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Envelhecer entre 
dois mundos: 
Qualidade de vida e 
direitos em 
estruturas 
residências 

Apesar da velhice ser uma fase do ciclo de vida que comporta ganhos, emergem 
também vulnerabilidades cujas respostas passam por vezes pela obtenção de cuidados 
por outros ou pela entrada em estruturas residenciais. A visão sobre as respostas 
adequadas evoluiu de um carácter assistencial para a necessidade de se propiciar um 
envelhecimento ativo e, mais recentemente, um envelhecimento bem-sucedido. É 
neste último entendimento que o conceito de qualidade de vida adquire grande 
pertinência. O conceito de qualidade de vida é multidimensional e envolve a perceção 
do sujeito sobre o seu próprio bem-estar.  
Em Portugal, foi aprovada em 2015 uma estratégia de Proteção ao idoso que incorpora 
a noção de qualidade de vida, porém, a sua entrada em instituições residenciais poderá 
implicar a sua limitação. Assim, este estudo visa conhecer as realidades, qualidade de 
vida e direitos experienciados pelos idosos em contexto institucional. Foram realizadas 
20 entrevistas semiestruturadas com idosos entre os 80 e os 91 anos, tendo analisadas 
através de análise de conteúdo. Os resultados evidenciam fragilidades em diversas 
dimensões da qualidade de vida, participação e direitos bastante condicionados e 
domínio de práticas assistencialistas. São apresentadas diversas implicações em termos 
da necessidade de mudança de representações do idoso e do papel, liderança e 
organização das próprias estruturas residenciais, bem como da introdução de práticas 
fundamentadas nos conceitos de qualidade de vida. 
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El Aula de la 
Experiencia de la 
Universidad de 
Huelva: la Educación 
Permanente a lo 
largo de la vida 

La vejez constituye la última etapa de los seres humanos. En nuestra sociedad se ha 
venido marcando su inicio con el comienzo de la edad de jubilación siendo una etapa de 
la vida que ofrece posibilidades para el crecimiento y desarrollo personal. Es por ello, 
que en este trabajo se dé a conocer la incorporación de los adultos mayores en los 
Programas Universitarios para Mayores. Los objetivos que el Aula de la Experiencia de 
la Universidad de Huelva (AEUHU) lleva a cabo, entre otros, son: facilitar el acceso de 
personas mayores de 55 años a una formación universitaria permanente e integral que 
promueva el envejecimiento activo y fomentar la investigación con personas mayores. 
La metodología es activa y dinámica teniendo en cuenta los intereses del alumnado. 
Esta investigación presenta resultados descriptivos obtenidos del análisis de los 
documentos aportados por el AEUHU fundamentándose en el concepto de Aprendizaje 
Permanente o Educación a lo largo de la vida y del curso Estrategias para la 
autoorientación personal y familiar siendo la finalidad que el alumnado mayor tenga la 
oportunidad de activar su propia capacidad de autoorientación adquiriendo una serie 
de habilidades que faciliten su integración y desarrollo en la sociedad, en la familia y en 
el grupo de iguales abordando temáticas orientadoras. Las conclusiones que se derivan 
de este trabajo, entre otras, están la importancia de favorecer políticas de 
envejecimiento activo y la necesidad de un servicio de orientación. 
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Hábitos de Atividade 
Física e Alimentares 

em Idosos com 
Diabetes Mellitus 

 

 
O envelhecimento está associado a um maior risco de doenças crónicas, entre elas a 
Diabetes Mellitus (DM). A DM é um dos principais problemas de saúde pública, 
devendo-se, em parte, aos estilos de vida adotados. 
A prática regular de exercício aeróbico/força aliada a uma alimentação equilibrada e 
saudável contribuem positivamente no controlo da DM. 
Teve-se por objetivo identificar os hábitos de atividade física (ATF), adesão à dieta 
mediterrânica (DM) e perceção sobre a qualidade de vida (QV) de idosos 
institucionalizados. 
Realizou-se uma investigação quantitativa, a uma população de 80 utentes. A amostra, 
não probabilística por acessibilidade, composta por 27 idosos com DM tipo 2, 
identificados pela médica. Destes, 12 foram excluídos, por demência, participando um 
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total de 15 idosos (7 homens e 8 mulheres). Aplicou-se os questionários WHOQOL-OLD, 
IPAQ e PREDIMED. Analisou-se os dados através de estatística descritiva, recorrendo-se 
à tabela dos níveis de ATF do IPAQ. 
Os inquiridos apresentam boa adesão à DM. Destes, 53% consideram-se autónomos, 
contudo 73% são irregularmente ativos e 33% estão satisfeitos com o seu nível de 
atividade. Conclui-se que os idosos, apesar de boa adesão à DM têm baixos níveis de 
prática regular de AF e de perceção de QV. As instituições que integram idosos e os 
seus responsáveis, devem conhecer estes resultados para implementarem práticas 
quotidianas que promovam hábitos regulares de AF. 
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A Relação entre o 
Estado Nutricional, o 

Comportamento 
Sedentário e a 

Qualidade de Vida 
na População Idosa 

Portuguesa não 
Institucionalizada 

Embora a maior parte dos adultos maiores apresente, com o passar do tempo, 
múltiplos problemas de saúde, a idade avançada não deve ser sinónimo de 
dependência.  Nesta investigação analisa-se a relação entre o envelhecimento 
fisiológico funcional, como fator determinante na mudança dos hábitos alimentares, 
com o comportamento sedentário dos indivíduos idosos, o qual, por sua vez, se 
relaciona com a perda da massa muscular e a respetiva degradação das condições de 
saúde, com suscetibilidade de se viver uma vida sem qualidade. A partir dos dados do 
estudo, concluiu-se que os fatores psicossociológicos estão diretamente relacionados 
com a mudança do padrão alimentar, piorando a condição fisiológica do 
envelhecimento e levando ao desenvolvimento de doenças múltiplas e à natural perda 
da capacidade funcional do idoso. Percebeu-se também que são diversos os fatores que 
estão na génese da “anorexia do idoso”. As mudanças no padrão alimentar são, muitas 
vezes, a consequência do processo do envelhecimento, decorrentes das alterações 
fisiológicas, das limitações físicas, das doenças crónicas, do uso de medicamentos que 
causam inapetência, deterioração cognitiva, depressão, etc., além dos fatores 
socioeconómicos e psicológicos, como o viver sozinho, a viuvez e a perda da identidade 
e do papel social.  Para se promover um envelhecimento saudável torna-se, assim, 
necessário compreender melhor a relação entre os hábitos alimentares e o 
comportamento sedentário no processo do envelhecimento, sendo esta relação 
determinante da qualidade de vida do idoso, que se manifesta na sua capacidade 
funcional, bem como na sua integração social.   
 

