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O homem vive e coexiste com os outros numa 
concomitância de amor e de desamor. A sua 
relação com os seres humanos e com o mundo está 
resumida a preconceitos (prejuízo, 
condicionamento e preconcebido), estereótipos, 
representações sociais e ideologias que 
contaminam a sua trajectória de vida.  
 

Joaquim Parra Marujo, Ph.D. 
 in, Esteriotipos Sociales de La Enfermera -Tese de Doutoramento 
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Velho? Um dia também o serei… 
 

(Vasco Fernandes, 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3 
 

                                             

                        Newsletter – GERONTOLOGIA SOCIAL 
                                  ENVELHECIMENTO NAS SOCIEDADES CONTEMPORÂNEAS  

                               Direcção: Doutor Joaquim Parra Marujo  
                               Realização: Vasco Fernandes  

 
 
 
 

Agradecimentos 

Um agradecimento especial ao Professor Doutor Joaquim Parra Marujo, Director 

da Licenciatura em Gerontologia Social da Escola Superior de Educação João de 

Deus, pela transmissão de conhecimento, pela orientação e pela participação 

neste trabalho. 

Um Agradecimento ao Director Escola Superior de Educação João de Deus, 

Professor Doutor António Ponces de Carvalho por toda a colaboração neste 

projecto e principalmente pela coragem de nos disponibilizar um curso tão Nobre 

como a Gerontologia Social o é.  

Um agradecimento verdadeiro à Doutora Maria Paula Branco pela oportunidade 

dada no sentido da divulgação da Gerontologia Social.  

Um Agradecimento especial à Professora Doutora Conceição Vilhena por ter 

acreditado em mim.   

Um agradecimento sincero ao Dr. César Manuel Fernandes e à Dra. Sara Paulino 

Santos pela participação neste trabalho. 

Um sentido agradecimento a Teresa Margarida Fernandes, pela sua 

disponibilidade em participar neste projecto. 

Um agradecimento a todos os professores - sem excepção - pela transmissão de 

conhecimento, que foi fundamental para a elaboração deste trabalho. 

Um agradecimento a todos aqueles que de uma ou de outra forma contribuíram 

para a elaboração deste trabalho. 

. 



 

 
 

4 
 

                                             

                        Newsletter – GERONTOLOGIA SOCIAL 
                                  ENVELHECIMENTO NAS SOCIEDADES CONTEMPORÂNEAS  

                               Direcção: Doutor Joaquim Parra Marujo  
                               Realização: Vasco Fernandes  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

5 
 

                                             

                        Newsletter – GERONTOLOGIA SOCIAL 
                                  ENVELHECIMENTO NAS SOCIEDADES CONTEMPORÂNEAS  

                               Direcção: Doutor Joaquim Parra Marujo  
                               Realização: Vasco Fernandes  

 
 
 
 
 
 
 

Ser Idoso e a Gerontologia Social 
 
 

Ser idoso é uma vitória na trajectória vital: foram anos conquistados à vida.  

Ser velho e interiorizar o envelhecer (em-velho-ser) é reconhecer as capacidades 

físicas, psíquicas e metafísicas dos mais velhos por todos nós (crianças, adolescentes, 

adultos e “maiores”). As suas experiências de vida são de vital importância para a 

gerontologia social.  

A preocupação com “estilo de vida” dos mais velhos tem vindo a aumentar em todos 

os campos de investigação, quer das ciências das humanidades, quer das ciências 

tecnológicas e é fundamental que o Idoso não seja afastado da sociedade. Os seus 

saberes-fazeres, as experiências acumuladas ao longo da sua vida, são 

indiscutivelmente uma mais-valia para todos nós.  

Assim sendo, a gerontologia social, tem a responsabilidade de encontrar formas de dar 

continuidade à participação dos mais velhos na sociedade, contribuindo para que o 

envelhecimento não seja um problema, mas sim mais um estadio na trajectória vital.  

É da responsabilidade da Gerontologia dar continuidade aos projectos de vida (em 

qualidade) dos idosos e acompanhá-los até à passagem para um outro porto (o 

morrer). 

A gerontologia social deve amalgamar-se com e para o Idoso.  

