidades básicas, mas dificuldade em 
compreender a lógica das atividades de entretenimento/lazer. O 
distanciamento social, provocado pela situação pandémica COVID-19, 
levou à diminuição da interação social, do contacto com as famílias e 
com os amigos, criando constrangimentos e obrigando a uma nova 
reinvenção dos modos de cuidar, de proporcionar entretenimento e, 
sobretudo, de dialogar. A forma como as instituições e as famílias 
responderam aos problemas levantados pela pandemia, aumentou a 
possibilidade de pensar a importância das atividades de 
entretenimento/lazer, compreendendo que o que liga o seu usufruto e 
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o seu bem-estar mede-se pela relação que cada um tem com a 
atividade que faz e não tanto pela atividade em si.  

Tópico três: é preciso valorizar a experiência de vida - quer dos 
mais velhos quer de quem trabalha com eles-, como o nosso melhor 
trunfo para viver nestes dois mundos. 
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do que tu. Um ensaio sobre as atividades de tempos livres em 
contextos institucionais para idosos. Revista Práxis Educare, no 
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A pandemia COVID-19 alterou de forma significativa a vida das 
populações. A par da rápida disseminação do vírus Sars-Cov-2, a 
investigação científica também mostrou uma capacidade acelerada de 
produção de diferentes produtos com os mais diferentes propósitos; de 
imunizantes e tratamentos específicos a estudos de vigilância 
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populacional. Esta evolução acelerada da investigação pode ser 
observada nas bases de dados científicas existentes. Desde a origem da 
COVID-19 à data de dois de Junho de 2021, o número de artigos 
científicos publicados na Pubmed contendo a palavra-chave “COVID-
19”, era de de 140.114. A inclusão das palavras-chave “idoso” e 
“atividade física”, resultou, à mesma data, num conjunto de 713 artigos. 

De acordo com os dados epidemiológicos globais, a idade é um 
fator de risco para piores desfechos de saúde por COVID-19, incluindo 
infeção mais grave, internamento em unidades de cuidado intensivo e 
mortalidade1. Dados do Centros de Controle e Prevenção de Doenças 
dos Estados Unidos da América sugerem que a cada dez vítimas fatais 
da COVID-19 naquele país, oito tinham 65 anos ou mais1. De acordo com 
a mesma instituição, as décadas de vida dos 65 aos 74, 75 aos 84 e 85+ 
apresentam uma taxa de hospitalização de 40, 65 e 95 vezes superior, 
respetivamente, à taxa de hospitalização do grupo de referência (5-17 
anos)1. Em Portugal, o relatório da situação do dia 02 de junho, mostrava 
que a prevalência da COVID-19 entre a população idosa era inferior 
comparativamente a dos demais escalões adultos. Contudo, a 
mortalidade nos idosos era muito superior quando comparada à 
mortalidade nos demais escalões etários2. 

Algumas das evidências científicas mais pertinentes apontam a 
imunosenescência e imunopatologia como os fatores causais de 
infeção mais severa e mortalidade superior3. Ambos fatores atuam 
sinergicamente sobre um corpo com reserva fisiológica mais reduzida, 
aumentando, paulatinamente, a vulnerabilidade do idoso e a desfechos 
mais graves por COVID-19 3. 

A propagação rápida do vírus SARS-CoV-2, o desconhecimento 
sobre doença causada e o risco de rutura dos serviços nacionais de 
saúde levaram à implementação de medidas de distanciamento social, 
incluindo o confinamento domiciliar obrigatório4. Estas medidas 
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forçaram ao encerramento temporário e indeterminado de atividades 
que implicavam ajuntamentos de pessoas. No caso particular dos 
idosos, foram encerrados os programas de desenvolvimento cultural 
(exemplo, universidades seniores), os programas de exercício físico, os 
cultos religiosos presenciais e os encontros familiares. Para os idosos 
que residem nas suas próprias casas, estas medidas condicionaram 
grandemente a possibilidade de interação social com os seus amigos, 
vizinhos e familiares. Para os idosos institucionalizados e/ou 
utilizadores de centros de dia, estas medidas alteram drasticamente o 
modus operandis das mesmas, com adaptações drásticas das 
atividades e restrições das visitas presenciais. 

A combinação entre maior gravidade da infeção e medidas de 
distanciamento social aumentaram e deram expressão adicional aos 
múltiplos fatores de stress entre os mais velhos, incluindo o medo da 
própria morte bem como a morte de familiares e de amigos, isolamento 
prolongado, agudização de problemas financeiros e falta de suporte a 
vários níveis (ex. falta de alimentos e de medicação, e assistência para 
realização das mais diversas atividades de vida diária)5. Estes fatores de 
stress são mais graves em idosos com fragilidade física e mental6. A 
este propósito, estão descritos aumentos relevantes na prevalência de 
sintomas depressivos, ansiedade, solidão, redução da qualidade, 
redução da vigilância médica a fatores de risco e condições de saúde 
crónicas e probabilidade maior de transição mais acelerada de estados 
de declínio ligeiro à demência durante a pandemia6,7. 

Paralela e simultaneamente, os estilos de vida dos idosos 
também sofreram modificações importantes com as medidas de 
distanciamento social. Por exemplo, entre os idosos habitualmente 
envolvidos no programa de exercício físico Mais Ativos Mais Vividos 
antes da pandemia, o período de confinamento domiciliar de 11 
semanas levou a que cerca de 90% dos idosos reportasse uma redução 
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nos níveis diários de atividade física, enquanto que 64,7% afirmou 
aumentar o tempo sentado8. Estes dados, estão em linha com outras 
evidências publicadas com este grupo populacional9. 

A importância da atividade física e do exercício físico na saúde 
está demonstrada em trabalhos recentes com evidência universal. 
Sugere-se que o exercício físico contribua para a prevenção primária de 
pelo menos 35 condições crónicas de saúde10. A evidência é clara 
quanto à influência das condições adaptativas da atividade física e do 
exercício sobre a aptidão cardiorrespiratória, força muscular, saúde 
óssea e metabólica em geral. 

Embora o conhecimento sobre os efeitos positivos na saúde 
advindos da prática regular de atividade física esteja estabelecido, 
dados epidemiológicos anteriores à pandemia (e aqueles recolhidos 
durante a pandemia) mostram que a nível global o número de pessoas 
adultas (incluindo os idosos) que não cumpre as recomendações de 
atividade física é bastante elevado, com consequências importantes do 
ponto de vista da saúde e do custo económico associado. Antes da 
pandemia, estimativas apontavam para um ónus próximo de $53,8 
biliões de dólares por ano, a nível mundial, atribuído à inatividade 
física10.  

O sedentarismo (i.e., demasiado tempo sentado e/ou reclinado) 
também tem sido apontado como um fator de risco comportamental, 
sobretudo importante para aqueles indivíduos que não se aproximam 
do cumprimento das recomendações de atividade física11. O impacto 
negativo do sedentarismo na saúde tem sido evidenciado em estudos 
epidemiológicos observacionais, em intervenções com humanos 
[através da implementação de protocolos de redução da atividade física 
(destreino) e de acamamento ] e em modelos animais12. Os resultados 
destes estudos têm mostrado, por exemplo, que em indivíduos com 
níveis baixos de atividade física, volumes elevados de tempo sentado 
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estão relacionados com alguns tipos de cancro (endométrio, cólon-
retal, mama, pulmão e próstata) e com a mortalidade por todas as 
causas13. Considerando a crise de saúde atual, ainda são desconhecidos 
em toda a sua extensão os efeitos fisiológicos do tempo sedentário. 
Porém, do ponto de vista da aptidão física, um período de confinamento 
domiciliar de 11 semanas de duração por idosos previamente ativos, 
implicou numa redução significativa da força muscular dos membros 
superiores e inferiores14. 

Durante a pandemia, a combinação entre prevalência elevada de 
inatividade física, o tempo excessivo em comportamentos sedentários 
e deterioração do estado geral de saúde dos idosos, parece justificar a 
urgência do desenvolvimento de estratégias voltadas para a promoção 
da prática regular de atividade física, com concomitante redução do 
tempo sedentário.  

Considerando os aspetos apresentados, a questão central reside 
na dificuldade de transpor o conhecimento e a consciencialização das 
populações numa maior procura pela prática regular e duradoura de 
atividade física com capacidade associada com simultânea redução do 
tempo de em atividades sedentárias. 

 
O presente e o futuro para aumentar níveis de atividade física 

e redução do sedentarismo 

Algumas estratégias de promoção de atividade física/exercício 
físico estão a fazer uso de recursos tecnológicos. De facto, durante a 
pandemia, o número de programas digitais de exercício de diferentes 
tipos (multicomponente, ioga, tai chi, entre outros) e de treinos 
disponíveis na web multiplicaram-se. Contudo, há questões que 
carecem de reflexão e investigação, nomeadamente: 

- Acesso dos idosos à tecnologia que permita aceder à internet; 
- Custos financeiros inerentes à tecnologia e à internet; 
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- Capacidade para instalação e utilização dos apps necessários 
por parte dos idosos; 

- Questões de segurança (proteção de dados e informações 
financeiras); 

- Escolha (adesão) a programas de treino especificamente 
desenhados para idosos e que sejam conduzidos por profissionais 
devidamente capacitados; 

- Avaliação e prescrição do treino à distância (protocolos 
existentes são para avaliações presenciais); 

- Recursos materiais para as sessões do treino; 
- Problemas auditivos e visuais dos idosos que podem implicar 

numa dificuldade acrescida de acompanhar as sessões; 
- Eficácia e segurança dos programas remotos. 
Por fim, há que refletir sobre o grande volume diário que os 

idosos passam em atividades que decorrem na posição sentada ou 
reclinada. Infelizmente, não têm surgido grandes alternativas para 
minimização do mesmo entre os idosos. Neste âmbito, os 
smartwatches “podem” eventualmente surgir com uma ferramenta de 
“lembrete” para que os idosos se coloquem na posição de pé com um 
determinado intervalo de tempo e que substituam qualquer período 
sentado, por atividade física de intensidade pelo leve ou moderada.  
Embora os smartwatches estejam cada vez mais acessíveis, não 
podemos ignorar o custo associado, nem as necessidades de 
conhecimento tecnológico e de manutenção da bateria para seu 
funcionamento, o que pode ser sobretudo relevante para idosos mais 
frágeis e /ou dependentes. 

 
Considerações finais 

A gestão da pandemia tem implicado numa capacidade de 
adaptação constante das populações. Permanecem dúvidas acerca da 
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necessidade de novos períodos de confinamento entre idosos, caso a 
eficácia das vacinas venha a ser posta em causa por novas variantes do 
vírus. Os diferentes tipos de programas e atividades voltadas para o 
Envelhecimento Ativo estão a ser retomados pouco a pouco, mas não 
sabemos se assim se manterão. Por fim, devemos considerar que 
alguns idosos poderão oferecer resistência (por medo e insegurança) 
ao regresso de programas presenciais, pelo que devemos valorizar 
estratégias de promoção da atividade física e redução do tempo sentado 
que se apliquem à nova realidade. 
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O rápido crescimento demográfico e a expansão dos problemas 
relativos ao envelhecimento despertaram a necessidade de se 
compreender melhor esta fase da vida. É consensual que todos os seres 
vivos passam por transformações a nível dos processos funcionais, 
psicológicos, morfológicos e biológicos, com o passar dos anos. A 
conjugação do decréscimo progressivo das taxas de natalidade com o 
aumento gradual da esperança média de vida, têm-se traduzindo num 
aumento do envelhecimento da população. 