 
B3 



4 
II CIEAE (13-14 setembro 2019) 

31/07/2019 

Maria Cristina Faria 
 

IPB 
 
 

id43-70501224 
 
 

Florescimento e 
Boas Práticas de 
Envelhecimento 

Ativo na 
Comunidade 

Dar mais vida a cada ano a partir dos 65 anos implica criar estruturas de apoio e 
empoderamento aos mais velhos da sociedade, preparar os mais novos e os 
técnicos para saberem lidar de forma eficiente com o envelhecimento da sua 
comunidade. O objetivo de gerar riqueza só tem sentido se gerar florescimento 
humano e felicidade para todos. 
Seligman (2011) no seu livro “Flourish”, surge com uma nova compreensão da 
felicidade e do bem-estar e apresenta-nos como objetivo da psicologia positiva 
aumentar a quantidade de florescimento na vida dos humanos e do planeta. 
Investir em “Ageing in place” significa desenvolver a capacidade de continuar a 
viver em casa e na comunidade ao longo do tempo, com segurança e de forma 
independente, à medida que se envelhece (OMS, 2015; Fonseca, 2018). Esta 
abordagem remete para a relevância da qualidade das respostas dos serviços de 
continuidade dos cuidados de saúde e da formação dos profissionais envolvidos 
neste processo. 
Na área do envelhecimento ativo e educação, uma revisão sistemática é uma 
oportunidade para integrar a informação existente, gerando dados que auxiliem a 
tomada de decisões de estratégias condutoras de boas práticas. Neste estudo foi 
realizado uma meta-análise sobre florescimento e boas práticas de envelhecimento 
ativo, com saúde e bem-estar. 
Os resultados permitiram delinear estratégias formativas sobre o “Ageing in place” 
a três níveis, para os atores no terreno, futuros profissionais e para os adultos mais 
velhos da comunidade. 
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Promoção de 
Atitudes Positivas 
face ao 
envelhecimento 
através da Internet 

 

Na base das atitudes evidenciadas na interação humana quotidiana podemos identificar 
a existência de uma influência recíproca e dinâmica entre a configuração afetiva e a 
configuração cognitiva. As atitudes que podemos observar têm por base o 
conhecimento, representações e tentativas de descoberta do real, sua avaliação e 
ordenação. A diferenciação da forma de atuação é o espelho da organização da mente 
de uma personalidade e do modo de pensar de uma sociedade. 
Os mais jovens, mais velhos, profissionais envolvidos no processo de envelhecimento, 
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decisores politicos e comunidade têm um papel determinante para tornar o “Ageing in 
place” uma realidade (OMS, 2015; Fonseca, 2018). Uma das vertentes a considerar 
neste processo é uma informação sobre o envelhecimento, que vá ao encontro das 
necessidades das pessoas mais velhas e dos que estudam este assunto humano, 
trabalham e decidem nesta área. É preciso organizar a informação de modo a que seja 
fidedigna, acessível e de proximidade com a comunidade, contribuindo para a 
construção de visões e atitudes positivas face ao envelhecimento. 
O presente estudo, utiliza uma metodologia de trabalho de projeto. São apresentadas 
as etapas realizadas e os domínios a considerar para levar por diante a construção de 
um website de proximidade com a comunidade sobre envelhecimento e de como este 
pode ser uma ferramenta útil em gerontologia, para a formação dos profissionais da 
área social e da saúde e dos adultos mais velhos da comunidade. 
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Entre o Esperado e o 
Vivido - uma 
aproximação 
sociológica à 
“prova” da Crise e 
da Austeridade nas 
pessoas idosas 

O combate à crise introduziu a austeridade em Portugal e em vários países da União 
Europeia. Nesta comunicação procura-se dar resposta a uma das questões de uma 
investigação de doutoramento: como se caracteriza a “prova” da crise e da austeridade 
na perspetiva das pessoas idosas? O conceito de “prova” é aqui levado de empréstimo a 
Martuccelli porque permite a compreensão dos modos como estas responderam (assim 
como os resultados que obtiveram) a um conjunto específico de provações, em especial 
aquelas que lhes foram colocadas pelo teste da crise e das respostas restritivas dadas por 
via da austeridade. Em Portugal, o conhecimento sobre esta problemática é ainda muito 
escasso.  
Foi desenvolvida uma investigação qualitativa junto de uma amostra de 28 pessoas 
idosas, com idades entre os 69 e os 92 anos, de ambos os sexos, residentes em Faro e 
com um perfil sociológico diversificado. As entrevistas tiveram lugar entre outubro de 
2016 e março de 2017. 
Foi possível identificar nas narrativas dos participantes uma construção social dominante 
sobre a velhice muito associada às noções de envelhecimento ativo e de envelhecimento 
bem-sucedido. Os nossos resultados sugerem que a “prova da crise e da austeridade” 
manifesta-se na contradição entre a construção social da velhice e a realidade vivida. É, 
portanto, um conflito entre o esperado e o vivido que condensa a nível biográfico as 
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consequências da crise e da austeridade nas vidas e nas práticas familiares dos nossos 
entrevistados. 
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A Importância da 
Literacia para um 
Envelhecimento 
Bem-Sucedido 

 
O envelhecimento da população é uma preocupação mundial, sendo alvo de muitos 
debates, não só do ponto de vista teórico, como político e social.  
Sendo esta uma realidade inquestionável é necessário que as políticas sociais sejam 
reestruturadas, de acordo com as previsões futuras, existindo uma emergente 
necessidade de nos prepararmos para um futuro com mais saúde e qualidade de vida. 
Com base na premissa anterior, surge o Projeto (In)Forme-se, fruto também de um 
diagnóstico realizado a 60 pessoas, através da aplicação de um inquérito por 
questionário, bem como a partir de conversas informais com agentes privilegiados e de 
um focus group a entidades sociais regionais de apoio à terceira idade. O projeto teve 
uma duração inicial de cinco meses. 
No sentido, de dar resposta às necessidades encontradas, que revelaram 
desconhecimento sobre diversas temáticas relacionadas com um envelhecer 
gratificante, foram efetuadas algumas atividades. Destacamos as palestras, seminários, 
tertúlias e ações de sensibilização. As atividades tinham como principal objetivo 
aumentar a literacia e o pensamento crítico da população sobre a forma como nos 
podemos preparar para envelhecimento saudável, tendo os resultados sido reveladores 
dessa necessidade. 
Concluiu-se que ainda existe muita carência de formação/literacia sobre como 
envelhecer com qualidade, sendo para isso necessário haver uma a mudança de estilos 
de vida e atitudes. 
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Perceção vivencial 
dos idosos em 

lares residenciais 
sobre percurso de 

envelhecer: Estudo 

 
O envelhecimento provoca mudanças, pois varia de indivíduo para indivíduo e 
contexto para contexto (sociocultural). A sociedade deve estar preparada para 
envelhecer e contribuir para um envelhecimento bem-sucedido e em qualidade. 
O problema é o de ‘compreender as vivências dos idosos institucionalizados sobre 
o processo envelhecer/envelhecimento’. Fundamentação teórica assenta no 
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de caso no interior 
do país 