Joaquim Parra Marujo, Ph.D. - 2012 
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GERONTODESIGN 
Joaquim Parra Marujo 
Doutor em Antropologia Social e Cultural 
Mestre em Espaço Lusófono: Cultura, Economia e 
Política  
Mestre na Especialidade de Clínica em Saúde 
Mental 

O design é a expressão das necessidades 
humanas básicas e sociais. O gerontodesign 
tem como finalidade criar artefactos 
ergonomicamente adaptados aos gerontes. 
Desde o século XVIII a longevidade, que era 
de 31 anos de idade, não deixou de 
aumentar. Actualmente, pessoas com mais 
de 60 anos de idade são quinhentos e 
noventa milhões e no ano 2010, serão um 
bilião. Propomos um design para o geronte, 
baseado em “activities of daily living” e 
adaptado às seguintes áreas: perda de 
memória; dificuldades na orientação espácio-
temporal; declínio das funções cognitivas; 
modificações de comportamento e 
dificuldades de aprendizagem por diminuição 
da neuroplasticidade e mortalidade neuronal; 
défices sensoriais de natureza auditiva, visual 
e táctil. 

Gerontologia/Gerontodesign 

Gerontologia é a ciência que estuda o 
processo de envelhecimento do Homem, isto 
é, investiga as modificações morfológicas, 
fisiológicas, psicológicas e sociais 

consecutivas à acção do tempo no organismo 
humano, independentemente de qualquer 
fenómeno patológico (R. Fontaine, 2000; Z. 
Nicolas, 1981). O termo foi usado pela 
primeira vez em 1901, vem do grego geros: 
velho, cuja raiz etimológica tem inúmeros 
significados: sénior, idoso, ancião, 
senescente, geronte, terceira idade e do 
sufixo logia: estudo. 

Design, no sentido “imago hominis”, é a 
ciência ou o lugar de sabedoria, arte, 
fascinação, imaginação e criatividade de 
desenhar modelos “acima e abaixo da linha” 
de produtos industriais, comerciais e 
artesanais. É uma ciência e uma arte de dar 
forma, deformar e transformar o mundo 
natural (ecológico) num mundo artificial 
(mais belo/estético), nascido em 1919, 
quando Walter Gropius funda o movimento 
alemão da “Bauhaus”, em Weimar. É uma 
palavra inglesa de duplo significado porque 
funciona, quer como substantivo (design), 
quer como verbo (to design). Como 
substantivo significa: desígnio, projecto, 
intenção, plano, propósito, meta, estrutura 
fundamental, conspiração malévola, conjura, 
malícia, etc. Como verbo, significa: projectar, 
desenhar, designar, traçar, assinar, 
conformar, fingir, tramar algo (V. Flusser, 
2002). 

Geronto/Design é a aglutinação de 
gerontologia com o design no sentido de 
haver um desígnio de projectar, conceber e 
adaptar modelos aos gerontes e não de 
maliciosamente conspirar para “vender” 
modelos designados para pessoas com 
deficiência. 

Vivemos ao ritmo de mil voracidades do 
quotidiano e num tempo de integralismos 
onde, a par, impera o desenvolvimento de 
produtos, utensílios, máquinas, artefacto e 
outros dispositivos nascidos do design e 
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aplicados à moda, à informação, à tecnologia, 
etc. 

Banalizou-se o telefone, o fax, o telemóvel e 
a informática. Conquistou-se o espaço, 
controlou-se a experiência nuclear e 
generalizou-se a inseminação artificial. A 
clonagem, aos olhos do homem comum, 
surge como uma magia e uma prestidigitação 
da biotecnologia. Com todos estes 
progressos da ciência, da tecnologia, da 
medicina, da teoria quântica e do caos, a 
doença regrediu e a esperança de vida 
progrediu. Desde o século XVIII que a 
longevidade, na Europa, que era de 31 anos, 
não deixou de aumentar. Em 1956 sobe para 
66 anos. Presentemente, ela é, de 74 anos 
em média. 

Segundo a OMS, estima-se que, actualmente, 
as pessoas idosas sejam 580 milhões no 
mundo inteiro, dos quais 350 milhões (61%) 
vivem em países desenvolvidos. Por volta do 
ano 2020 espera-se que os idosos ascendam 
aos 1000 milhões, dos quais 710 (71%) vivam 
em países desenvolvidos. No ano 2025, os 
indivíduos com mais de 60 anos, os gerontes, 
serão mais numerosos do que os jovens com 
menos de 20 anos. 