Em Portugal, como na maior parte dos países ocidentais, os 
números falam por si, pois a esperança média de vida e o índice de 
envelhecimento têm vindo a aumentar. Segundo dados da Portada, em 
2020, o índice de envelhecimento era de 165,1%, o que nos revela que o 
número de idosos tem vindo a aumentar em comparação com o número 
de jovens, pois um valor inferior a 100 significa que há menos idosos do 
que jovens.  O índice de dependência dos idosos também tem vindo a 
aumentar, pois no ano de 2000 era de 24,4% e em 2020 era de 34,7%. A 
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esperança média de vida total segue a mesma tendência, sendo que em 
2000 era de 76,4 anos e em 2019, 81,1 anos.  As mulheres apresentam 
uma esperança média de vida de 83,7 anos e os homens de 71,8 anos, 
em 2019 (Pordata, 2021). Uma outra característica a destacar é o 
crescimento do número dos muito idosos, devido ao já referido 
prolongamento da esperança de vida nas idades mais avançadas, 
indivíduos com 80 e mais anos. Este grupo etário teve um crescimento 
de mais de 500% entre 1960 e 2019, e foi o que mais cresceu desde o 
início do século XXI. 

Para além da caracterização demográfica, acima referida, as 
pessoas maiores em Portugal também apresentam outras 
particularidades. Segundo um estudo de Moreira (2020) sobre como 
envelhecem os portugueses, nas suas conclusões, destaca alguns 
aspetos importantes de análise: as atuais gerações de pessoas com 65 
e mais anos têm predominantemente uma escolaridade baixa; vivem 
principalmente de reformas, com um número elevado de indivíduos que 
recebem pensões inferiores ao salário mínimo nacional; mais de 
metade dos idosos vive sozinho ou em companhia de pessoas da 
mesma faixa etária, maioritariamente mulheres viúvas que vivem 
sozinhas devido à maior esperança de vida; o cuidado aos mais velhos 
é prestado, principalmente por redes informais, família, sobretudo 
mulheres entre os 55 e os 64 anos, mas também se verificam situações 
de cuidadores que têm 75 e mais anos, o que aponta para o cuidado dos 
cônjuges, dimensão de extrema importância para o bem-estar e 
integração social, relevantes também para combater situações de 
isolamento, de solidão e de falta de autonomia. A autopercepção 
revelada pelos idosos a partir dos 75 anos sobre o seu estado de saúde 
é negativa, pois apresentam pelo menos uma dificuldade na 
manutenção da vida diária (pp. 61-67). 
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Os processos de envelhecimento são influenciados por 
diferentes condições que vão desde os processos individuais, 
territoriais e de acesso a serviços e equipamentos de apoio a pessoa 
idosa. A pandemia de Covid-19, enquanto crise de saúde pública sem 
precedentes na história, veio colocar enormes desafios à proteção do 
bem-estar e dos direitos humanos dos cidadãos. Revelou e acentuou 
desigualdades, afetando significativamente grupos vulneráveis. A 
população idosa é o grupo de maior risco de complicações da doença, 
a morte é significativamente maior em idosos e em indivíduos com 
comorbidades bem como o risco de complicações é mais acentuado. A 
pandemia veio mostrar-nos que todos os idosos são diferentes, 
possuem as suas particularidades e situações de vida.  Várias medidas 
foram adotadas pelos governos de todo o mundo para fazer face a 
pandemia e suas consequências. Em Portugal, em 2020, foi divulgado 
pela Comissão Nacional para os Direitos Humanos, um conjunto de 
medidas de apoio aos idosos onde é possível ler-se que foi 
implementado: o Lançamento pelo Governo, em cooperação com a Cruz 
Vermelha Portuguesa, os Serviços de Saúde, a Segurança Social e os 
Municípios um plano nacional para testar todos os idosos em lares 
residenciais e funcionários. Foram igualmente desenvolvidos 
procedimentos a adotar nos lares de idosos; Implementação pela 
Guarda Nacional Republicana (GNR) do Programa “65 Longe + Perto”, 
com vista a reforçar o apoio à população idosa e a combater o seu 
isolamento social; Lançamento da campanha nacional do portal 
cuidadetodos pela Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, 
com vista a atrair voluntários para apoiar as respostas sociais para os 
idosos e a introdução da medida de apoio extraordinário ao reforço de 
trabalhadores de instituições sociais e de saúde (Comissão Nacional 
para os Direitos Humanos, 2020, p.14). 
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Apesar das medidas implementadas para fazer face a pandemia, 
os idosos passaram por momentos complexos e apresentaram 
diferentes visões sobre as mesmas. O distanciamento social gerou 
preocupações nos idosos, que muitas vezes eram reticentes em mantê-
lo, medos em relação à morte e a perda de familiares e amigos. Por 
outro lado, o distanciamento social ainda veio acentuar mais o 
isolamento de algumas pessoas que viviam sozinhas ou que não tinha 
suporte familiar. E veio reconfigurar as relações familiares, pois há 
idosos que vivem com o cônjuge, filhos, netos, bisnetos e perante a 
pandemia houve a necessidade de manter o distanciamento para o bem 
de todos. O afastamento físico não significa abandono, mas sim um ato 
de proteção e preocupação, podendo ser considerado como um ato de 
amor, por ser protetor e respeitar a dignidade do idoso, embora para 
alguns fosse complicado entender esta mensagem. A conscientização 
dos idosos e de toda a família e sociedade para a importância da 
vacinação é também um ato protetor, e que faz a diferença perante a 
doença. 

A comunicação/interação entre o idoso e sua família permitem 
compreender a realidade familiar e as formas de apoio existentes. “A 
convivência familiar é estabelecida por trocas socioafetivas em que a 
interação e o processo de comunicação são elementos estruturantes 
de tais trocas que possibilitarão o conviver, buscar apoio e participar da 
vida familiar” (Santos et. al, 2018, p. 1658). No entanto, o conceito de 
família e o seu significado pode ser variável, atendendo às 
características dos idosos e das suas famílias, pois algumas 
reorganizaram-se e adaptaram-se às mudanças de índole histórico-
cultural e demográfica dos séculos XX e XXI. A comunicação pode ser 
patenteada de diferentes formas, quer seja através de eventos 
informais, onde ocorrem trocas afetivas, potenciadoras de bem-estar e 
prazer para todos os elementos da família. No entanto, podem existir 
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situações opostas, onde as barreiras pessoais, a distância física ou os 
conflitos familiares funcionam como bloqueios a comunicação entre o 
idoso e a família, podendo levar a situações de violência. 

Em contexto de pandemia, o apoio e suporte familiar são 
essenciais para que o idoso se sinta bem a nível físico, social e 
psicológico, mantendo a sua saúde mental e qualidade de vida. 
Identificar e atender, o mais cedo possível, os idosos que moram 
sozinhos foi uma das recomendações da Organização das Nações 
Unidas. Estratégias de proximidade e redes de suporte, quer sejam 
formais ou informais para amenizar a solidão e o distanciamento social 
dos idosos são fundamentais e podem incluir diversas atividades. O uso 
das tecnologias (telefone, internet e/ou equipamentos de áudio e vídeo), 
quando possível, reduzem distâncias; um sistema de visitas 
domiciliares e comunitárias, de forma a proporcionar interações 
sociais, quer por parte dos serviços de saúde ou de proteção social; 
ocupação do tempo livre com atividades de lazer, elaboração de 
materiais educativos e informativos sobre a Covid-19, que estimulem as 
competências cognitivas e criativas, promovendo a saúde e bem-estar. 
Oferecer aos idosos e população geral informações sobre a Covid-19 e 
estratégias para lidar com o isolamento social, de forma clara, reduz o 
risco de haver barreiras de entendimento. Por vezes, é necessário 
repetir a informação e utilizar sistemas alternativos de comunicação, 
como a escrita, figuras ou pinturas. Em contexto institucional também 
é importante que a Instituição promova contactos com os familiares e 
amigos dos idosos, de forma a reduzir as questões emocionais 
decorrentes do isolamento social, atenuando a saudade e estados de 
tristeza.  

As respostas à pandemia devem ser multidisciplinares, aliando a 
prática ao conhecimento científico, colaborativas, onde a negociação de 
parcerias locais e nacionais sejam evidentes, com apoios económicos 
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para minimizar as desigualdades sociais no acesso a bens e serviços. 
As medidas comunicacionais de adaptação a uma Nova Era permitirá 
desenvolver a resiliência individual e comunitária, pois todos fomos 
desafiados a empoderar-nos, a diminuir as situações de risco e a 
recuperar do sofrimento causado pela pandemia. Para alcançar esta 
resiliência, que deve ser vista como um processo individual ou coletivo, 
devemos construir relações interpessoais positivas, ser solidários e 
ajudar o próximo, aceitar a mudança e cultivar a esperança, procurar 
ajuda, agir com proatividade e ter presente o autocuidado e a empatia. 
A capacidade de adaptação e de transformação são duas premissas 
chave para reequilibrar a estrutura ecológica, económica, social e 
demográfica causada pela pandemia da Covid-19. 

Em 2020, o Secretário-geral das Nações Unidas, António 
Guterres, escreveu a seguinte mensagem "(…) a pandemia continua a 
desencadear um tsunami de ódio e xenofobia, bodes expiratórios e 
fomento do medo, enfatizando a importância de agirmos agora para 
fortalecer a imunidade de nossas sociedades contra o vírus do ódio, 
onde reflete a preocupação de assegurar os direitos humanos a todos 
os cidadãos, inclusive aos mais vulneráveis, cujo cuidado deve ser 
redobrado”, sendo este o desafio atual que se coloca a toda a sociedade 
em geral e a cada cidadão em particular.  
 
REFERÊNCIAS:  

Comissão Nacional para os Direitos Humanos. (2020). Portugal e a 
promoção e proteção dos direitos humanos em tempos da 
pandemia de covid-19. Disponível em: 
https://direitoshumanos.mne.gov.pt/images/fotos/2020/docume
ntos/i_-
_a_promoo_e_proteo_dos_direitos_humanos_em_tempos_da_p
andemia_de_covid-19_em_portugal_v15-final.pdf 



Comunicação com o idoso, família e comunidade 

 93 
 

Moreira, M. (2020). Como Envelhecem os Portugueses - envelhecimento, 
saúde, idadismo. Fundação Francisco Manuel dos Santos. 
Disponível em: https://www.ffms.pt/documentos/7030/como-
envelhecem-os-portugueses-envelhecimento-saude-idadismo-
pdf 

PORDATA. (2020). Indicadores de envelhecimento (2020). Disponível em: 
https://www.pordata.pt/Portugal/Indicadores+de+envelheciment
o-526 

PORDATA. (2021). Esperança de vida à nascença: total e por sexo (base: 
triénio a partir de 2001). Disponível em  

https://www.pordata.pt/Portugal/Esperan%c3%a7a+de+vida+%c3%a0+n
ascen%c3%a7a+total+e+por+sexo+(base+tri%c3%a9nio+a+partir
+de+2001)-418 

Santos, G., et al. (2018). Comunicação entre idoso e família em grupos de 
convivência. Rev enferm UFPE on line., Recife, 12(6):1657-64.  
https://doi.org/10.5205/1981-8963-v12i6a230844p157-1664-
2018.  