 

envelhecimento (aspetos físicos e biopsicossociais), vivências/perceções de 
institucionalização, tendo recorrido estudos relacionados com temática (Barros 
de Oliveira, 2010; Cardão, 2009; Carvalho, 2014; Fonseca, 2005; Paúl, 2005; 
Pereira, 2012; Simões, 2006). Os objetivos norteiam-se: Conhecer as razões que 
levam o idoso para o lar; Analisar as vivências e projetos de vida do idoso 
institucionalizado; Conhecer as opiniões cuidadores formais sobre o 
envelhecimento e à integração no lar; Identificar o perfil do cuidador formal em 
lar de idosos. Metodologia: design Misto (quantitativo/qualitativo); amostra: 
idosos (30) de um lar de Castelo Branco, cumprindo procedimentos éticos/legais 
e utilizando técnicas de recolha de dados: inquérito por questionário; observação 
participante (notas de campo) e entrevista (semiestruturada). Tratámos os dados 
estatísticos, fizemos análise de conteúdo e triangulação, mostrando os resultados 
que os idosos não são escutados/atendidos de forma adequada, mesmo tendo 
bons discursos de satisfação com os serviços prestados, mas expressam 
descontentamento com vivências no lar. 
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Qualidade dos 

Serviços Prestados 
Numa Estrutura 
Residencial para 

Idosos 
 

 

Em Portugal, os dados revelam que o número de pessoas idosas é superior ao das 
crianças a nascer, sendo o índice de longevidade e de dependência elevados.  
Para dar resposta às necessidades referidas, existem respostas formais, 
privilegiando-se neste estudo, as Estruturas Residenciais para Idosos (ERPIS). 
Sendo uma resposta tão necessária atualmente, todos os que nelas exercem 
funções, devem garantir que o/a idoso/a tenham acesso aos melhores cuidados 
e assegurar a monotorização dos mesmos, para que estejam de acordo com as 
suas necessidades, e expetativas. Os sistemas de qualidade são de extrema 
importância nesta avaliação. 
O objetivo geral deste estudo era percecionar o grau de satisfação dos clientes 
(12) e dos seus responsáveis (9) sobre os cuidados prestados no Lar e Centro de 
Dia Maria Ribeiro Vicente dos Balurcos, no Concelho de Alcoutim. Foi realizado 
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 um estudo de caso descritivo, com recurso a análise documental, realização de 
inquéritos com questões abertas e fechadas e observação. 
Os resultados referem que relativamente à satisfação dos clientes/responsáveis 
com os cuidados prestados, todos foram avaliados positivamente, a maioria das 
respostas variou entre Muito Satisfeito e Satisfeito. 
A avaliação dos cuidados prestados pelas ERPIS devem ser alvo de uma análise 
contínua, no sentido de aumentar os níveis de satisfação dos seus clientes e evitar 
situações incorretas no ato de cuidar. 
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O Envelhecimento, 
a 
Institucionalização 
e fatores de 
promoção de 
resiliência – 
Estudo de caso 

 

  

Nas últimas décadas o envelhecimento populacional a nível mundial, aliado 

ao aumento da prevalência de doenças relacionadas com a idade tem vindo a 

despertar grande interesse pelas suas consequências multidimensionais. Não 

obstante as adversidades e perdas que se colocam ao idoso é fundamental que esta 

etapa seja vivida com maior qualidade de vida e resiliência. A investigação 

apresentada é uma pesquisa empírica e estrutura-se numa abordagem qualitativa – 

Estudo de caso. Pretende analisar a resiliência, o suporte social, o bem-estar 

subjetivo e o bem-estar psicológico num indivíduo idoso institucionalizado. O 

sujeito tem 87 anos de idade, género feminino, viúva, com dois filhos. Foram 

utilizados os seguintes instrumentos: Questionário sociodemográfico, Inventário 

Measuring State and Child Resilience, Escala de Afetividade Positiva e 

Afetividade Negativa (PANAS), Escala de Satisfação com a Vida (SWLS), Escala 

de Ânimo do Centro Geriátrico de Philadelphia de Lawton (PGCMS), e a Escala 

de Satisfação com o Suporte Social (ESSS). Após o pedido de colaboração ao idoso 

explicitando os objetivos, o caráter de confidencialidade e anonimato, foi-lhe 

apresentado o Consentimento Informado.  Os resultados foram analisados através 

da técnica de análise de conteúdo e as escalas cotadas. Pode concluir-se que a 

resiliência, o bem-estar subjetivo e o suporte social, bem como o sentir-se 

importante para alguém é fundamental para a manutenção da resiliência e da 

qualidade de vida no envelhecimento. 
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 Caracterização do 
estado nutricional 
dos utentes de uma 
Estrutura 
Residencial para 
pessoas idosas e de 
um Centro de Dia  

 

 
As Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) e os Centros de Dia (CD) fazem o 
acolhimento e prestam serviços de saúde, de higiene pessoal e de bem-estar e de 
alimentação ao indivíduo idoso, de modo a proporcionar-lhe um ambiente adequado. O 
estado nutricional tem um enorme impacto na saúde e bem-estar, sendo um fator 
condicionante da qualidade de vida dos idosos. A prevalência de desnutrição, nesta 
população, poderá atingir níveis significativos (15-60%). Segundo a literatura científica os 
idosos institucionalizados apresentam uma prevalência de desnutrição superior aos não 
institucionalizados. Pelo que, pretendeu-se caracterizar o estado nutricional de uma 
população idosa utente deste tipo de respostas sociais. Estudo epidemiológico, 
observacional e transversal. Os dados foram recolhidos numa ERPI e num CD, no Algarve, 
através da aplicação da versão portuguesa do Mini Nutricional Assessment (MNA®), 
ferramenta que permite determinar o risco nutricional da população idosa.  
A amostra foi constituída por 322 indivíduos e a avaliação do estado nutricional mostrou 
que 19,6% encontra-se desnutrida, 50,9% sob risco de desnutrição e 29,5% apresenta 
estado nutricional normal. Conclusão: Cerca de 70% da população estudada está 
desnutrida ou em risco de desnutrição. A avaliação regular do estado nutricional dos 
utentes das ERPi e dos CD, revela-se crucial para identificação de idosos em risco e 
intervenção precoce junto dos mesmos. 
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 Estratégias e 

Técnicas da 

Pedagogia-

Andragogia 

Participativa: 

reconhecer e 

valorizar o saber 

experiencial dos 

adultos-idosos 

 
 Das várias características socioculturais em presença num dado grupo de adultos-idosos 
há que saber retirar sinergias e conteúdos para as atividades educacionais que aportem 
significados e interesses partilhados, capazes de fazer expandir o que se sabe para 
produzir, a partir dai, novas aprendizagens. Assim, esta comunicação trata da 
importância de contextualizar a ação educacional para o envelhecimento ativo através 
da valorização e da reflexividade sobre a experiência de vida. Para tal, convocam-se 
conhecimentos do campo da educação de adultos e idosos, e problematizam-se os 
desafios e possibilidades das estratégias metodológicas em educação evidenciando os 
fundamentos da pedagogia-andragogia participativa. 
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Envelhecimento 

Bem-Sucedido: 

Modelo 

Biomédico Versus 

Abordagens 

Psicossociais 
 

 

A conceptualização do envelhecimento bem-sucedido (EBS) surge fortemente 

associada ao desenvolvimento de um novo paradigma científico menos centrado 

no declínio e mais positivo e abrangente na forma como orienta a investigação 

sobre o envelhecimento, surgindo assim em evidente contraposição ao modelo 

biomédico que é o paradigma ainda dominante.  