Os estudos científicos, em gerontologia e 
geriatria (o estudo das doenças do 
envelhecimento, em que a doença=factor 
genético + factor ambiental), demonstram 
que os senescentes representam um grupo 
heterogéneo com estilos de vida e 
necessidades humanas básicas e sociais 
variegadas. A maioria deles são saudáveis e a 
manutenção das suas autonomias está mais 
associada a factores socio-económicos e 
familiares do que a instituições de saúde. 

O ser humano envelhece, não só no plano 
biológico (teorias: imunológica, genética, do 
erro de síntese proteica, do desgaste, dos 
radicais livres e neuro-endócrina) como, 

também, no plano social (teorias da: 
actividade, desinserção e continuidade), isto 
é, há uma delapidação somatognósica da 
postura, uma desorganização das funções 
cognitivas e um progressivo esvaziamento 
semiótico da imagem do corpo. 

Um postulado a reter pelo designer é que a 
adaptação ao envelhecimento é função do 
equilíbrio entre as estruturas cognitivas e 
emocionais do geronte e as transformações 
músculo-esqueléticas e neuronais associadas 
que afectam a mobilidade e a postura. 

Propomos um design para o geronte, 
baseado em “activities of daily living” e 
adaptado às seguintes áreas: perda de 
memória; dificuldades na orientação espácio-
temporal; declínio das funções cognitivas; 
modificações de comportamento e 
dificuldades de aprendizagem por diminuição 
da neuroplasticidade e mortalidade neuronal; 
défices sensoriais de natureza auditiva, visual 
e táctil. 

O designer dará forma ao design se for capaz 
de intervir nos idosos para lhes aliviar a dor e 
o sofrimento e facilitar-lhes-á a vida porque 
foram marginalizados pela sociedade. O 
designer que trabalhe na área de 
Gerontodesign deve ter a necessária 
assertividade para actuar em rede e em 
equipas multidisciplinares, compostas por 
antropólogos, psicólogos, advogados, 
médicos, físicos, ambientalistas, 
desenhadores, etc. 

Para Victor Papanek (2002) a função do 
designer é proporcionar «opções às pessoas. 
Estas opções deveriam ser reais e 
significativas, permitindo que as pessoas 
participassem mais plenamente nas decisões 
que lhes dizem respeito, e deixando-as 
comunicar com os designers e arquitectos na 
procura de soluções para os seus próprios 
problemas, mesmo – quer queiram quer não 
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– tornando-se os seus próprios designers. 
Os idosos são precisamente um dos grupos 
insuficientemente servidos pela indústria e 
seus designers, ou nem sequer servidos. 
Tentar dar resposta às necessidades 
dos idosos manteria ocupada uma boa parte 
dos designers e arquitectos durante os 
próximos cinquenta anos. Esta população 
está constantemente a aumentar; a maior 
parte dos idosos tem ainda dinheiro 
suficiente para sobreviver – em muitos casos 
dispõem de fundos consideravelmente 
grandes – e são as pessoas mais indicadas 
para se consultar a propósito de aliviar as 
dificuldades da velhice». 

O Projectar/modelar/designar artefactos 
para o geronte implica: 

ü Diminuir o stress; 
ü Minimizar as perdas funcionais; 
ü Compensar as incapacidades; 
ü Aumentar a autoconfiança (auto-estima); 
ü Conquistar a autonomia e a independência. 

Os designers devem ter consciência que é 
preciso intervir em dois níveis: 

Num macro-ambiente acessível (eliminação 
de barreiras arquitectónicas do espaço) que 
permita ao geronte, mesmo com limitações 
físicas, sensoriais, psicológicas e cognitivas 
circular, sem obstáculos, na comunidade e na 
sociedade, isto é, o mobiliário urbano deve 
estar centrado no idoso e com um design que 
dificulte as acções de vandalismo. 

Num micro-ambiente acessível (eliminação 
de barreiras arquitectónicas do lugar) que 
proporcione ao geronte, mesmo com 
limitações físicas, sensoriais, psicológicas e 
cognitivas, um equilíbrio estético-funcional 
com soluções integradas e padronizadas, 
quer nas suas interacções espaciais em casa, 
quer na utilização do equipamento 
doméstico, de modo que seja prático, 

cómodo e acessível, isto é, uma casa e um 
mobiliário doméstico voltados para o idoso 
(“onde é bom viver é também belo”) e com 
um design de fácil conservação, manutenção 
e limpeza. 