 
 



 

  
 

 



O papel dos Técnicos Superiores de Educação Social na intervenção 
pandémica 

 95 
 

 

 
 

O PAPEL DO TÉCNICOS SUPERIORES DE EDUCAÇÃO 
SOCIAL NA INTERVENÇÃO PANDÉMICA 
 
 
 
Vanda Rodrigues 
Técnica Superior de Educação Social no Centro Social Paroquial de Rio de 
Loba 
Mentora do projeto de proximidade social Viseu Social 

 
 
 

No início de março de 2020 são identificados os primeiros casos 
de coronavírus em Portugal. Com o anúncio estridente que o grupo 
mais vulnerável à doença seriam os seniores, começou-se rapidamente 
a traçar estratégias de prevenção da doença, especialmente em 
Estruturas Residenciais para Idosos, Unidades de Cuidados 
Continuados, Centros de Dia ou na resposta de Serviço de Apoio 
Domiciliário. 

Considerada uma profissão de alto risco pela proximidade que os 
Técnicos Superiores de Educação Social (TSES) têm com os utentes, 
tivemos que nos reorganizar e reforçar todos os cuidados de segurança, 
com o objetivo primordial de proteger aqueles com quem trabalhamos, 
mas, também, de nos protegermos a nós próprios.  Os Técnicos 
Superiores de Educação Social têm um papel preponderante na 
intervenção direta com esta faixa etária. Sejam profissionais com 
funções superiores, como é o caso do/as Diretores/as Técnicos/as das 
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instituições, seja o TSES que atua diretamente e diariamente com os 
seniores, com enfoque numa intervenção socioeducativa de aquisição e 
de melhoramento de competências. 

Alarmados pelo flagelo da situação estrangeira que se vivia nos 
lares de idosos, esta nova realidade teve um especial impacto nas 
Estruturas Residenciais para Idosos, estando ainda por diagnosticar os 
danos que esta situação deixará a médio/longo prazo.  

Quando a pandemia se instalou, as instituições fecharam-se por 
completo para o exterior, os TSES tiveram que mudar e adaptar os seus 
hábitos e as suas dinâmicas de trabalho. Viram-se, num primeiro 
momento, limitados na sua atuação devido à obrigatoriedade do 
teletrabalho, que foi imediatamente revogada devido à importância 
deste técnico no terreno. Num segundo momento, os TSES foram 
confrontados com a norma 009/2020 da DGES que proibia as atividades 
de grupo e a intervenção direta com os utentes.  E agora? Deixávamos 
os nossos utentes “abandonados” de uma intervenção importantíssima, 
desprovidos de atividades indispensáveis à qualidade da sua vida diária? 
Com um alto sentido de resiliência, de inovação, de entrega pelos 
outros, os TSES não baixaram os braços e conseguiram contornar a 
situação. 

 A verdade é que nenhuma instituição estava preparada para esta 
situação, a falta de equipamentos de proteção individual foi outro dos 
fatores que limitou inicialmente uma intervenção de proximidade, 
seguiram-se desafios que desconhecíamos e que nos fizeram perceber 
que não tínhamos know how ou método de comunicação eficaz para 
conseguirmos transmitir as informações às famílias, aos utentes, ao 
exterior, sossegando e apaziguando todos os intervenientes.  

Depois, deste primeiro impacto, que antevia meses de grande 
luta, de grande frustração, sacrifício, foi a altura de pararmos, 
pensarmos, de nos reorganizarmos e de recomeçar.   
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O TSES, como pedagogo que é, deu formação às equipas com que 
trabalhou, educou e sensibilizou para temáticas associadas à 
pandemia, de forma a derrubar a barreia do medo e motivar as equipas 
para que continuassem a fazer um bom trabalho, salvaguardando a 
dignidade humana e empática. O Técnico Superior de Educação Social 
teve um papel importantíssimo na construção dos planos de 
contingência, mas, sobretudo, na operacionalização exequível dos 
mesmos. Conseguimos de forma equilibrada, ética e pragmática, a 
resolução de situação de urgência, que poderiam levar a colapso de 
dinâmicas e/ou equipas de trabalho.  E porque nós, somos técnicos que 
trabalhamos com pessoas, tivemos a necessidade de elaborar e 
preparar novos formas seguras de apresentar atividades, mas que 
mantivessem a qualidade de vida dos utentes. Continuamos a ter de 
trabalhar afincadamente para a redução dos danos desta situação, para 
que sejam garantidos os direitos humanos e para que sejam 
colmatadas todas as necessidades dos nossos públicos alvos. 
Reorientámos os serviços existentes para manter um 
acompanhamento efetivo à distância, que permitissem às pessoas 
continuar a ver a família, continuassem a ter assistência médica não 
urgente, utilizando as novas tecnologias em toda a sua potencialidade. 
Não esquecendo que em certos contextos teve de se proceder à criação 
de novas redes, pois estes locais não possuem meios ou capacidade 
para lidar com a pressão da situação. 

Os TSES, face à situação que vivemos e à taxa de mortalidade da 
doença, organizaram e criaram estratégias para lidar com o luto e com 
a doença, de forma a salvaguardar a saúde mental, fazendo a 
manutenção do bem-estar pessoal e social dos idosos, familiares, 
colaboradores e membros das equipas.  

Enquanto técnicos, e para além do trabalho de intervenção direta 
no terreno, fomos indispensáveis na criação e elaboração de material 
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informativo, na articulação de entidades e serviços e na criação de 
novos protocolos e parcerias.  

Vivemos há quase um ano e meio com grandes desafios, em que 
hoje sabemos que é necessário sensibilizar a sociedade civil, as 
instituições, outros técnicos para a manutenção de aspetos como o 
humanismo, a solidariedade e a empatia, em que é indispensável traçar 
estratégias assertivas para melhorar as técnicas de comunicação ou a 
mobilização da comunidade. É fundamental a criação de redes de 
trabalho e solidariedade que funcionem de forma eficaz, articulando 
esforços e rentabilizando recursos, a organizar uma rede mais sólida 
para dar resposta ao aumento de casos de situações de vulnerabilidade. 
É necessário preparar a “nova” normalidade, com a consciência que 
estas situações vão aparecer com frequência e temos de estar 
preparados para enfrentar quaisquer constrangimentos, antevendo e 
preparando novas estratégias de intervenção e interação com o 
individuo e com os grupos de trabalho. 

Os TSES, os profissionais de saúde, os profissionais de lares 
estão esgotados, a curto prazo enfrentaremos situações de burnout 
generalizado nas instituições. Não nos podemos esquecer que houve 
profissionais que trabalharam 12, 24 horas, que ficaram a “viver” nas 
instituições e tudo isto terá um impacto a longo prazo. Neste sentido, o 
Técnico Superior de Educação Social terá um papel decisivo na 
preparação para a fase de recuperação de desastre, avaliando o stress 
pós-traumático, fazendo uma avaliação realista das necessidades em 
contexto de crise e, assim, construindo respostas rápidas e eficazes 
para uma intervenção individualizada, especializada, mas, sobretudo, 
no timing correto.  

Como técnicos é a nossa função providenciar rapidamente 
programas de intervenção no combate ao isolamento, que venham 
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colmatar as mazelas que ficaram de períodos infindáveis de solidão e 
clausura.  

Os TSES deverão forcar-se não na pandemia, mas na criação de 
oportunidades que a pandemia trará para melhorar a sua intervenção e 
para a criação de estratégias inovadoras nos seus contextos 
socioprofissionais. Estratégias que podem passar, por exemplo, pela 
capacitação das equipas com quem trabalha, da comunidade, dos 
utentes.  

Temos de ter a consciência que nenhum de nós não voltará a ser 
a pessoa e/ou o técnico que era, a situação pandémica mudou-nos em 
todos os aspetos. Mudou a forma como vemos o mundo, como nos 
relacionamos, a importância que damos à afetividade, ao ambiente, à 
forma como tratamos da higienização das mãos ou de como nos auto-
protegemos. Mas, sobretudo, veio evidenciar de forma notória e 
imprescindível a atuação de um Técnico Superior de Educação Social, a 
importância da sua multidisciplinaridade formativa, das suas 
especificidades pedagógicas na intervenção com o outro. O TSES teve e 
terá, sem dúvida, um papel central na luta contra esta pandemia. 
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INTRODUÇÃO 

A 30 de janeiro de 2020, o surto do novo coronavírus (Covid-19) 
originado na China foi declarado como Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional pelo Diretor-Geral da Organização Mundial 
de Saúde. Em Portugal, a 18 de Março, o Presidente da República 
decretou o primeiro Estado de Emergência pós 25 de Abril.   

Em consequência da pandemia, foram decretadas medidas de 
proteção individual, higiene e segurança, assim como medidas de 
confinamento, mais ou menos severas, de acordo com o curso da 
situação pandémica no País, ao longo deste ano e meio. Foram também 
implementadas várias restrições relativamente à circulação de 
pessoas, ao acesso e funcionamento dos serviços de saúde, em 
particular dos hospitais, nomeadamente, a suspensão de consultas e 
cirurgias e restrições ao acompanhamento dos doentes e visitas em 
contexto de internamento. No que respeita às respostas sociais para 



Manual de Boas Práticas | Intervenção em tempos de Pandemia 

 102 
 

 

 

pessoas mais velhas, encerraram-se os Centros de Dia, suspenderam-
se/limitaram-se as visitas e saídas das Estruturas Residenciais para 
Idosos e a realização da prestação de serviços e outras atividades 
realizadas pelas organizações que trabalham com a população idosa na 
comunidade.  

Sabe-se hoje que as consequências da Covid-19 são 
particularmente gravosas para quem tem mais idade. Em Portugal, o 
número de mortes entre os 60 e 69 anos, os 70 e 79 anos e, de modo 
ainda mais expressivo, de indivíduos com 80 e mais anos é 
desproporcionadamente elevado em relação ao número total de 
infetados (casos confirmados) e óbitos ocorridos nas faixas etárias mais 
jovens111. Por outro lado, consistindo a idade no principal risco para 
desenvolver Demência212, a maior parte das Pessoas com Demência 
têm 65 anos ou mais anos e constituem um grupo particularmente 
vulnerável pela sua idade, condição clínica agravada por frequentes 
comorbilidades e dificuldades cognitivas que podem prejudicar a 
compreensão da situação e o cumprimento das recomendações e 
regras impostas por imperativos de saúde pública (uso de máscara e/ou 
viseira, lavagem das mãos, distanciamento físico/social, etc.).  

 
IMPACTO 

O impacto da pandemia verificou-se não só para as próprias 
Pessoas com Demência, como também para os seus cuidadores 
familiares e profissionais.    