Este é enquadramento teórico base da comunicação, que incide sobre o que une e 

separa estas duas perspetivas do EBS e sobre qual é o interesse desta comparação 

para profissionais e investigadores. Nesse sentido, apresentam-se análises e 

conclusões de uma revisão crítica e não sistemática da literatura sobre as diferentes 

formalizações do EBS e das dimensões ou fatores que o caracterizam, leitura essa 

que enfatiza as implicações do novo paradigma para a investigação e para a 

intervenção no campo da gerontologia social. 

Os resultados da revisão indicam que o modelo de envelhecimento de inspiração 

biomédica é, na sua essência, um “deficit model” em que o foco da investigação é 

dirigido às perdas, doenças e declínio físico e intelectual enquanto caraterísticas 

consideradas inerentes aos adultos mais velhos. De modo distinto, no paradigma 

emergente o foco da investigação é multidimensional cobrindo aspetos 

psicológicos, sociais e ambientais da vida das pessoas mais velhas que acabam por 

ser determinantes para se poder alcançar uma verdadeira compreensão do que 

significa e como se pode promover o envelhecimento bem-sucedido. 
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“A gente chega a 

uma certa idade 

que já não tem 

defesas, o corpo 

 

O envelhecimento, tanto populacional como individual, coloca diversos desafios. 
Um dos desafios ao nível individual é a necessidade de receção de cuidados.  
Embora exista um volume considerável de literatura sobre as experiências de 
prestação de cuidados sociais a pessoas idosas, as experiências e as perspetivas 
das próprias pessoas idosas têm sido negligenciadas pela literatura.  
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começa a mirrar, 

começa a 

desvalorizar. É 

como um carro” – 

Histórias de vida 

sobre ser idoso e 

receber cuidados. 

No âmbito de uma tese de doutoramento em Sociologia, foram entrevistadas 36 
pessoas idosas (65 e mais anos), na região do Algarve, com autonomia cognitiva, 
inseridas em três contextos diferentes: centro de dia, lar e residência das 
próprias. O objetivo era identificar e compreender as suas trajetórias de receção 
de cuidados sociais, bem como os significados que estas lhes atribuíam. Assim, 
procurou-se aceder a “histórias/narrativas de receção de cuidados sociais” e aos 
significados que lhes estão associados de forma a se obter uma “visão de dentro” 
do processo de receção de cuidados.  
O objetivo desta comunicação é descrever quais os fatores ou as dinâmicas que 
estão associados às experiências positivas e negativas de receber cuidados e, ao 
mesmo tempo, as estratégias que os idosos usam para lidar com perdas direta ou 
indiretamente relacionadas com o processo de envelhecimento.  
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Emociones, música y 
envejecimiento 
activo 
 
 

 
 

 
El presente estudio se centra en la temática de las emociones en su interpenetración 
con la música y su influencia en el envejecimiento activo. Efectivamente, hoy, una de 
las áreas de mayor interés en la investigación experimental y en la actividad profesional 
en Psicología es el papel de la emoción. Partiendo de una definición clásica de emoción, 
esta comunicación propone una categorización de las emociones más comunes en las 
personas adultas estableciendo una serie de categorías y subcategorías para analizar 
cómo influye la música en los estados perceptivos emocionales de las personas adultas. 
Para ello, elaboramos un instrumento ad hoc, es decir, un cuestionario exhaustivo de 
todas las variables y categorías que desde el punto de vista de la ciencia y de la 
musicoterapia, nos permitan obtener resultados significativos, que muestren la mejora 
en las variables (categorías y subcategorias establecidas para este estudio). El diseño de 
investigación es factorial mixto, con grupo experimental y grupo de control transversal, 
y test-retest. La muestra la forman 209 participantes siendo todos adulto. Extraemos 
como resultados que la música influye en las variables psicosomáticas analizadas. 
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Los beneficios de la 

aplicación de 

actividades 

musicales en los 

centros sociales de 

mayores 

 

  
El presente estudio analiza el empleo de actividades musicales en los centros de mayores. 
Mediante una metodología cualitativa y técnicas de entrevista se pretende conocer la 
opinión de las personas que trabajan con la música en los centros y residencias para 
personas mayores y usuarios en la región del Algarve. El universo de la muestra lo 
constituyen los directores de los distintos centros, los usuarios y todo el personal 
involucrado en las distintas actividades musicales que se realizan en dichos centros.  
El objetivo es contrastar la opinión de los directores, trabajadores y usuarios sobre el uso 
de estas actividades en las rutinas diarias de actividades ofertadas, para conocer de 
primera mano sus opiniones sobre las ventajas que la música ofrece para un buen 
envejecimiento activo, destacando esta opinión entre los resultados obtenidos por 
nuestros participantes. 
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Maltrato a 

personas mayores 

e Intervención 

Social 
 

El aumento de la esperanza de vida es un indicador de las sociedades avanzadas 
que origina un incremento de la población mayor. No obstante, el envejecimiento 
de las personas conlleva también aspectos negativos y necesidades concretas. En 
este sentido, adquiere especial relevancia las distintas formas de violencia 
ejercida sobre las personas mayores. 
El objetivo central de este trabajo es, aproximarnos al estudio de algunas 
manifestaciones de este fenómeno a través de una revisión bibliográfica 
cotejadas con los datos oficiales en el ámbito español, incidiendo en la necesidad 
de intervenir tanto en los diferentes planos de este fenómeno, como sobre los 
diversos agentes presentes en el mismo. 
Diseñar propuestas de intervención es un desafío de la sociedad en el marco de 
las Políticas Sociales vigentes, a partir de las cuales ofrecer acciones orientadas a 
paliar este problema. Los Sistemas Educativos y de Servicios Sociales, constituyen 
plataformas de acción estratégicas para actuar sobre el fenómeno situándonos 
en el marco normativo vigente en España. 
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Comunicación para 
el ocio: propuestas 
de los estudiantes 
para el 
envejecimiento 
activo y 
participación social 