As condições de insegurança, insalubridade, 
desconforto e ineficiência são eliminadas no 
mobiliário urbano e no mobiliário doméstico 
quando a ergonomia focaliza o Homem. Um 
princípio fundamental na aplicabilidade da 
ergonomia é que «os equipamentos, 
sistemas e tarefas devem ser projectados 
para o uso colectivo. Sabendo-se que há 
diferenças individuais numa população, os 
projectos, em geral, devem atender a 95% 
dessa população. Isso significa que há 5% dos 
extremos dessa população (indivíduos muito 
gordos, muito altos, muito baixos, mulheres 
grávidas, deficientes físicos e idosos), para os 
quais os projectos de uso colectivo não se 
adaptam bem. Nesses casos, é necessário 
realizar projectos específicos para essas 
pessoas» (J. Dul; B. Weerdmeester, 2001). 

Quando os espaços urbanos, os objectos de 
uso quotidiano e o ambiente em que vive o 
geronte for desenhado ergonomicamente 
para o geronte, o design atingirá o seu 
equilíbrio vital. 

O design ergonómico focalizará a postura e 
os movimentos corporais (sentado, em pé, 
deitado, puxando, empurrando pesos), os 
factores ambientais (ruídos, iluminação, 
clima), informações (captadas pelos órgãos 
dos sentidos), controlos (máquinas e 
mostradores) e tarefas (lidas adequadas) das 
pessoas idosas. 

A antropologia constitui um ramo do saber 
pelo qual o homem procura ter um 
conhecimento de si próprio – ho anthropos 
pollaxous legetai – ( O homem pode ser 
encarado de muitas maneiras), da sua 
relação com o outro e com o transcendente, 
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representando as suas dinâmicas 
societais, hic et nunc, na pintura, na 
escultura, no desenho, na literatura, na 
música, na dança, na fotografia, no cinema, 
na Web, etc. 

A antropologia tem como “pedra de toque” o 
relativismo cultural. Cada sociedade tem a 
sua cultura e, dentro de cada cultura, os 
artefactos e os elementos imagéticos são a 
expressão da maneira de viver do homem. É 
através do alfabeto visual que o homem 
representa, para a posteridade, o seu modus 
vivendi e operandi. 

O ser humano é ubíquo e universal no tempo 
e no espaço. O homem de ontem e o de hoje 
tem uma constante comum, que permanece 
inalterável há cerca de quatro milhões de 
anos: a criatividade e a imaginação para 
produzir artefactos e imagens. 

A complexidade social, a diversidade cultural, 
a evolução cultural, as transformações sociais 
e as crises civilizacionais, perpetuam-se 
através de uma verdadeira gramática de 
imagens e de objectos: o alfabeto visual. 

A capacidade de lidar com os símbolos – a 
abstracção – é o que destrinça o homem do 
animal. A expressão estética, como expressão 
simbólica, é a linguagem visual que o homem 
utiliza para interligar culturas e, 
simultaneamente, imortalizar-se no tempo e 
no espaço, através de figuras pictóricas, da 
artisticidade específica (arte com o sentido 
de habilidade) e da esteticidade genérica 
(produção de objectos úteis. 

Para Protágoras “o Homem é o parâmetro de 
todas as coisas; das que são, enquanto são; 
das que não são enquanto não são”, isto é, os 
artefactos são a personificação 
antropomórfica do que é imaginável e 
factível. Os artefactos, como sociofactos, 
interagem e entrecruzam-se em linhas 

cognitivas e emocionáveis (formas de 
pensamento, modelos, estruturas 
socioculturais) com as linhas de 
desenvolvimento tecnológico (técnicas 
transformadoras, materiais, sistemas de 
previsão e controlo). 