                                                
1 Relatório de situação nº 490 de 05.07.21 https://covid19.min-saude.pt/relatorio-de-
situacao/ 
2 Livingston, G, Sommerlad, A, Orgeta, V, Costafreda, SG, Huntley, J, Ames, D, Ballard, C, 
Banerjee, S, Burns, A, Cohen-Mansfield, J, Cooper, C, Fox, N, Gitlin, LN, Howard, R, Kales, 
HC, Larson, EB, Ritchie, K, Rockwood, K, Sampson, EL, Samus, Q, Schneider, LS, Selbaek, 
G, Teri, L, Mukadam, N (2017). Dementia prevention, intervention, and care. Lancet 
(London, England) 390, 2673–2734 
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A consequência mais direta e devastadora da Covid-19 para as 
Pessoas com Demência tem sido a alta taxa de mortalidade313. 

Acrescem os efeitos resultantes do confinamento no domicílio 
para as pessoas com doenças neurocognitivas, tais como a Doença de 
Alzheimer e outras Demências: 1) declínio cognitivo que poderá ser 
explicado pelo isolamento social, mudanças drásticas de rotinas, falta 
de atividades estimulantes e ausência de acompanhamento clínico 
adequado; 2) aumento da frequência e gravidade dos sintomas 
neuropsiquiátricos; 3) diminuição da capacidade para o desempenho de 
atividades de vida diária; 4) diminuição da função física4. Estas 
consequências afetaram, por sua vez, de forma significativa, o seu bem-
estar, autonomia e qualidade de vida.  

Por outro lado, o acréscimo significativo da prestação de 
cuidados terá aumentado a sobrecarga subjetiva e a diminuição do 
bem-estar dos cuidadores informais, assim como os sintomas 
neuropsiquiátricos exacerbados e a deterioração das funções físicas e 
cognitivas das pessoas cuidadas414. Verificaram-se ainda dificuldades 
acrescidas para os cuidadores em conciliar a sua atividade profissional 
com a de prestação de cuidados515.   

Estas consequências terão sido potenciadas pelo fecho dos 
Centros de Dia frequentados por cerca de 40% de utentes com 
deterioração cognitiva616 (com diagnóstico formal de demência ou não) 
que ocorreu logo em Março de 2020, no início da pandemia. Certo é que 

                                                
3 Alzheimer Society (2020). Worst hit: dementia during coronavirus 
4 Borges-Machado F, Barros D, Ribeiro Ó, Carvalho J. The Effects of COVID-19 Home 
Confinement in Dementia Care: Physical and Cognitive Decline, Severe Neuropsychiatric 
Symptoms and Increased Caregiving Burden. Am J Alzheimers Dis Other Demen. 2020 
Jan-Dec;35:1533317520976720. doi: 10.1177/1533317520976720. PMID: 33295781. 
5 Inquérito realizado em Fevereiro/Março de 2021 “O que é ser Cuidador Informal em 
Portugal?” https://movimentocuidadoresinformais.pt/ 
6 Universidade de Évora (2021). Estudo “Importância das IPSS nos cuidados às Pessoas 
com Dependência” Coordenação: Universidade de Évora  
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mais de metade continuaram encerrados quando se tornou possível 
reabrir em agosto de 2020 e a totalidade voltou a fechar em Outubro, 
estando apenas autorizados a reabrir em Abril de 2021. Acresceram 
ainda as dificuldades de acesso a consultas da especialidade, a 
suspensão de respostas/intervenções não farmacológicas, 
nomeadamente, treino/estimulação cognitiva, terapia ocupacional e 
outras iniciativas com vista a promoverem a inclusão social realizadas 
na comunidade, bem como a capacitação dos cuidadores informais.  

Referem-se ainda as questões associadas ao processo de luto 
das famílias, complicado em virtude da impossibilidade de acompanhar 
as Pessoas com Demência em fim de vida internadas em hospitais ou 
lares e das limitações impostas à realização dos rituais e cerimónias 
fúnebres, nas fases mais severas da pandemia.  

Importa ainda sublinhar que os referidos impactos nas Pessoas 
com Demência foram particularmente acentuados em contexto de lar, 
tendo em conta os inúmeros surtos verificados durante o último ano e 
meio e o isolamento social provocado por medidas muito rigorosas de 
confinamento, tais como a suspensão de visitas e de atividades 
ocupacionais/lúdicas, promotoras de interação social, bem como o 
isolamento nos quartos por longos períodos de tempo717.   

Por último, mencionam-se as consequências, nomeadamente 
em termos de saúde física e mental, que a pandemia acarretou para os 
cuidadores profissionais que trabalham na comunidade, em contexto 
hospitalar e institucional e que tiveram de continuar a prestar cuidados 
em circunstâncias particularmente adversas e que implicaram mais 
horas de trabalho, turnos/equipas em espelho, acumulação de lutos, 
alteração das rotinas familiares e isolamento.       

                                                
7 Orientação nº 009/2020 de 11/03/2020, atualizada a 29/04/2021 COVID-19: 
Procedimentos para Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) e para Unidades de 
Cuidados Continuados Integrados  
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ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO 

Sendo as Demências doenças neurodegenerativas e não 
existindo ainda um tratamento curativo, as intervenções não 
farmacológicas assumem uma especial relevância. Muito embora a 
perda progressiva de capacidades seja inevitável, o ritmo da evolução 
dos sintomas pode ser contrariado através de uma prestação de 
cuidados específica, centrada na pessoa, continuada e de proximidade 
que contemple a realização de atividades de estimulação/ocupação, 
alinhadas com as suas necessidades e respeitando as suas 
preferências8,9.18,19.  

Assim sendo, neste contexto de pandemia, tornou-se 
fundamental garantir respostas e apoios essenciais para a manutenção 
da autonomia, bem-estar e qualidade de vida das Pessoas com 
Demência, tentando não interromper as intervenções.  

Com o fecho dos Centros de Dia tornou-se imperativo ampliar e 
robustecer a modalidade de Apoio Domiciliário com o recurso a 
técnicos especializados (psicólogos, fisioterapeutas e terapeutas 
ocupacionais) para desenvolver atividades de estimulação/ocupação 
em casa, para além do apoio já prestado pelas ajudantes de ação 
direta/auxiliares na realização de atividades de vida diária.  

Foi também necessário divulgar estratégias para manter as 
Pessoas com Demência ativas, planificar novas rotinas e organizar o 
dia-a-dia em diferentes contextos habitacionais (quando a Pessoa com 
Demência vive sozinha, quando habita com o cuidador, ou reside numa 
Estrutura Residencial para Idosos), tendo em conta os 
constrangimentos causados pela pandemia, nomeadamente a 
realização de atividades em grupo e no exterior.  Para o efeito, a 

                                                
8 https://alzheimerportugal.org/pt/text-0-9-35-31-neuropsicologia-e-estimulacao-
cognitiva-no-defice-cognitivo-ligeiro-e-demencias  
9 Brooker, D.(2007). “Person-Centred Dementia Care – making services better”. 
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Alzheimer Portugal tem disponibilizado diversos documentos e 
materiais de apoio que incluem propostas de tarefas domésticas, 
realização de exercício físico, atividades de jardinagem, culinária, 
pintura e outras10.20 

Desenvolveram-se ainda os chamados “Cadernos de 
Estimulação e Criatividade” elaborados por psicólogos e terapeutas 
ocupacionais com diversos exercícios e atividades com dois níveis 
distintos de dificuldade que podem ser realizados de modo autónomo 
ou com o apoio de um cuidador11.21Sejam quais forem as atividades 
escolhidas, importa que as mesmas sejam significativas e que 
promovam não só oportunidades de estimulação como constituam uma 
fonte de satisfação e de vivência de momentos prazerosos para a 
Pessoa com Demência e para os seus cuidadores.  

Por outro lado, algumas das intervenções presenciais foram 
adaptadas a formatos online, tais como, as ações de informação sobre 
Demências para a comunidade e o Café Memória12,22sendo que esta 
opção apenas terá beneficiado quem possui maior literacia digital e 
acesso à internet e computador, tablet ou smartphone, reforçando as 
assimetrias no acesso aos cuidados já existentes no nosso País. Foram 
também adaptadas para este formato várias respostas destinadas 
especificamente a cuidadores, nomeadamente, o apoio psicológico 
individual, os grupos de suporte, o treino psicoeducativo e a 
formação13.23Exemplos de atividades de estimulação cognitiva e 

                                                
10 https://alzheimerportugal.org/public/files/proposta_de_planificacao_diaria.pdf - 
https://alzheimerportugal.org/public/files/10_dicas_sozinho.pdf -   
https://alzheimerportugal.org/public/files/10_dicas_acompanhad.pdf - 
https://alzheimerportugal.org/public/files/10_dicas_lar.pdf  
11 https://alzheimerportugal.org/pt/text-0-10-55-471-material-de-apoio-covid-19 
12 https://www.cafememoria.pt/ 
13 https://alzheimerportugal.org/pt/formacao-certificada-online 
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ocupação, assim como sugestões de autocuidados para cuidadores 
podem ser encontrados no Manual “Demência e Covid-19”.  

Finalmente, importa fazer referência à necessidade – agora mais 
do que nunca – de preservarmos a dignidade das Pessoas com 
Demência e defender ativamente os seus Direitos, incluindo as que 
residem sozinhas nos seus domicílios ou em contexto de lar, numa 
conjuntura em que imperam medidas extraordinárias de saúde pública 
para que os mais vulneráveis às consequências da doença não sejam 
também os mais punidos com as medidas que visam protegê-los.  

 
CONCLUSÃO 

Tendo em conta o exposto, constatam-se inúmeros e gravosos 
impactos da Covid-19 nas Pessoas com Demência e nos seus 
cuidadores. Em contraponto, e porque esta nova realidade não tem 
ainda um fim à vista, torna-se essencial continuar a aplicar as 
estratégias desenvolvidas nesta conjuntura para garantir o seu bem-
estar, autonomia e qualidade de vida. Por outro lado, dever-se-ão 
potenciar os conhecimentos adquiridos e as boas práticas 
implementadas neste novo contexto quando a pandemia estiver 
definitivamente ultrapassada.  
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Desde 2006 que dedico a minha vida profissional ao serviço das 
pessoas mais velhas. Com o diagnóstico do meu avô e a procura 
incessante da minha família por melhores cuidados, compreendi que 
muito havia por fazer e aprender, na área da geriatria1.24Enquanto 
profissional de saúde sou considerado como especialista pelo mundo 
fora, mas em Portugal essa especialidade ainda nem sequer é 
reconhecida. Portugal é dos poucos países da Europa que tarda em 
reconhecer a especialidade de geriatria, por isso considera-se que esta 
não tem um corpo de conhecimento próprio, e cria o falso pretexto de 
que qualquer pessoa pode exercer na área mesmo sem competências 
próprias (Pitkälä, Martin, Maggi et al., 2018). Como consequência disso, 
a qualidade dos cuidados às pessoas mais velhas fica comprometida e 
isso é francamente exacerbado num contexto de maior exigência ao 

                                                
1Especialidade com foco na saúde das pessoas mais velhas.  
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cuidado das pessoas mais velhas, como acontece no caso da pandemia 
de COVID-19 (Li et al, 2021).  