 
En una sociedad cada día más orientada al ocio, la gente mayor representa un 
segmento de mercado atractivo para la industria turística, destacando su enorme 
potencial de crecimiento. “Comunicación para el ocio” es una asignatura optativa del 
grado “Publicidad y RR.PP” de la facultad Ciencias de la Comunicación da UMA. La 
asignatura se divide en varios bloques temáticos, entre lo cuales, está el bloque 
denominado “La era del ocio. Nuevos escenarios de ocio y nuevos públicos”; en dicho 
bloque temático, se ha introducido el estado de la cuestión sobre el envejecimiento 
activo, la participación social y su relación con el ocio. 
Los alumnos debían realizar propuestas de ocio para el envejecimiento activo y 
participación social, teniendo en cuenta el marco teórico sobre el estado de la cuestión 
expuesto en clase. Gracias a la introducción del estado de la cuestión en la asignatura, 
los alumnos, en primera instancia, no han visto como algo tan lejano al sector de la 
tercera edad; sin duda, también para ellos ha sido importante conocer y proponer 
diversas actividades de ocio que se pueden realizar para tener un envejecimiento activo 
y desarrollar una mayor participación social. Por ello, han tenido en cuenta las 
principales dimensiones propuestas en clase sobre el ocio y el envejecimiento activo, 
tales como el aspecto recreativo, el de sociabilidad, el de género, el de identidad y el de 
bienestar. En el aspecto recreativo, las visitas a museos, acudir al teatro, la lectura y las 
nuevas tecnologías fueron las actividades más propuestas; en el aspecto de 
sociabilidad, la asistencia a talleres de formación presenciales y a actividades 
recreativas en grupo. Por último, en el aspecto de bienestar, el yoga, la gimnasia, los 
talleres de cocina sana y los spas, fueron las actividades más propuestas. 
 

 
F4 

Soraia Manuel, 
Gabriela 
Gonçalves, 
 Nídia Braz, 
Cátia Sousa 
 
UALG 

Desenvolvimento de 
competências dos 
cuidadores formais: 
O caso das 
instituições de apoio 
a idosos na região 
do Algarve 

As instituições de apoio aos idosos só são respostas sociais eficazes e em total respeito 
pelas necessidades dos idosos se os profissionais que nelas trabalham tiverem as 
competências exigidas. Assim, foi nosso objetivo caracterizar o estado atual das 
estratégias de desenvolvimento de competências que as instituições de apoio a idosos 
promovem para os seus cuidadores. Um cuidador formal (CF) é alguém que dedica 
tempo e esforço físico e psicológico ao cuidado pessoal de alguém que apresenta um 
determinado grau de dependência. É uma atividade complexa que implica um perfil de 
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 atributos e competências técnicas, físicas, emocionais e éticas. Alguns estudos 
mostraram que o perfil do CF não tem servido como suporte aos processos de seleção e 
recrutamento. Assim, pretendemos observar que tipo de ações de formação que os CFs 
recebem nas suas instituições. A amostragem por clusters e por conveniência permitiu 
recolher dados de 18 instituições no Algarve (num total de 66) com base em entrevistas 
semiestruturadas aos gestores. A formação é vista como importante, no entanto, são 
poucas as ações (21) e as realizadas centram-se maioritariamente nas competências 
técnicas (17). Apesar do reconhecimento da importância do CF e das características que 
deve ter, a formação destes profissionais é descurada. A percentagem de CFs e de 
idosos estrangeiros no Algarve torna esta questão ainda mais pertinente e que deverá 
ser tida em consideração pelos gestores.   

Sónia Gomes,   
Aurízia Anica, 
Filipe Nave 
 
UALG 
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Qualidade de vida 
das pessoas idosas 
no concelho de 
Alcoutim 

Sendo Alcoutim um dos concelhos rurais mais envelhecidos de Portugal, foi realizada 
uma investigação com o intuito de responder à pergunta de partida: Envelhecer no 
concelho de Alcoutim proporciona boa qualidade de vida aos idosos? Tivemos como 
finalidade analisar a qualidade de vida percecionada pelas pessoas idosas e os fatores 
determinantes da mesma. 
No desenho deste estudo de cariz descritivo e exploratório, optou-se por uma 
metodologia mista. Através do método de amostragem intencional da população com 
mais de 65 anos do concelho, que corresponde a 44% da população total, selecionou-se 
uma amostra de cerca de 5%, totalizando 76 pessoas inquiridas. Os instrumentos 
utilizados foram um questionário sociodemográfico e o questionário WHOQOL-BREF. A 
metodologia qualitativa foi utilizada nas entrevistas semiestruturadas, bem como na 
análise e interpretação das mesmas, as quais foram realizadas aos dirigentes 
autárquicos do concelho. 
Da análise dos resultados, verificou-se que existem relações estatisticamente 
significativas entre: a Qualidade de Vida (QdV) das pessoas idosas e as relações destas 
com os vizinhos; entre a QdV e o ambiente; entre a QdV e a facilidade de locomoção no 
concelho; entre a QdV e a participação em eventos; entre a QdV e os serviços de saúde 
existentes.  
Com base nestes resultados, conclui-se que as perceções das pessoas idosas, 
consonantes com as perceções dos responsáveis autárquicos, revelam que o processo 
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de envelhecimento no concelho de Alcoutim proporciona qualidade de vida aos seus 
residentes. Esta qualidade de vida está positivamente associada às variáveis: relações 
vicinais, ambiente, acessibilidades, participação social e serviços de saúde. 
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Big data, educación 
y envejecimiento 
activo.  
 

La digitalización de todos los procesos y fenómenos humanos es una creciente 
oportunidad para el aprendizaje y la mejora del bienestar y calidad de vida de los seres 
humanos. Obviamente esta afirmación se sitúa en un enfoque social y pedagógico de 
inclusión, esto es, concibiendo que las innovaciones tecnológicas y el desarrollo digital 
debe estar al servicio de la humanidad y no viceversa. Es decir, que la acumulación de 
datos, informaciones y de mejoras que proporciona las redes telemáticas y las 
plataformas digitales deben favorecer el bienestar y el desarrollo inclusivo de todas las 
personas y grupos sociales (Serrano-Cobos, 2014). 
En el ámbito formativo, se puede identificar un buen número de oportunidades y 
características propias del Big Data, como la planificación de acciones e iniciativas para 
la promoción de un enfoque pedagógico inclusivo y de lifelong learning en adultos y 
personas mayores. Así, este trabajo pone de relieve la necesidad de indagar 
criticamente en la vinculación entre Big data, educación y envejecimiento activo. 
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Atividade Física e 
Adesão à Dieta 
Mediterrânica em 
Idosas Hipertensas 