Há uma relação entre a técnica, a cultura e os 
valores que devem estar dirigidos para o 
design. Estimular os alunos a planear, 
escolher e seleccionar os modelos de 
pensamento, os sistemas de valores e as 
linhas de desenvolvimento tecnológico teve a 
finalidade de os estimular a utilizar o 
pensamento criativo em Gerontodesign onde 
«tudo vai bem no melhor dos mundos 
possíveis» (Leibniz) e «há qualquer coisa mais 
importante que a lógica; a imaginação» 
(Hitchcock) 

A ergonomia tem mostrado um crescente 
interesse no estudo de pessoas idosas. A 
«aplicação da ergonomia ao projecto dos 
objectos e ambientes requer um 
conhecimento melhor dessas pessoas idosas» 
(I. Lido, 2002). 

CONCLUSÃO 
A legitimação do design gerontológico/ 
Gerontodesign implica o domínio da 
funcionalidade (forma-função), o domínio da 
estética, o domínio da política empresarial, o 
domínio da cientificidade do trabalho 
científico projectual, o domínio da ergonomia 
e o domínio de compreender que o geronte 
é, ainda, um homo educandus na sua 
educabilidade psicológica, cognitiva e 
comportamental, no contexto de uma 
sociedade de aprendizagem, da cognição e 
do conhecimento (knowledge society, 
Knowledge management, knowledge 
engeneering, knowledge based systems, 
learning society, etc.). 

As características essenciais para se elaborar 
um modelo projectual para pessoas idosas 
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são as seguintes: o funcionamento intelectual 
e os comportamentos adaptativos. 

O funcionamento intelectual relaciona-se 
com a neuroplasticidade da arquitectura da 
inteligência, uma primeira inteligência 
designada fluida, que declina com a idade e, 
a outra, denominada inteligência cristalizada, 
que se mantém estável e poder-se-á 
melhorar se for estimulada, isto é, relaciona-
se com a capacidade do geronte resolver 
problemas e “entesourar” conhecimentos. O 
comportamento adaptativo é a capacidade 
do geronte se adaptar e interagir no seu 
meio, macro e micro ambiente, de acordo 
com o seu grupo etário e cultural. 

A identidade GerontoDesign ou a “essência 
da marca” necessita de uma «análise 
psicológica/antropológica daquilo que as 
marcas significam para a cultura e para a vida 
das pessoas». As empresas «podem fabricar 
produtos, mas aquilo que os consumidores 
compram são as marcas» (N. Klein, 2002). 

Os designers, para integrarem a criação de 
marcas ou de marcas brancas no tecido social 
e na tessitura da economia industrial, 
necessitam de compreender o Homem 
numa: 

Perspectiva individualista – o 
comportamento humano reage às variáveis 
ambientais e orgânicas e é o ponto de 
partida, natural, para o estudo da análise do 
social e/ou do psicossocial. 

Perspectiva institucional – o comportamento 
humano resulta da pertença dos indivíduos 
aos sistemas socioculturais. Há como que um 
determinismo social quando se considera o 
indivíduo como um simples produto de 
ordem sociocultural. Todavia, o 
comportamento humano não é fruto da 
incidência de estímulos, mas sim da 
assimilação e integração de modelos 

socioculturais normativos, linguísticos, 
valorativos e do modus vivendi de um 
determinado sistema sociocultural concreto. 

Perspectiva de grupo – o comportamento 
humano caracteriza-se pela integração e 
assimilação dos processos e estrutura 
psíquica do grupo de pertença. A vida de 
cada indivíduo é determinada pelo social, 
tendo como referência uma estrutura 
psicológica supra-individual que explica tanto 
os comportamentos e acontecimentos sociais 
como, também, os comportamentos 
individuais. 

Perspectiva transaccional – o 
comportamento humano não é individual 
e/ou colectivo (de grupo) mas sim uma 
interdependência real ou simbólica que o 
indivíduo faz com o meio ambiente (natural e 
social), i.e., vai além do ambiente natural e 
simbólico. 

A vida activa do geronte assenta num 
conjunto de determinantes: 
comportamentais, pessoais, sociais, 
económicos, de saúde, de serviços sociais e 
artefactos projectados por designers 
gerontológicos. 

Nos gerontes não há vida activa, nas 
actividades de vida diária, se a forma e a 
funcionalidade dos artefactos não forem 
adequados e plastificados com ideais 
ergonómicos para pessoas idosas, isto é, 
Gerontodesign, quer seja uma marca, uma 
marca branca ou uma especialidade do 
design, deverá estar adaptado/moldado ao 
dia-a-dia do geronte, abrangendo, não só o 
relacionamento do idoso com o mobiliário 
doméstico como, também, com o mobiliário 
urbano. 