O cuidado às pessoas mais velhas é agora proeminente em quase 
todas as áreas da saúde. Todos os serviços de saúde, agora, vêm-se em 
braços com uma população envelhecida, com outras patologias e 
comorbilidades, sem que necessariamente os serviços tenham sido 
adaptados para acolher estes novos-velhos clientes, nem que os 
profissionais tenham sido formalmente capacitados para estes “novos” 
desafios de saúde225(Barbosa, Voss e Delerue Matos, 2020). Convém 
esclarecer que o aumento da procura na saúde das pessoas mais 
velhas não se deve ao exagero da sintomatologia, como vêm ludibriando 
os pressupostos do idadismo. De facto, as pessoas mais velhas apenas 
procuram os serviços de saúde em última instância, por vezes até tarde 
demais. A maioria vê a sua qualidade de vida ser afetada por falta de 
acesso a cuidados de saúde dignos e de qualidade. Alguns recusam até 
a ida aos serviços de saúde, influenciados por más memórias e 
experiências com os serviços de saúde. Neste momento vemos pessoas 
mais velhas com mais frequência no serviço de saúde porque o seu 
número tem aumentado em termos de representatividade populacional 
(Pilotto et al, 2017). Com o aumento da idade e da esperança média de 
vida, surgem novas patologias, novos desafios e isso naturalmente 
obriga a um novo paradigma de cuidados. Ainda assim tardamos em 
atualizar os serviços de saúde para esta população, comprometendo 
por vezes o mais fundamental aspeto da saúde que é o bem-estar e 
retirando o que deveria ser inalienável a qualquer ser humano, a sua 
dignidade (Oliveira, 2020).  

Em 2019 vimos a prova disso. A perfeita tempestade de saúde. 
Todos os anos vimos notícias de que os serviços de saúde não estão 

                                                
2 Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a 
ausência de doença ou enfermidade (OMS, 1948) 
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adaptados para acolher picos pandémicos, mesmo os mais sazonais e 
previsíveis, como por exemplo os picos sazonais de gripe. Por isso não 
há dúvida de que quando em 2019 surge um “novo” vírus (SARS-CoV-2), 
responsável pela infame COVID-19, a cascata de eventos que se seguiu 
não foi uma surpresa para os mais atentos. 

Sabemos que a população mais velha é por norma mais frágil, 
dado que a sua baseline de saúde é menor. Apesar de haver exceções, 
por norma as pessoas mais velhas apresentam menor resistência 
imunitária, são por isso mais suscetíveis a doenças, apresentam 
quadros clínicos mais complexos e por isso o prognóstico de uma 
qualquer agudização é sempre mais reservado (Pilotto et al, 2017). Por 
isso, perante a pandemia, as pessoas mais velhas, entre outras, foram 
consideradas imediatamente como um grupo de risco e por isso foram 
tomadas medidas preventivas, influenciadas pelas notícias 
devastadoras que anteciparam a “chegada” do vírus a Portugal. O medo 
e o desconhecimento levaram a tomar medidas incertas, por vezes 
incoerentes, por vezes exageradas, por vezes brandas (Li et al, 2021). 
Não é justo criticar decisões éticas passadas sem as contextualizar, 
devemos sim com o conhecimento atualizado e a experiência 
acumulada preparar os serviços de saúde para os cuidados a pessoas 
mais velhas num futuro imediato. O que aprendemos nós, profissionais 
de saúde3,26com a pandemia da COVID-19 e como vamos melhorar os 
cuidados às pessoas mais velhas? 

A gestão de risco considera que após identificação de um risco 
devemos medir o impacto e a probabilidade desse evento, e em função 
disso as respostas de contingência passam pela prevenção, redução, 

                                                
3 Profissional de saúde é uma pessoa que ajuda outra pessoa a cuidar de si mesma. 
Qualquer pessoa que intervenha na área da saúde (no seu conceito holístico: biológico, 
psicológico, social e espiritual) e isso tenha um impacto no bem-estar de outra pessoa 
(direta ou indiretamente) é considerado um profissional de saúde, independentemente da 
disciplina, competência ou contexto laboral. 
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partilha ou gestão das consequências. Toda a intervenção em saúde 
deve ser escrutinada por um processo de decisão ético, que pondera os 
benefícios e os riscos associados a essa mesma intervenção. A decisão 
de intervir ou não intervir dependerá sempre de qual o fator 
predominante, se o risco for maior do que o melhor benefício possível, 
não se deve então intervir. Perante os pressupostos de beneficência e 
não-maleficência deverá sempre imperar a promoção do bem-estar, 
devido à base epistemológica da saúde. 

A pandemia colocou todos os serviços de saúde em cheque, mas 
mais em particular os serviços de saúde a pessoas mais velhas, que 
perante uma nova situação de risco e uma intervenção de saúde incerta, 
foram confrontados com difíceis decisões ética. Apostando-se na 
prevenção, as medidas adotadas por estruturas para pessoas mais 
velhas passaram pelo seu encerramento ou redução de serviços 
(centros de dia, serviços de apoio domiciliário), pelo reforço das 
medidas de higienização do espaço, pelo reforço das medidas de 
controlo de infeção (lavagem das mãos, equipamentos de proteção 
individual), a restrição do usufruto dos espaços comuns, o 
distanciamento físico e restrição dasa visitas e contactos pessoais 
(Celich et al, 2021).  

Antropologicamente a socialização é uma particularidade 
humana, com elevado impacto no bem-estar das pessoas. O ser 
humano, por norma, necessita de interação, vínculos emocionais, um 
sentimento de pertença e de propósito para a sua prosperidade e bem-
estar.  Perante as restrições de mobilidade, de visitas e contactos 
pessoais todas as pessoas implicadas nos cuidados às pessoas mais 
velhas (as próprias, famílias e profissionais) sentiram as consequências 
danosas disso, como o medo, a ansiedade, angustia, insónia, stress. 
(Duarte, M. L. C., Silva, D. G., & Bagatini, M. M. C., 2021; Saraiva, 
Apolinario, Avelino-Silva et al, 2021) 
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A implementação destas medidas de prevenção foi uma decisão 
certamente difícil e ponderada, que de facto preveniu os cenários 
dantescos de outros países, no entanto acarretou outras consequências 
que devem ser consideradas perante uma nova decisão ética em caso 
de pandemia, e também elas prevenidas e antecipadas. 

A maioria das pessoas mais velhas descreve um sentimento de 
solitude, que é descrito não só pelo isolamento, mas pelo sentimento 
de não pertença e falta de vínculos emocionais significativos com outras 
pessoas. Ou seja, as pessoas mais velhas, mesmo aquelas que vivem 
em contextos sociais ricos, sentem-se muitas vezes desligadas dos 
mesmos, mesmo em circunstâncias em que a interação social não está 
comprometida nem restrita. As medidas restritivas de isolamento físico 
e distanciamento social levaram a um exacerbamento desse 
sentimento de solitude nas pessoas mais velhas, acarretando com isso 
um aumento no mal-estar social e psicológico, com consequência até 
físicas descritas como perda de funcionalidade, deterioração cognitiva, 
exacerbamento de co-morbilidade latentes e aumento da prevalência 
de doenças oportunistas427(Sixsmith et al, 2014; Li et al, 2021; Saraiva, 
Apolinario, Avelino-Silva et al, 2021). Por outro lado, nas famílias 
obrigou a uma alteração dos papeis enquanto cuidadores, pelo que 
aumentou o sentimento de impotência e frustração perante a 
incapacidade e impossibilidade de visitar, contactar fisicamente ou 
prestar cuidados diretos às pessoas mais velhas. Outra consequência 
foi o aumento da dependência das famílias nos prestadores de serviços 
de saúde, que exacerbou os serviços e potenciou o sentimento de 
insegurança, frustração e desconfiança dos familiares. Nos 
profissionais as principais consequências passaram pelo aumento da 
carga horária, o aumento do stress profissional e do sentimento de 

                                                
4 Doenças que surgem em contexto de fragilidade imunitária 
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impotência e incapacidade de fazer face às necessidades prementes e 
crescentes nesta população mais velha. Para além das pessoas não 
devemos esquecer também as organizações que se viram em mãos 
com um novo “modo operandis”, sendo obrigadas a rever processos de 
gestão, de coordenação de cuidados, de necessidades logísticas e novos 
esforços orçamentais imprevistos (Xiang et al, 2020; Celich et al 2021).  

Neste contexto a Metodologia de Cuidados Humanitude foi uma 
das soluções apontadas pelas organizações e cuidadores para reduzir 
algumas consequências listadas. A Metodologia de Cuidados 
Humanitude, de ora em diante denominada Humanitude, está em 
desenvolvimento desde a década de 70, altura em que os seus autores 
Yves Gineste e Rosette Marescotti se depararam com as dificuldades 
descritas pelos cuidados em estabelecer ligações emocionais positivas 
com as pessoas mais velhas, levando a recusa de cuidados e iatrogenia. 
Desde então a Humanitude validou mais de 150 técnica com base nos 
seus 4 pilares fundamentais (olhar, palavra, toque e verticalidade). 
Essas técnicas facilitam a comunicação, profissionalizam a relação e 
aumentam o bem-estar das pessoas cuidadas e profissionais, por 
promoverem o sentido de pertença, reconhecimento e valorização 
durante o cuidado. Com procedimentos relacionais sistematizados 
como a “Captura Sensorial” ou técnicas de mobilização, transferência 
e marcha através da “Manutenção Relacional” a Humanitude dispõe de 
um rol de ferramentas cuidativas que reduziram os efeitos das 
consequências das restrições impostas pela pandemia em estruturas 
para pessoas mais velhas (Melo et al, 2019). De acordo com Celich et al 
(2021), em contexto pandémico a Humanitude promoveu também a 
harmonia na relação com as pessoas cuidadas, promoveu uma melhor 
gestão das emoções dos cuidadores e famílias e fomentou um ambiente 
laboral em prol do bem-estar. 
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Em momentos como este, de dificuldade extrema, surge uma 
maior necessidade da profissionalização dos cuidados geriátricos, da 
uma maior consciencialização dos cuidadores dos danos causados pelo 
isolamento, uma maior intencionalidade em promover as 
potencialidades das pessoas e manter os laços emocionais com família 
e pessoas significativas. Em tudo isto a Humanitude é uma ferramenta 
eficaz que deve ser amplamente difundida entre cuidadores e 
instituições dedicadas ao cuidado das pessoas mais velhas. O seu valor 
e impacto tem sido reconhecido empírica e cientificamente e a sua 
disseminação ocorre a largos passos um pouco por todo o Mundo. 
Portugal não é exceção e há cada vez mais instituições a adotar esta 
metodologia de cuidado para a promoção da qualidade de vida das 
pessoas mais velhas (Melo et al, 2017). Independentemente do contexto 
ou circunstância essa deverá ser sempre a prioridade dos profissionais 
e estruturas que regulam e prestam cuidados a pessoas mais velhas. O 
processo de implementação desta metodologia de cuidado contempla 
quatro etapas: 1) Sensibilização: formação teórico-prática para a 
introdução à temática; 2) Disseminação: formação-ação em contexto 
real de cuidados; 3) Consolidação: formação de gestão e coordenação 
de cuidados para a equipa interdisciplinar; 4) Certificação: validação das 
boas práticas através de auditoria externa, com base no referencial 
Humanitude (Henriques et. al., 2019).  