A adesão à Atividade Física (ATF) e à Dieta Mediterrânica (DM) nos idosos tem 
benefícios na qualidade de vida. O objetivo deste estudo foi conhecer os níveis de 
atividade física e o grau de adesão à DM em idosos. 
As Universidades Sénior são ocupações do tempo livre que motivam os idosos para 
novas aprendizagens e fomentam novos laços de amizade. Múltiplos estudos recentes 
demonstram que a DM (que integra ATF regular) constitui comportamento promotor 
de saúde. 
Em entrevista individual a alunos da Universidade Sénior de Olhão, aplicaram-se: o 
Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) e o Questionário de Avaliação de 
Adesão ao Padrão Alimentar Mediterrânico (PREDIMED). A amostra foi composta por 
16 idosas, entre 65 e 80 anos, com diversas patologias, sendo 9 hipertensas (56%) e 5 
diabéticas (31%). 
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Os resultados demonstram quanto à ATF, que 4 idosas eram irregularmente ativas B, 2 
irregularmente ativas A e 10 Ativas. Em relação à DM, 5 idosas possuíam bom padrão 
de aceitação, 11 pontuaram pouco abaixo do desejado. 
O grupo apresenta valores positivos de autonomia, mobilidade e independência, 
nomeadamente no que se refere à atividade em casa, sendo ativas, mas vulneráveis 
quanto à adesão à DM. Verificamos que existe necessidade de melhorar os 
conhecimentos das idosas sobre estes temas, no intuito de envelhecer bem, de forma 
saudável, esclarecendo os benefícios da ATF e da alimentação com base na DM. 
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Educación y 
envejecimiento 
activo: Vivir en 
plenitud y aprender 
a lo largo de la vida 

La educación con personas adultas constituye un espacio emergente de reflexión e 
intervención pedagógica. Cada vez son más las propuestas educativas que abogan por 
convertir a lo mayores en aprendices estratégicos, activos y autónomos, identificando 
en los procesos de envejecimiento momentos de la vida que no solo hay que definir 
atendiendo a las limitaciones, sino más bien como una etapa vital que merece ser vivida 
en plenitud y con oportunidades para seguir aprendiendo. Además, se ha ido 
configurando un marco disciplinar que ha hecho emerger conceptos fundamentales en 
el trabajo con las personas mayores, sugiriendo nuevos retos para los profesionales de 
la educación. Nos referimos a los términos de envejecimiento activo, empoderamiento 
o educación intergeneracional, que cada vez cobran más protagonismo en los discursos 
y prácticas pedagógicas. Siguiendo una metodología de revisión bibliográfica, 
planteamos este trabajo, cuyos objetivos son justificar la necesidad de hacer realidad 
una educación con personas mayores, delimitar las características de los programas 
socioeducativos, así como analizar las bases en las que debe sustentarse la Pedagogía 
Gerontológica. Entre las conclusiones desprendidas, destacamos la necesidad de 
implementar modelos educativos que apuesten por la autorrealización, a fin de 
optimizar las capacidades de los mayores y ofrecer respuesta a sus necesidades y 
expectativas. 
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Envelhecimento 
Capacitado: Uma 
alternativa ao 

Na União Europeia, a principal resposta em termos de políticas públicas para lidar com 
o fenómeno do envelhecimento populacional designa-se por “envelhecimento ativo” 
(EA). Embora não haja um consenso sobre o que se entende por EA, em termos gerais 
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Envelhecimento 
Ativo 

significa exortar as pessoas idosas no sentido de se envolverem em actividades 
económicas e sociais, e de se manterem independentes e autónomos. Nesta 
comunicação analisa-se a política europeia de AA, identificando-se as suas principais 
limitações e potencialidades. 
Discute-se o contributo da Teoria das Capacitações (Capability Approach) para 
ultrapassar as limitações anteriormente referidas.  
Análise e discussão crítica da política europeia de AA. 
Esboça-se um enquadramento baseado na Teoria das Capacitações para o 
desenvolvimento de políticas públicas e práticas profissionais nos domínios do 
envelhecimento e da velhice. 
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Viagem ao Mundo 
dos sonhos - Uma 
proposta de 
Animação 
Sociocultural em 
Intervenção 
Gerontológica 

Enquanto manipularmos os sentidos para o idadismo fácil bloqueamos o nosso 
humanismo mais profundo…a possibilidade de nos revelarmos e de nos expressarmos 
em plenitude e liberdade. 
Foi este o ponto de partida para esta viagem de experiências, de contacto e de debate, 
ainda que silencioso, mas gritante. Foi um trabalho desafiador para os estudantes de 
Animação Sociocultural Aplicada à Gerontologia, ao longo de um semestre na UC 
Animação Social e Comunitária.  
  “A Viagem ao Mundos dos Sonhos” é um projeto realizado pela turma de CTESP de 
2ºano de Animação Sociocultural aplicada à Gerontologia. Este projeto é um processo 
em prática desde o início do ano letivo que culmina no dia 28 de novembro de 2017 na 
Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Portalegre. 
Tem como ponto de partida o trabalho de campo, em que cada um contacta um idoso 
conhecido ou até mesmo familiar ou, ainda, simplesmente um idoso desconhecido na 
rua. O procedimento consiste primeiramente em abordar o idoso, conversar com ele e 
depois de o ambientar na conversa partimos para as perguntas: 
-Que idade sente que têm? -Qual o seu maior sonho? -O que mudaria na sua vida? -
Onde gostava de viajar? -Qual foi o seu ofício? 
Perguntas delicadas que mexem com os sentimentos, memórias e emoções ou 
experiências de um quotidiano diferenciado, mas próximo da contemporaneidade, sem 
distinção de género ou idade.  
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Enquanto obtemos as repostas vamos filmando e tirando fotografias com o objetivo de 
captar a expressão, emoção e sentimento de cada um. Após o trabalho de campo, 
recolhidas as várias fotos e dividido o trabalho pela equipa, construímos os vídeos. Uma 
equipa fica responsável pelo tratamento das fotografias, outra pelo filme em que se vai 
juntar os vários vídeos. Contactámos as organizações, criámos parcerias, gerimos a 
planificação de atividades e orçamentámos os recursos necessários. A elaboração do 
cartaz e o convite partiu igualmente desta equipa. Criámos grupos de trabalho, 
responsáveis pelos materiais, pelo espaço, pela seleção dos diálogos e respostas dos 
idosos ou pelos textos, entre outras tarefas. 
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Memórias Musicais 
em Pessoas Idosas. 
Estudo de caso 