Joaquim Parra Marujo, Ph.D. 
 

(in, http://jmarujo.artician.com/portfolio/gerontodesign/) 
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O IDOSO E OS SEUS DIREITOS 
Em Portugal, embora exista alguma 
divergência, uma pessoa é considerada Idosa 
quando atinge os 60 anos de idade. O facto 
de os Idosos não terem conhecimento dos 
seus próprios direitos deixa-os vulneráveis, 
sujeitos a abusos que lhes podem trazer 
consequências bastante graves.  
 
A maior parte dos serviços que a sociedade 
presta ao idoso é, na sua grande maioria, 
igual ao das restantes faixas etárias, contudo 
é possível encontrar alguns serviços que dão 
primazia aos idosos, assim como também 
alguns serviços que são exclusivamente 
direccionados a estes, no entanto Portugal 
tem ainda muito para fazer em relação à 
protecção das pessoas mais velhas.  
 
Como é conhecido, em Portugal os processos 
judiciais não são céleres até à sua conclusão 
e como é fácil de entender, muitas vezes o 
Idoso não tem tempo de vida suficiente para 
ver o seu problema judicial resolvido. Nestes 
casos deve existir uma celeridade processual 
superior à média bastando para isso a idade 
avançada de um ou mais intervenientes no 
processo. 
Nos casos judiciais, como deveria acontecer 
em tantas outras situações, o Idoso está, 

aparentemente, a ser tratado como um 
cidadão comum, no entanto, nestas 
circunstâncias deveria imperar o interesse do 
Idoso em função da sua idade, até porque a 
morosidade na resolução dos processos 
judiciais, pode e leva a que o Idoso não 
participe mais vezes determinados abusos de 
que é ou foi vítima, pelo simples facto de ter 
interiorizado que a lei não lhe resolverá num 
espaço de tempo razoável, o seu problema. 
Assistimos por vezes a determinados 
processos que findam com a morte de algum 
dos seus intervenientes, devendo-se muitas 
vezes a uma morte derivada de uma idade 
avançada. Infelizmente existem bastantes 
idosos que se afastam de uma solução 
judicial, ponderando as hipóteses que têm, 
de chegar a ver o seu caso solucionado.  
 
Em Portugal são muitos os Idosos que em 
muitos momentos sofrem em silêncio, 
vítimas de abusos físicos e/ou psicológicos. 
Julgo ser de máxima importância encetar 
uma campanha de informação direccionada 
aos mais velhos, informá-los dos seus direitos 
num variado conjunto de sectores, 
explicando de forma clara e objectiva estes 
mesmos direitos. Em simultâneo, é ainda 
mais importante sensibilizar as diversas 
instituições judiciais, para a necessidade de 
celeridade na resolução de processos dos 
mais velhos. Esta medida também implica 
uma reeducação da sociedade, da família e 
dos agentes das diversas instituições, para 
que num curto espaço de tempo, o idoso 
possa ser tratado no campo judicial, como 
um qualquer outro cidadão que vê o seu 
direito reparado em vida.                              

  César Manuel Fernandes, Jurista 
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DEPARTAMENTOS JURÍDICOS EM 
EQUIPAMENTOS DE APOIO A IDOSOS 
A população idosa, na sua grande maioria, é 
desconhecedora dos seus direitos legais, 
muitas vezes devido à sua idade que obsta o 
interesse e a facilidade no entendimento 
desta matéria. Desta forma, a maioria dos 
idosos acaba por não usufruir desses direitos 
simplesmente porque não tem conhecimento 
dos mesmos; Exemplo disso são 
determinadas ajudas financeiras estatais, às 
quais estes se podem propor.  
 

Como se sabe existe um número considerável 
de pessoas idosas institucionalizadas em 
equipamentos sociais, sendo que estes 
idosos são muitas vezes confrontados com 
questões legais às quais não sabem 
responder. Uma das dificuldades mais 
evidentes surge na hora de elaborar o seu 
testamento, ou realizar partilhas em vida. 
Quando é necessário assinar determinados 
documentos os idosos limitam-se a fazê-lo 
porque confiam naqueles que os rodeiam, ao 
invés de terem uma noção real daquilo que 
estão a fazer.  
 