A Humanitude leva a uma mudança na cultura organizacional, 
passando a estar mais focada na pessoa, na relação, nos laços 
emocionais positivos e na humanização do cuidado (Melo et al., 2019). 
Durante a pandemia de COVID-19, de acordo com Celich et al (2021), a 
Metodologia de Cuidado Humanitude promoveu um ambiente mais 
saudável, a motivação, satisfação e valorização dos profissionais, a 
redução do stresse profissional, auxiliou na redefinição da gestão do 
cuidado e do papel dos cuidadores e familiares.  
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Pelo impacto positivo e mitigação das consequências nefastas, 
não só, mas em particular, da pandemia de COVID-19 torna-se 
premente a implementação da Humanitude de forma generalizada nas 
estruturas de saúde que cuidam que pessoas mais velhas. 
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As questões do envelhecimento obrigaram as instituições 
particulares de solidariedade social e as Misericórdias a adaptarem-se 
rapidamente neste tempo de pandemia da COVID19. 
Independentemente das dificuldades que cada IPSS viveu foi possível 
ultrapassar este ciclo com resiliência e resistência. São muitos os 
desafios que se colocam às IPSS e às Misericórdias portuguesas no 
campo da economia social e da qualidade nas instituições. Desde logo 
a racionalidade na despesa e a sustentabilidade nos resultados das 
mesmas. Com efeito, face às receitas, cujo crescimento não se 
vislumbra perante as exigências no domínio da despesa, torna-se 
necessário criar condições para aumentar a resiliência com o recurso 
a mecanismos de eficiência e de eficácia. 

Sabemos que as receitas têm a sua origem nos recursos das 
famílias e dos utentes, nas comparticipações públicas e na prestação 
de serviços além, do caso das instituições com esse tipo de ativos, no 
imobiliário. Muitas vezes são as receitas desse imobiliário que acabam 
por disfarçar défices estruturais mais profundos. 
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Quase todas as instituições particulares de solidariedade social 
e as misericórdias atravessam momentos de grande dificuldade 
financeira devido à constante pressão de crise económica que Portugal 
tem atravessado. 

As exigências constitucionais de um Estado Social têm 
evidenciado que a parceria entre o Estado e as instituições ainda é 
aquela que melhor responde aos equilíbrios orçamentais e às 
exigências da qualidade do serviço. 

As alterações demográficas, com relevo para Portugal, que a 
entrada de 2030 será o terceiro país mais idoso do mundo, implicam 
que as instituições estejam particularmente atentas a esta temática 
elaborando o seu Plano Estratégico para o Envelhecimento, que 
permitam revelar e afirmar as metodologias de substituição de 
equipamentos de pessoas seniores e investir num novo paradigma de 
abordagem nesta área. 

A mais recente “reformulação” deste paradigma moderno da 
gestão com a inclusão da aposta no desenvolvimento sustentado e na 
responsabilidade social, obriga a um novo ciclo inovador para continuar 
o processo da visão integrada da instituição face aos seus 
“stakeholders”, desde os seus utentes, famílias, colaboradores e 
restante sociedade envolvente em que a IPSS ou a Misericórdia , para 
além dos seus objetivos é, hoje, obrigada cada vez mais a observar uma 
estratégia ambiental e de responsabilidade social.  

A inovação mais significativa será a que diz respeito à inovação 
organizacional que muito permitirá às instituições aumentarem 
significativamente a sua produtividade e o valor acrescentado dos seus 
produtos na economia social. 

Características como a flexibilidade, a diversificação, a 
diferenciação, a globalização, integração em redes de parcerias, são 
conceitos que têm de estar endogeneizados na aprendizagem de cada 
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um na abordagem aos espaços que constituem estas instituições. 
Implica, também, a capacidade de desenvolver uma nova cultura 

baseada na inovação, na competência e no empreendedorismo social 
com uma administração pública menos burocrática, mais magra, ágil e 
flexível onde o espírito de missão e de serviço sejam reencontrados. 

Será possível, assim, criar condições que evitem um fluxo 
migratório de jovens quadros qualificados para o estrangeiro, após um 
forte investimento das autoridades públicas na sua formação, fixando 
estes talentos no contributo para a economia social. 

“As economias locais mais vivas caracterizam-se pelos 3 T – 
talento, tecnologia e tolerância. São acima de tudo cosmopolitas. Os 
membros da classe criativa são muito móveis e gravitarão para as 
cidades nas áreas que oferecem aquilo que querem em termos de estilo 
de vida. Preferem uma receção ativa e participativa e uma cultura de 
rua – misto de cafés, galerias restaurantes e teatros.”128As estes 3 T 
poderiam acrescentar outros 3 T assentes nos territórios, na 
transversalidade e na transparência. 

O talento significa aqueles que trabalham connosco. A tecnologia 
o recurso aos novos equipamentos. A tolerância porque será decisiva 
nas sociedades modernas. Os territórios porque é neles que as IPSS e 
as Misericórdias sabem conquistar e implementar os seus modelos de 
proximidade ao outro. A transversalidade porque é uma necessidade 
das políticas públicas. A transparência porque se apresenta como a 
chave do sucesso das instituições.  

O elemento chave desta nova economia social é o Homem tal 
como aconteceu nas revoluções industriais que precederam a 
revolução da informação.  

                                                
1 Anthony Giddens in “A Europa na Era Global”, Editorial Presença, Lisboa, 2007, pág. 91 
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Dada a natureza diferente da atual revolução, assente na 
transição digital, a adaptação do Homem, do agente, à mudança 
permanente é decisiva.  

A mudança existe a adoção de sistemas de aferição de qualidade, 
de compliance e de auditoria que começam a ser frequentes. 

Não existe nenhum sistema teórico coerente que permita saber, 
com certeza, qual é o efeito provocado pela utilização dos novos 
instrumentos de política económica na área social. 

Sabemos e aprendemos com esta pandemia que a resiliência das 
instituições exigem cada vez mais sistemas de qualidade e um modelo 
que saiba impulsionar a economia social assegurando a sua 
sustentabilidade nos resultados.  
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Introdução 

Os últimos tempos têm sido particularmente desafiantes. A 
síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2), um 
novo vírus que causa a infeção por COVID-19, causou uma pandemia 
sem precedentes, que de forma mais ou menos significativa veio alterar 
a vida de todos. As pessoas mais velhas, devido à maior possibilidade 
de comorbilidades, como a hipertensão, doenças cardiovasculares, 
diabetes, doença respiratória crónica e doença renal crónica, são 
particularmente vulneráveis a contrair o vírus e a sofrer complicações 
graves, incluindo a morte (Shahid et al., 2020). O controlo da situação 
pandémica exigiu uma série de regras, que apesar de necessárias e 
eficazes, reforçaram a vulnerabilidade dos mais velhos pelas suas 
consequências ao nível do isolamento social, solidão e falta de acesso 
a recursos de saúde (Burlacu et al., 2021). A vacinação veio trazer um 
luz de esperança mas ainda há muitas incertezas sobre como regressar 
ao “novo normal”, nomeadamente por parte dos técnicos que intervêm 
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com os mais velhos (Araújo et al., 2021). O Educador Social, por ser um 
profissional que a partir dos processos de aprendizagem promove 
melhores trajetórias pessoais mas também a transformação social, 
pode ter um contributo muito grande nesta fase de desafios e 
oportunidades que a pandemia fez surgir. Convido-vos a esta reflexão.  

 
As epidemias causadas por esta pandemia  

As medidas de proteção que apelavam ao “ficar em casa” ou 
“ficar dentro do Lar” no caso das pessoas a viver em estruturas 
residenciais, ajudaram a proteger do vírus mas, como diversos estudos 
que começam a ser agora apresentados demonstram, levaram a outros 
problemas sérios, como a perda de mobilidade e equilíbrio, fruto do 
maior sedentarismo; a maior experiência de dor e mal estar, devido às 
condições médicas não tratadas e ao seu agravamento; o isolamento, 
que em muitos casos levou à solidão não desejada; e o distress 
psicológico, por se viver com tanto receio e incertezas (AgeUK, 2020).  

Num estudo recente da AgeUK sobre o impacto da pandemia na 
saúde física e mental de pessoas idosas, chegaram-se a resultados 
alarmantes, como os que se apresentam de seguida. 

• Saúde física: Uma em cada três pessoas tem menos energia e 
uma em cada quatro não consegue andar tanto quanto antes; 

• Dieta e alimentação: 35% referiram que preparar as próprias 
refeições passou a ser ainda mais difícil; 

• Capacidade cognitiva: Uma em cada cinco pessoas considera 
que passou a ser mais difícil lembrarem-se das coisas; 

• Saúde mental: 34% concorda que a sua ansiedade é agora pior 
ou muito pior do que o período anterior à pandemia. Mais de uma em 
cada três pessoas com mais de 60 anos (36%) dizem que se sentem 
menos motivadas para fazer as coisas que lhes davam prazer. A 
proporção de pessoas com mais de 70 anos com depressão duplicou. 
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Ao contrário da ideia generalizada de que os mais velhos foram 
os que lidaram pior com esta pandemia, Carstensen e colegas (2020), 
ao compararem a frequência e intensidade de uma série de emoções 
positivas e negativas durante a pandemia numa amostra representativa 
de adultos com idades entre os 18 e os 76 anos, perceberam que as 
pessoas mais velhas conseguiram preservar o seu bem-estar 
emocional, sinal de que mesmo quando envolvidos por ameaças 
persistentes e difíceis à saúde e ao bem-estar, demonstram uma 
notável resiliência emocional. No entanto, nem todos lidamos com os 
acontecimentos da mesma forma e é preciso ter em conta que para 
algumas pessoas esta foi uma experiência incrivelmente difícil.  
 

O isolamento social já antes afetava desproporcionalmente os mais 
velhos, mas agora com a pandemia transformou-se num grave 
problema de saúde pública (Armitage & Nellums, 2020). 
 
Ao nível da saúde mental, as perspetivas são que a pandemia afete mais 
pessoas do que o número real de infetados, com implicações 
psicológicas que podem persistir por muito tempo após a epidemia 
(Burlacu et al., 2021). 

 
É importante considerar o impacto diferenciado que esta 

pandemia teve, reforçando a grande heterogeneidade que existe entre 
as pessoas idosas. É diferente ter-se 67 anos e estar-se num processo 
de transição para a reforma, de ter-se 77 anos e estar-se numa 
situação recente e inesperada de viuvez em que se passou a viver 
sozinho; ou de ter-se 87 anos e estar-se institucionalizado sem ver os 
familiares há meses; ou ter-se 97 e estar tudo bem. Sim, porque a idade 
não é critério único para avaliar o impacto dos efeitos da pandemia. 
Importa sim procurar as características funcionais, cognitivas, 
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emocionais, sociais, de saúde ..., da(s) pessoa(s). Com base no 
conhecimento já adquirido, sabemos que há situações com impacto 
acrescido, como as que se seguem: 

• Viver numa estrutura residencial, porque é onde se concentram 
mais pessoas com doenças crónicas e fragilidade e onde as pessoas se 
viram mais privadas de estar presencialmente com as pessoas que lhes 
são mais significativas.  

• Viver sozinho(a), por ser mais difícil obter informações precisas, 
alimentos, medicamentos e outros, e por haver maior risco de solidão; 

• Ter demência, pois existe maior dificuldade em se adequar o 
comportamento às novas regras impostas pela pandemia (e.g., 
recordarem-se e perceberem que não devem sair de casa, que é 
necessário lavar/desinfetar as mãos, colocar a máscara, seguir a 
etiqueta respiratória).  