 
A promoção da saúde e a prevenção da doença são fundamentais no processo de 
envelhecimento positivo. A música induz as emoções e ativa a memória, favorecendo 
as operações cognitivas e percetivas. As memórias musicais, impregnadas de aspetos 
emocionais e afetivos, são condicionadas pelo percurso de vida das pessoas e podem 
influenciá-lo. O desafio desta investigação foi estudar a problemática em torno da 
seguinte questão: Quais as memórias musicais do percurso de vida de pessoas idosas e 
que significados assumem? 
No estudo aplicou-se o método etnográfico, desenvolvendo-se uma estratégia 
metodológica que assumiu um caráter exploratório, descritivo e interpretativo. As 
técnicas e instrumentos utilizados para a recolha de dados foram o questionário, a 
entrevista semiestruturada e vídeo-gravada e a análise documental. Para análise 
estatística de dados, recorreu-se ao programa Excel® e para a interpretação das 
entrevistas optou-se pelo método fenomenológico de Max Van Manen. No estudo 
participaram vinte e seis pessoas com mais de 64 anos de idade frequentadoras da 
Universidade do Algarve para a Terceira Idade (UATI), dos quais vinte participaram nos 
questionários e seis nas entrevistas. A recolha de dados decorreu em 2018-2019, 
durante seis meses, no espaço físico da UATI. 
As memórias musicais apresentam significados diferentes de acordo com o percurso de 
vida dos participantes. Fatores como a educação, a cultura, as tradições e as vivências 
pessoais são determinantes nesta questão. As recordações são marcadas positiva ou 
negativamente, de acordo com os acontecimentos de vida, aos quais as memórias 
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musicais estão associadas. O processo de recolha de dados funcionou como um 
estímulo cognitivo para os participantes, ao permitir resgatar memórias e reviver o 
passado. Os resultados abrem perspetivas de desenvolvimento futuro de investiga-ação 
no âmbito deste tema. 
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Consulta 
Multidisciplinar de 
Geriatria no Centro 
Universitário e 
Hospitalar do 
Algarve (CHUA) 

Os idosos são os maiores frequentadores do Serviço Nacional de Saúde, assim, surge a 
urgência na estruturação do sistema para satisfazer as necessidades dos mesmos. 
A implementação de consultas de geriatria nasce para adequar os cuidados aos idosos, 
controlar as comorbilidades e promover melhor qualidade de vida. 
Os profissionais do CHUA poderão referenciar os idosos com os critérios de inclusão. Na 
consulta faz-se avaliação do estado geral, avaliação geriátrica global (AGG), avaliação de 
parâmetros vitais, estado da pele e risco de queda. 
Na primeira consulta é facultado o contacto, para esclarecimento de alguma questão e 
assim reduzir a deslocação ao hospital. Ainda se fazem consultas de follow-up. A 
remarcação das consultas é feita conforme as necessidades. 
De 22/02 a 30/06/2019 foram avaliados 20 idosos (6 homens, 14 mulheres), com idade 
media 83,90 anos. Maioritariamente referenciados por polipatologia. Destes, 5 tiveram 
alta para consulta de Medicina Interna, 3 depois da primeira consulta. 
A AGG permitiu a uniformização e planificação de cuidados que garantiram uma 
melhoria na qualidade de vida. 
Com a abertura desta consulta pretende-se diminuir os reinternamentos, as idas ao 
serviço de urgência e melhorar a qualidade de vida. 
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De pequenota, se 
torce a velhota - 
Representações 
sociais do 
envelhecimento 
(in)ativo na 
literatura para a 
infância 

Para a Professora e crítica literária, responsável pelo conceito de gynocritics, Elaine 
Showalter, assumir-se como pessoa envelhecida é difícil, de uma forma geral, mas é-o 
ainda mais para as mulheres. Após uma breve consideração, em tom pessoal, em torno 
do envelhecimento - e partindo da convicção de que envelhecer ultrapassa, em muito, 
o fator biológico - pretende-se verificar em que medida a literatura para a infância 
prepara as crianças para a aceitação do envelhecimento ativo, de uma forma geral, e 
em função do género da pessoa envelhecida, em particular. Serão analisados textos 
verbais, mas também as ilustrações que, neste género literário, têm um papel de 
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grande importância. O corpus analisado integra reescritas de contos tradicionais e de 
textos de autores/as, contemplando quer obras clássicas quer contemporâneas, 
portuguesas e estrangeiras, com edição em português europeu. 
Os resultados serão apresentados em gráficos que visarão sintetizar a relação entre a 
palavra e a ilustração e de ambas com o tipo de envelhecimento, em função do género 
das personagens. 
Nas conclusões do estudo (ainda em elaboração), refletir-se-á sobre a realidade que se 
pretende implementar e a forma como a literatura para crianças contribui ou não para 
a mesma. 
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ETIC: Gerindo 
Trajetórias de Final 
de Vida em 
Cuidados Paliativos.  
Um estudo sobre o 
trabalho dos 
profissionais de 
saúde 
  

Pretende-se com o projeto ETIC (End-of-Life Trajectories In Care), financiado pela FCT, 
no período de 2018-2021, aprofundar a investigação sociológica sobre o trabalho dos 
profissionais de saúde e a qualidade da sua intervenção nas equipas de Cuidados 
Paliativos (CP). 
As relações entre pacientes idosos, famílias e profissionais de saúde em CP são plurais, 
e intercetam diferentes regimes de ação, modos experienciais sobre as trajetórias de 
End-of-Life (EoL) e modalidades de cuidar (Martins, 2018). 
Serão realizadas observações etnográficas dos quotidianos profissionais em CP 
complementadas com outras técnicas, cujos resultados serão submetidos à análise 
conversational e outras. 
Produção de informações sobre a ação profissional e o julgamento em CP e EoL; 
reflexão sobre os retratos sociológicos do desacordo nas relações entre familiares, 
pacientes e profissionais de saúde. 
Esperamos com este projeto contribuir para a clarificação das situações de discórdia 
nas relações paciente, família e profissionais de saúde e as formas como estes reduzem 
a discórdia e a incerteza em CP que modelam a diversidade de visões em torno do EoL. 
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Los mayores 
aprenden sexología 
en la Universidad 

En la actualidad no se cuestiona la necesidad de formar en sexualidad desde los 
distintos estamentos dedicados a la formación, es por ello que la educación sexual se 
hace imprescindible. 
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Estamos acostumbrados a referirnos a la vivencia de la sexualidad de mujeres y 
hombres en edades de juventud y adultez, alargándose algo más para los hombres que 
para las mujeres. Con esta actividad formativa se pretende plantear otro discurso, otra 
forma de entender, comprender y vivir la sexualidad. 
El Aula de la Experiencia es un programa conjunto de la Universidad de Huelva y la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, destinado a 
promover el desarrollo social y cultural de personas mayores de 55 años que no se 
encuentran cursando enseñanzas regladas universitarias. 
En el curso 2008/09 se presentó el Proyecto de la Asignatura “Sexualidad, género y 
relaciones de pareja” para que formara parte del Plan de Estudios del Aula de la 
Experiencia. 
La asignatura ha pasado por todas las sedes del Aula de la Experiencia de la Universidad 
de Huelva, en estos once de años de recorrido se han formado a más de 1600 
alumnos/as. 
Es una de las asignaturas mejor valorada y más solicitada del Plan de Estudios, llegando 
alumnos a repetir su matriculación en la misma. Se cumple el objetivo de que aprendan 
a diseñar su propia sexualidad, libre de prejuicios, estereotipos y tabúes. 
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Contributos para 

a Qualidade das 

Práticas nas 

Instituições 

Sociais ERPI no 

Combate à 

Violência sobre 

Idosos 

Institucionalizado

s 

 
 