Os idosos devem ter acesso privilegiado a 
informação legal, assim sendo é de extrema 

importância que a instituição que os acolhe 
lhes conceda este serviço, e possua portanto 
um departamento jurídico, cujo principal 
objectivo é informar e esclarecer os 
residentes dos seus direitos, assim como 
prestar orientação jurídica nas questões 
legais que estes possam ter, sejam estas 
internas ou externas à instituição.  
 
Temas de maior sensibilidade como a 
eutanásia e a distanásia e até mesmo a 
ortotanásia, devem ser alvo de um 
tratamento especial, bem como a 
preocupante “experimentação” em idosos, 
uma vez que têm surgido rumores de 
interesses farmacêuticos nas populações 
idosas… 
 
Quando um idoso é alvo de um estudo - 
sendo certo que o aumento da população 
idosa o exige - o mesmo deverá ser feito 
mediante uma informação suficientemente 
elucidativa e é imperativo o consentimento 
consciente do idoso para todo e qualquer 
estudo de que este faça parte.  
 
Prova-se assim a importância da criação de 
um departamento jurídico nos equipamentos 
de apoio a idosos. Não só irá este 
departamento servir a própria instituição, no 
que diz respeito às suas relações jurídicas, 
como irá também proporcionar aos seus 
utentes todo um apoio legal de que estes 
necessitem, sempre com clareza e 
transparência, tendo como objectivo 
fundamental assegurar os direitos e 
interesses do idoso.  

Sara Paulino Santos, Jurista 
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JUSTIÇA DISTRIBUTIVA  
A teoria da justiça distributiva é outra 
abordagem teleológica (tal como a teoria 
utilitarista) e procura ser uma resposta às 
desigualdades, injustiças se quisermos, que 
se podem verificar no mundo de hoje, 
nomeadamente nas sociedades de economia 
de mercado mas também a uma escala 
planetária. Aceitando que justiça poderá se 
traduzir num tratamento igual para iguais e 
desigual para desiguais, definiram-se alguns 
princípios de justiça que permitirão 
identificar quais os aspectos relevantes que 
devem servir de base para uma distribuição 
equitativa de responsabilidades e benefícios: 
a cada um uma parte igual; a cada um em 
função das suas necessidades; a cada um em 
função do seu empenho; a cada um em 
função do seu contributo social; a cada um 
em função do seu mérito; a cada um de 
acordo com as regras de mercado. 
 
John Rawls, um dos expoentes maiores desta 
teoria, refere que uma decisão é ética se 
conduz a uma distribuição equitativa dos 
bens e dos serviços, sendo necessário para 
tal que se disponha de um método justo de 
repartição dos mesmos. Esse método terá 
por base uma imparcialidade que é garantida 
por aquilo que designa por “véu da 
ignorância”, no qual se pressupõe que o 
decisor na sua “posição original”, sem 
qualquer conhecimento das diferenças 
existentes na sociedade, optaria por um 
sistema cooperativo cujas decisões dele 
decorrentes distribuiriam, de modo 
equitativo, os benefícios pelos seus 
membros, sem beneficiar interesses 
particulares de alguns grupos, ou seja 
reconhecendo a igualdade de oportunidades 

e como tal proceder a algumas correcções na 
distribuição dos bens. 
 
O utilitarismo enquanto teoria teleológica 
tem como critério de avaliação dos actos os 
seus efeitos. O valor moral do agir está assim 
relacionado com as consequências, devendo-
se procurar qual a finalidade intrínseca da 
acção para se avaliar a sua qualidade ética. É 
uma ética consequencialista. 
 
John Stuart Mill apresenta como princípio da 
utilidade o princípio da maior felicidade, 
considerando-o como o fundamento da 
teoria ética normativa. Assim o agir será 
eticamente correcto se proporcionam 
felicidade ou ausência de sofrimento, sendo 
deste modo considerados menos éticos os 
comportamentos geradores de sofrimento ou 
de menos felicidade. Mais, o agir humano 
deverá procurar sempre a maximização dos 
benefícios ou do bem-estar do maior número 
de pessoas, ou pelo menos a redução dos 
inconvenientes, apresentando como uma 
certeza o facto de que todas as pessoas 
desejam viver em unidade e harmonia com a 
própria natureza do ser humano, enfatizando 
sentimentos de solidariedade em virtude da 
universalidade do género humano. 
 