• Ser cuidador de alguém com doença e incapacidade, 
nomeadamente de uma pessoa com demência, porque ficaram 
repentinamente sem apoio de outras pessoas, instituições, projetos. 

 
Outra situação alarmante foi o maior risco de sofrer abuso 

durante a pandemia COVID-19 a que muitas pessoas idosas estiveram 
sujeitas. Incluindo, mas não se limitando, a abuso físico, psicológico, 
sexual, financeiro e negligência (United Nations Population Fund 
[UNFPA], 2020).  

Ainda nas vulnerabilidades, um alerta para a saúde e o bem-
estar dos profissionais. Apesar de não haver palavras suficientes para 
descrever e destacar o contributo das várias pessoas que trabalham 
com idosos durante a pandemia, é preciso que seja repetida uma, 
muitas vezes: reconhecimento. Por colocarem a sua vida em risco, por 
estarem longe da sua família, por estarem perto de muitas pessoas que 
não são família na saúde, na doença e até mesmo na morte. Devido à 
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sobrecarga de trabalho, escassez de equipamentos de proteção, ao 
estigma e ao contato amplo e próximo com indivíduos potencialmente 
infetados, estes profissionais viveram meses intensos de stress 
(UNFPA, 2020), o que poderá ter consequências, que não podem ser 
colocadas para segundo... último plano.  

 
Para um novo e melhor “normal” 

Depois de apresentados os factos há que pensar no que podemos 
fazer para minorar as consequências da pandemia e quem sabe até 
melhorar as respostas orientadas para os mais velhos. Neste âmbito, 
as futuras ações e políticas sociais devem considerar a presença da 
educação, como ferramenta de capacitação, meio de autorrealização 
pessoal e social. Já em 2015, na reformulação ao modelo de 
envelhecimento ativo da Organização Mundial de Saúde (2002), o 
International Longevity Centre Brasil (ILC-BS, 2015) veio acrescentar a 
educação ao longo da vida aos pilares da saúde, participação e 
segurança. O argumento foi que a aprendizagem ao longo da vida é 
importante para favorecer o bem-estar, os comportamentos saudáveis 
e o envolvimento na sociedade. Assim, devido às suas competências 
nesta área e às novas demandas no campo socioeducativo, deve ser 
considerada a figura do Educador Social na concretização dos objetivos 
emergentes do envelhecimento ativo.  

Para além do que já havia sido preconizado nos últimos anos, 
esta pandemia veio trazer necessidades, desafios e oportunidades 
acrescidas. Com base no que já foi elencado, podemos antecipar 
algumas áreas como emergentes: 

- reconstruir e recuperar as redes sociais, sobretudo as 
significativas para a pessoa; 

- fomentar a participação e fortalecer os laços com a 
comunidade; 
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- estimular as capacidades cognitivas, mitigando os efeitos da 
sua perda; 

- promover o bom trato e respeitar os direitos dos mais velhos. 
 
Dadas as evidências do aumento dos preconceitos e 

discriminação dos mais velhos e dos seus graves efeitos nos direitos 
básicos, como a autonomia e dignidade (García-Soler et al., 2020) é 
fundamental reduzir/eliminar todas as formas, atitudes e pensamentos 
idadistas, o que, de acordo com o movimento STOPIDADISMO (2021) se 
faz através de (1) Políticas e Legislação, (2) Atividades Educativas e (3) 
Intervenções Intergeracionais.  

Para todas estas áreas, e outras aqui não identificadas, a 
tecnologia pode ter um contributo importante. Muitas pessoas mais 
velhas aumentaram o seu uso e outras passaram a usar, precisamente 
por ter sido uma forma, para muitas pessoas a única, de ver e ouvir, 
ainda que à distância, familiares e amigos. Há mesmo a indicação de 
que a adaptação das pessoas mais velhas à tecnologia digital aumentou 
oito anos num período de dois meses (Local Government Information 
Unit [LGiU], 2020). A tecnologia quando considerada como 
complemento, e não como substituto do contacto presencial e toque 
com outras pessoas, pode facilitar mais canais de interação e fornecer 
acesso a públicos maiores, permitir expandir as redes sociais, 
fortalecer os laços existentes, fornecer apoio social ou aumentar o 
envolvimento com a comunidade (Ibarra et al., 2020). É por isso 
importante, conseguir equipamentos e capacitar, através de ações de 
literacia digital em que as pessoas aprendam a usar, em segurança, as 
tecnologias.  

 
Partindo sempre de outro princípio que rege a intervenção 

socioeducativa, i.e., a participação ativa e plena de todos os 
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intervenientes, é tempo de dar voz às opiniões, alternativas, 
necessidades, interesses, desejos, capacidades das pessoas mais 
velhas, com vista a uma perceção mais realista da fase de vida em que 
se encontram.  

Termino com as palavras de Belchi e colegas (2020), numa 
reflexão sobre as competências do Educador Social para a promoção 
do envelhecimento ativo, com esperança que passem a ser as palavras 
que vamos ouvir no futuro: 

 
Es apreciable la relevancia de este profesional por la 

repercusión que su trabajo puede tener en la promoción del 
envejecimiento activo, la calidad de vida... (p.53) 
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O terceiro setor é composto de organizações privadas sem fins 
públicos, que não executam as suas atividades sem fins lucrativos, mas 
procuram gerar ganhos socioeconómicos para investir no setor social, 
em prol da comunidade (micro) e da sociedade (macro). Muitos dos 
colaboradores que trabalham nessas organizações são assalariados 
e/ou voluntários. Habitualmente, são mal remunerados, trabalham 
imensas horas e desenvolvem atividades, emocional e fisicamente, 
árduas.  A motivação perde capacidade de resiliência e liderar uma 
equipa coesa e eficaz torna-se missão quase impossível. Com isto, 
torna-se relevante destacar a importância de um bom líder no 
desenvolvimento de uma equipa eficaz, eficiente e motivada. Uma 
pessoa que seja responsável por inspirar os seus profissionais e 
voluntários.  

Constituem Terceiro Setor os seguintes tipos de instituições: 
Organizações Não Governamentais, sem fins lucrativos; Associações; 
Entidades Filantrópicas, Beneficentes, Misericórdias; Fundações; entre 
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outras. É através destas organizações que se produzem bens e 
serviços, públicos e privados, sem fins lucrativos. Algumas destas 
organizações são de natureza privada, mas com utilidade pública. A sua 
missão é remetida para o desenvolvimento político, económico, social e 
cultural do meio onde intervêm e as atividades estão evidenciadas em 
assuntos como a pobreza, a solidão, o envelhecimento, a cidadania, a 
emancipação, direitos humanos, crianças e jovens em risco, da 
população, entre outras problemáticas. 

A liderança e a motivação são aspetos essenciais no alcance do 
sucesso das organizações, independentemente do seu tipo. Os líderes 
alcançaram um papel de destaque nas organizações, quer através da 
tomada de decisões estratégicas, quer na motivação dos 
colaboradores.  Quando se dirige pessoas, lida-se com personalidades, 
desejos, motivações, expectativas, caráter, problemas pessoais, 
necessidades e defeitos. Trabalhar no Terceiro Setor, ou vulgarmente 
conhecido como setor social, é mais difícil, emocionalmente e 
psicologicamente, do que trabalhar em qualquer outro setor 
económico. 

Durante muitos anos, a liderança foi compreendida como um 
traço de personalidade, resultante de características pessoais e inatas 
do sujeito. Na verdade, a liderança depende de vários fatores, ela não é 
só inata e pode incluir a aprendizagem social do sujeito, que pode ser 
preparada e aprimorada ao longo do tempo.  

E como é liderar e motivar pessoas? Pois, não é simples, mas 
existem alguns pontos essenciais que deixamos aqui no manual e que 
poderão ser um ponto de partida: 

 
1. Escuta ativa  
Essa técnica é muito importante porque irá contribuir para 

ouvirmos com atenção as ideias, sugestões e críticas que permitirão a 
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um líder adquirir um ponto de vista diferente do seu, ajudando-o a 
refletir sobre as opções a tomar. Os colaboradores ao serem ouvidos, 
sentir-se-ão valorizados e parte integrante de uma equipa. Está, nesse 
momento, a constituir equipa e a criar identidade. Um bom líder só 
conseguirá alcançar o sucesso por meio do empoderamento dos seus 
colaboradores e da equipa que formará. 

 
2. Avaliar o desempenho 
Para motivar os seus colaboradores, terá também que medir o 

seu desempenho, identificando e apontando os pontos fortes e fracos 
de cada um, de modo a promover o seu desenvolvimento e 
aperfeiçoamento. A avaliação é tão importante para o líder como para 
quem está a ser liderado. Desse modo, ao conhecerem os resultados 
apresentados, conseguirão planear o futuro. 

 
3. Respeite a identidade de cada pessoa  
Não queira que os colaboradores se adaptem ao seu estilo, isso 

será um erro. Um líder eficiente é aquele que conhece os pontos fortes 
e fracos de cada membro da sua equipa. Assim, avalie-os, fale com 
eles. Ouça os seus interesses e motivações e aloque-os nas funções 
que melhor desempenham. Fale com eles sobre como devem melhorar 
os seus pontos fracos. Exerça um estilo de liderança para cada pessoa, 
de acordo com a suas características, assim também faz com que as 
motivações individuais de cada um, sejam estimuladas e que, assim, 
sejam maiores as oportunidades de se extrair da equipa o que ela tem 
de melhor e o que cada um tem de melhor para dar à equipa. 

 
4. Saiba o seu papel de líder 
O líder é aquele que consegue obter o melhor de cada pessoa, de 

forma a que sua equipa como um todo gere a máxima eficiência. O líder 
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serve para motivar, ensinar e cooperar, gerando condições que 
permitam à equipa atingir os resultados esperados. Por isso, um líder 
deve compreender que ele não chegou onde está para ser beneficiado, 
e sim para auxiliar. Um líder deve fazer do seu trabalho um instrumento 
a ser utilizado pela sua equipa, para que todos os membros da sua 
equipa consigam realizar as suas funções da melhor forma possível. Se 
um colaborador atingir os seus objetivos, consequentemente, um líder 
também atingirá os seus. 

 
5. Aprenda a lidar com a pressão 
Liderar também é saber aguentar elevados níveis de pressão. 

Não ceda às dificuldades inerentes à função, se o fizer não está 
preparado para gerir a sua equipa. O líder é sempre o último a desistir, 
garantindo que todos estão no bom caminho. Para esta função é 
necessário ter equilíbrio emocional. Procure equilibrar a vida pessoal 
com a profissional, além de conhecer importantes técnicas de gestão e 
liderança, para estar preparado para suportar os desafios que o cargo 
exige. É preciso desenvolver a inteligência emocional, o autocontrole, a 
rapidez para se confrontar com o inesperado e ter grande poder de 
decisão e pensamento estratégico. Se não o tem procure formação que 
ensine e o ajude nesse processo. Coaching, team building, mindfulness 
podem ser algumas boas ferramentas. 