 

Para a OMS (2002, 2008), a violência sobre os idosos é um problema de saúde 
suscetível de prevenção. Contudo, para a compreensão das estratégias 
preventivas, importa desocultar o entendimento do agir dos profissionais sobre 
o tema. Tomando como pano de fundo um olhar foucaultiano sobre o espaço 
social dos idosos (Powell, 2004), perspetivamos que os idosos institucionalizados 
vivem expostos a diversos fatores de risco de violência que os colocam numa 
posição de vulnerabilidade. Alicerçada numa abordagem qualitativa e numa 
estratégia de estudo de caso descritivo, foram realizadas 20 entrevistas 
semiestruturadas a técnicos superiores que trabalham em ERPI do Distrito de 
Évora, cujo corpus foi analisado com procedimentos lexicométricos. As 
coocorrências e os clusters lexicais das estruturas de sentido presentes nos 
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 segmentos de texto do corpus sugerem que o trabalho multidisciplinar é fulcral, 
e quando ele é incipiente e ou redutor, ocorre uma diminuição das práticas de 
intervenção sobre os fatores de risco de violência, assim como uma redução da 
apropriação dos recursos organizacionais nas estratégias coletivas de 
intervenção. As práticas coletivas de intervenção e os recursos organizacionais 
mobilizáveis nas estratégias de intervenção preventiva contribuem claramente 
para minimizar e ou eliminar os fatores de risco de violência sobre as pessoas 
idosas institucionalizadas nas ERPI estudadas.  
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La visión de los 
jóvenes 
universitarios sobre 
la sexualidad en la 
vejez 

El objeto del presente trabajo es identificar los conocimientos, actitudes y prejuicios 
que tienen con respecto a la sexualidad en la vejez una muestra de población 
universitaria. 
Cuando hablamos de sexualidad, hablamos de afectividad, de emociones, de 
sentimientos; lo que realmente somos y sentimos. La sexualidad incluye toda forma de 
expresión, necesidad de sentir, de dar y de recibir afecto, sentirse queridos… y todos 
estos aspectos no tienen edad, no se pierden a una edad determinada. 
Diseño no experimental bajo un paradigma cuantitativo, teniendo un carácter 
descriptivo. La muestra la componen 220 sujetos. 
Para la investigación se han utilizado dos cuestionarios: “Cuestionario de los 
conocimientos y actitudes hacia la sexualidad de la vejez. Escala de conocimiento sobre 
la sexualidad en la vejez” (White 1982) adaptado y ampliado por López (2012). Y por 
otro lado, el “Cuestionario de actitudes hacia la sexualidad en la vejez en adultos 
mayores” (Campo-Arias, 2015). 
Los jóvenes universitarios muestran determinados desconocimientos y prejuicios, sin 
observarse en los mismos la necesidad de conocer e indagar en la sexualidad de 
nuestros mayores. 
Es necesario que la educación sexual está presente en el sistema educativo, desde la 
Educación Infantil hasta la Universidad, solo así viviremos y expresaremos una 
sexualidad libre y sana, basada en la igualdad y equidad. 
 

Poster 
P1 



23 
II CIEAE (13-14 setembro 2019) 

31/07/2019 

Rafael Francisco, 
Caracuel Cáliz 
 
UG 
 
id40-539839361 
 

La importancia de 
los hábitos de 
práctica de actividad 
física, adquiridos en 
edades tempranas 
para mantenerlos y 
favorecer un 
envejecimiento 
activo de excelencia. 

La comunicación se centra sobre la práctica de actividad física y el deporte, que son, hoy, 
sinónimo de salud, considerando que la salud es algo más que la ausencia de 
enfermedad. Efectivamente, son numerosos los estudios e investigaciones científicas 
que atestiguan que si estos hábitos de vida saludable son adquiridos en edades 
tempranas tendrán un alto porcentaje de perdurabilidad a lo largo de la vida.  
Es por ello, que el trabajo que planteamos tiene como objetivo, enfatizar los aspectos 
positivos que aporta el ejercicio físico adecuado para favorecer un envejecimiento activo 
de excelencia, mejorando la salud de este sector de la población. Para lo cual, planteamos 
un análisis de trabajos que hayan valorado los porcentajes de práctica de actividad física 
que presentan en esta etapa, en España.  
Del mismo modo, utilizaremos investigaciones que hayan evaluado la adquisición y 
mantenimiento de hábitos de vida saludable en escolares, para ofrecer una perspectiva 
de evaluación del mantenimiento en un futuro. 
De dichos datos, extraídos y comparados de las diferentes investigaciones estudiadas, 
extraemos que aquellos adultos que habitualmente hacen deporte tienen un 
envejecimiento más activo, gozando en la mayoría de los casos de mejor salud. 
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Envelhecer no 
Algarve: perceções e 
qualidade de vida 

No que diz respeito ao bem-estar dos residentes no Algarve, os contrastes estão 
refletidos nos indicadores do índice de bem-estar Regional da OCDE. Neste índice, o 
indicador relacionado com o meio ambiente é o que obtém o valor mais alto, seguido 
dos indicadores relativos à saúde e segurança. Estes estão em contraste com os 
indicadores de satisfação com a vida, participação cívica e educação, cujos resultados 
são os mais baixos. Por outro lado, é preciso considerar o estereótipo sobre a 
excelência do envelhecimento nesta região. O objetivo deste estudo é responder a uma 
dupla questão: será o Algarve o local de excelência para envelhecer correspondente ao 
estereótipo? Como se envelhece realmente nesta região?  Para responder a estas 
questões, fez-se uma revisão sistemática da literatura sobre o assunto, procurando 
saber como os residentes no Algarve percebem o seu próprio processo de 
envelhecimento e que fatores estão relacionados com a qualidade de vida percebida no 
mesmo.   
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Concluiu-se que o Algarve é um território de contrastes profundos nos modos de 
envelhecer e na qualidade de vida no processo de envelhecimento. A qualidade de vida 
(QoL) está relacionada com as varáveis: sexo, nível de escolaridade, saúde, autonomia 
nas atividades diárias, mobilidade, motivos da institucionalização e relacionamentos 
familiares. Sexo feminino, baixo nível de escolaridade, doença, dificuldades de 
desempenho de atividades de vida diária e institucionalização contra a vontade da 
pessoa institucionalizada estão associadas à baixa qualidade de vida. Depressão e 
incapacidade funcional aparecem como principais e generalizados problemas de QoL 
em configurações residenciais tradicionais, afetando mais de ¾ das pessoas que aí 
vivem. O estado da arte revela a necessidade de melhorar a adequação das respostas 
sociais, especialmente as ERPI, às necessidades e opções da população sénior. Ao 
mesmo tempo, é aconselhável investir na promoção do ageing in place, a fim de 
preservar a boa qualidade de vida e prevenir ou minimizar os fatores de 
institucionalização. 

 