 
6.  Motive... não se canse de motivar 
É fundamental estimular o sentido de compromisso nos seus 

colaboradores. Um bom líder incita à visão empresarial, objetivos e 
confiança dos seus elementos de equipa. Existem diversas técnicas 
para despertar a motivação de sua equipa, algumas foram 
mencionadas no ponto anterior. Na minha opinião, a principal e mais 
eficaz é o elogio. Faça-o, sem medo e com frequência. O efeito do elogio 
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é imediatamente associado à ação positiva, estimulando, desse modo, 
a sua repetição. Pense se trata os seus colaboradores da mesma forma 
como gostaria de ser tratado por um superior. Um profissional 
motivado é um trabalhador dedicado, comprometido e eficaz. 

 
Recicle-se, forme-se e aprenda…não seja acomodado 
 
É muito natural sentir-se tentado em cair na acomodação. Há 

medida que o tempo passa, a experiência profissional aumenta e o 
excesso de confiança aumenta também, fazendo-nos acreditar que 
somos magníficos líderes, mesmo quando não o somos. Isso pode ser 
desastroso para a sua equipa e para si próprio. A área de gestão de 
pessoas está em constante evolução, o que exige que estejamos 
sempre atualizados com as técnicas e ferramentas mais atuais para 
orientar as equipas e para alcançar os resultados esperados. Um líder 
tem de ser visionário. Saber imaginar, olhar para o futuro, ter a 
capacidade de observar o modo como o mundo se transforma e, como 
essas novas configurações podem ser em pontos construtivos para o 
trabalho da sua equipa e para as atividades da organização. Por isso, 
recicle-se!  

Uma organização é como um organismo vivo, cada setor 
apresenta um propósito e responsabilidades para a sobrevivência e 
crescimento da estrutura de forma controlada.  

É a presença de líderes que permite que cada organização e 
equipa trabalhe da melhor forma possível. Os líderes são responsáveis 
por conduzir os colaboradores até aos objetivos a atingir, através do 
aprumo de expectativas e monitorização dos processos para a obtenção 
do melhor desempenho.  

Ao mesmo tempo que procura encontrar resultados diretos, os 
líderes também têm a responsabilidade de tornar o ambiente 
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construível e motivado para todos seus colaboradores, solucionando 
conflitos e mantendo a disciplina. 

Nuna se esqueça disso. 

Boas lideranças! 



Envelhecimento: desafios para o século XXI 

 138  

 
 
 

ENVELHECIMENTO: DESAFIOS PARA O SÉCULO XXI 
 
 
 
Zaida Azeredo 
Médica de Medicina Geral e Familiar no Port 
Membro Investigador da RECI (Research Unit in Education and Community 
Intervention)/ Piaget Viseu 

 
 
 

O envelhecimento demográfico e a longevidade apesar de serem 
um motivo de orgulho para a humanidade, são também motivo de 
preocupação, porquanto ao processo do envelhecimento demográfico, 
que se tornou irreversível, se associa o fenómeno do envelhecimento 
individual com situações desconhecidas até recentemente. 

Segundo o Fundo de População das Nações unidas (UNFPA) em 
2012 havia um idoso com 60 ou mais anos por cada 9 pessoas da 
população da população pensando-se que em 2050 esta proporção 
seria de 1 para 5.2 

Também em 2012 havia no continente Africano 6% de população 
com 60 ou mais anos; na América Latina e Caribe esta percentagem era 
de 10% , na Asia 11%; na América do Norte 19% e na Europa 22% porém 
em 2050 estima-se que esta percentagem será a seguinte: em Africa 
10%; na América Latina e Caribe 25% , na Asia 15% na América do Norte 
27% e na Europa 34%.2 
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A humanidade enfrenta assim, novos desafios nunca antes por 
ela vivenciados, necessitando por isso para a sua resolução de equipas 
multidisciplinares e transdisciplinares capazes de dar respostas em 
diversos sectores como sejam o demográfico, o socio-económico e o da 
saúde entre outros1. O que no seculo XX representou um avanço 
científico e social de sumula importância, apresenta-se, agora, no 
seculo XXI  como  uma necessidade de novas descobertas científicas 
que façam face às consequências desse avanço bem como uma 
necessidade de intervenções eficazes e eficientes sobretudo nas áreas 
da saúde e do social, tendo em vista o bem estar e a qualidade de vida 
individual e coletiva. 

Ao aumento da esperança media de vida ao nascer e à 
longevidade associam-se como fatores de preocupação, as alterações 
estruturais da família, a urbanização dos espaços rurais, a mobilidade 
populacional e a globalização, com consequente aumento de 
complexidade das comunidades (cada vez mais heterogéneas), do 
isolamento e solidão, das patologias de foro mental e psicossomático, 
da violência e de uma menor solidariedade. Assim cada vez mais há 
pessoas mais idosas a viver só, sem família com escassos recursos 
económicos, e, muitas delas sem cuidados de saúde e sociais 
adequados, cabendo ao estado a responsabilidade de organizar 
serviços para delas cuidar.  

A nível individual os grandes desafios para o século XXI estão 
interligados com uma vida cada vez mais longa que levanta questões 
não só biológicas, mas também psíquicas e sociais que por si só são 
grandes desafios para o seculo XXI. Assim, coloca-se a necessidade de 
adiar o mais tempo possível incapacidades que muitas vezes culminam 
em dependência e perda de autonomia, bem como evitar a exclusão 
social dos mais velhos só possível com medidas preventivas ao longo 
da vida e uma educação ao longo da vida. Ao alcançar-se este objetivo 
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estamos a contribuir para uma sociedade mais saudável, mais ativa, 
mais desenvolvida e com menos pobreza, onde o cidadão se sente bem. 
Ao promovermos comportamentos salutogeneos estamos também a 
promover a saúde e bem-estar da população1,3,4 

Os desafios para o seculo XXI são muitos e de grandes 
proporções, podendo-se citar entre eles: a prevalências das doenças 
cronicodegenerativas, as co-morbilidades  e multimorbilidades,  a 
síndrome de  fragilidade em idosos e tudo que lhe está subjacente, a 
complexidade do cuidar ( quer em instituições, quer no domicílio ), a 
ligação intergeracional, o trabalho e a economia, a organização social e 
a não exclusão social de minorias entre as quais as constituídas por 
grupos etários de idades avançadas. No entanto um maior desafio 
surgiu com as TICs (tecnologias de informação e comunicação) e outras 
novas tecnologias (ex Robótica, Domótica) que vieram alterar toda uma 
relação social, contribuindo também para uma aceleração no 
desenvolvimento das sociedades, que se tornaram talvez menos 
humanas e mais tecnicistas, e, com toda a certeza, com mais excluídos 
sobretudo entre os idosos. 

Porém um acontecimento inesperado, a que a mobilidade 
populacional não foi alheia, veio interferir com qualquer plano de 
intervenção em curso e que foi o aparecimento da pandemia por COVID-
19 que, em todo o mundo, obrigou, para a combater, à mobilização de 
recursos da saúde, sociais e económicos. O medo. novas formas de 
educação e de trabalho, e até de lazer tornaram-se desafios 
emergentes e prioritários, relegando para segundo plano a prevenção 
das doenças cronico-degenerativas, a promoção da saúde e do bem-
estar das pessoas, nomeadamente dos idosos. Esta pandemia veio 
também ressaltar ainda mais desigualdades, que já anteriormente 
constituíam um dos desafios para o seculo XXI. Veio também acelerar a 
implementação das TICs, sendo em alguns sítios a única forma de 
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comunicação, porém empobreceu muito a afetividade e a comunicação 
não-verbal, devido não só ao medo, mas também ao evitar 
profilacticamente o toque. 

Novas políticas de saúde e sociais tiveram e têm que ser 
formuladas e implementadas, procurando que mudanças tão bruscas 
como as que se têm verificado na segunda década do século XXI não 
aumentem desigualdades nem o número de socialmente excluídos 

Coloca-se então um novo desafio para o século XXI que é a 
democratização das TICs e a generalização do seu uso, bem como a 
extinção desta pandemia e a prevenção de outras que talvez passe por 
um outro desafio que é a do Homem viver em harmonia com o seu meio, 
não destruindo a natureza. 
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RECOMENDAÇÕES PARA TÉCNICOS SUPERIORES DE 
EDUCAÇÃO SOCIAL EM CONTEXTO PANDÉMICO 
 
 
 

A pandemia impõe o cumprimento rigoroso de medidas para 
conter a propagação do vírus. Estas medidas têm inúmeras 
consequências na vida dos cidadãos, implicando adaptações às suas 
rotinas quotidianas e transformações a todos os níveis. Estas mudanças 
têm um grande impacto em grupos populacionais mais vulneráveis, 
porém deixam danos físicos, psicológicos e emocionais em todas as 
pessoas. 

Os Técnicos Superiores de Educação Social adaptam 
metodologias de intervenção alternativas de intervenção, procurando 
manter a sua eficiência, mas sem comprometer as recomendações das 
autoridades e a Saúde Pública ou os grupos com que trabalha 
diretamente.  

 
Deixamos algumas recomendações 

- Apenas consulte e divulgue informações oficiais e com carater 
utilitário 

- Mantenha-se informado e atualizado sobre as orientações e 
medidas recomendadas pelas autoridades competentes 

- Promova a resiliência do grupo 
- Torne-se um exemplo na forma de agir e atuar 
- Mostre-se e esteja disponível para esclarecer dúvidas e ajudar a 

compreender 
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- Seja disponível a ajudar e a inovar 
- Supervisione as necessidades e os indicadores psicossociais da 

comunidade 
- Esteja atento às necessidades reais das pessoas com quem 

intervêm para que sejam satisfeitas 
- Crie e promova redes sociais e de trabalho alargadas 
- Combata todo o tipo de descriminação ou preconceito 
- Fale abertamente sobre questões de saúde mental, para que haja 

uma normalização da situação, sem que as pessoas se sintam 
inferiores por isso 

- Trabalhe as questões das perdas e do luto 
- Tenha uma atenção especial a pessoas com défice cognitivo 
- Crie, coordene e organize respostas de cariz voluntário 
- Esteja particularmente atento a situações de conflito, violência 

doméstica ou de isolamento 
- Incentive e facilite o contacto com familiares e amigos à distância 
- Promova a adoção de uma postura positiva e otimista 
- Estimule a boa comunicação e a partilha 
- Fomente a partilha de experiências e conhecimentos entre 

profissionais 
- Faculte informação sobre as respostas comunitárias disponíveis e 

facilite o acesso às mesmas 
- Respeite o plano de contingência e as suas normas 
- Promova formação sobre o tema para todos os envolvidos 
- Reforce as necessidades de autocuidados físicos e mentais 
- Partilhe recursos pedagógicos 
- Estimule a implementação de estratégias de monitorização e 

avaliação à distância 
- Promova ações de reintegração e de reaprendizagem 
- Implemente medidas de proteção de toda a equipa 
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- Utilize estratégias de promoção do bem-estar direcionados ao 
público com quem trabalha, mas também aos restantes 
profissionais 

- Mantenha a empatia e convicção num futuro melhor 
- Em alturas de desconfinamento esteja atento a novas normas, reveja 

planos de contingências e formas de atuação para uma atuação 
eficaz e segura para todos.  

 
 
LEMBRE-SE QUE NÃO ESTÁ SOZINHO! 
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