Existem, contudo, diferentes interpretações 
quanto ao entendimento do que é 
considerado bom na perspectiva utilitarista. 
Jeremy Bentham identifica a felicidade com o 
prazer e neste sentido o agir correctamente 
está condicionado pelo facto de proporcionar 
ou não prazer. Mill por seu lado atende que 
existem outros valores para além do prazer, 
como a amizade, a saúde ou a coragem, 
aceitando também que o prazer pode ser 
diferenciado qualitativamente, dando mais 
importância aos prazeres intelectuais e 
morais do que meramente sensoriais, ou seja 
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aos prazeres do espírito considerados 
prazeres superiores.  
 
Actualmente a perspectiva utilitarista é 
visível nas decisões que têm por base a 
análise custo-benefício, sento o 
comportamento eticamente correcto se o 
número de benefícios causados for superior 
aos custos originados por esse 
comportamento. O utilitarismo não hesitará 
em violar uma regra moral para tentar obter 
um grande bem para um grande número de 
pessoas, justificando deste modo os meios 
com os fins, para além do facto, o que é aliás 
uma das críticas feitas a esta teoria, 
aparentemente não ter qualquer 
preocupação com as minorias, importando 
apenas a maximizar o bem para o maior 
número de pessoas possível. 

                 (Fórum de Ética - http://www.eticus.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROMOVER O ENVELHECIMENTO 
O aumento da população Sénior incita à 
criação, desenvolvimento e execução de 
novos serviços, capazes de responder não só 
às necessidades como também aos recursos 
emergentes. 
Neste sentido, o aumento deste segmento 
populacional pode ser uma mais-valia, sob os 
âmbitos social, cultural e económico, desde 
que devidamente valorizado e direccionado.  
 
Cabe aos profissionais e em especial aos 
Gerontólogos, que trabalham de modo 
directo ou indirecto com Seniores, em 
âmbitos sociais, de saúde ou políticos, 

garantir a implementação de estratégias 
continuadas de envelhecimento progressivo, 
como meio para garantir a manutenção das 
suas actividades e consequentemente, o seu 
bem-estar e qualidade de vida. 
 
O envelhecimento bem-sucedido só será 
alcançado através de um esforço intencional 
e concertado por parte dos profissionais. 
Promover o envelhecimento produtivo 
implica interditar os estereótipos actuais, que 
apresentam os Seniores como frágeis, 
incapazes, doentes e pouco produtivos, 
substituindo a imagem tradicional por outra 
mais actual, de recursos, capacidade e 
disponibilidade. 
 
É necessária uma intervenção com as 
gerações jovens, numa atitude preventiva, 
através da inclusão curricular de informação 
sobre o ciclo de vida para poderem adoptar 
uma perspectiva positiva face ao 
envelhecimento. Promover programas 
intergeracionais, entre seniores e crianças e 
jovens, combatendo as representações 
negativas, produzindo informação sobre os 
recursos. Estes programas podem 
desenvolver-se em diferentes espaços, 
nomeadamente institucionais. 
 
As denominadas Universidades ou Academias 
Sénior inserem-se na categoria de “educere” 
e o “educare” ao longo do ciclo de vida e 
podem ser apontadas como um veículo eficaz 
de manutenção de actividade e interacção 
para os Seniores, apoiando a participação no 
mercado de trabalho, a formação contínua e 
o desenvolvimento de trabalho voluntário. 
 
O acesso a novas oportunidades e formas de 
desenvolvimento são essenciais para a 
manutenção da qualidade de vida. O 



 

 
 

16 
 

                                             

                        Newsletter – GERONTOLOGIA SOCIAL 
                                  ENVELHECIMENTO NAS SOCIEDADES CONTEMPORÂNEAS  

                               Direcção: Doutor Joaquim Parra Marujo  
                               Realização: Vasco Fernandes  

 

envelhecimento produtivo adopta uma 
perspectiva optimista sobre as capacidades 
dos Seniores, promovendo o acesso a 
diferentes sectores e actividades, essenciais 
para o envelhecimento bem-sucedido. 

Vasco Fernandes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEVEMOS A NOSSA EXISTÊNCIA 
AOS NOSSOS AVÓS 
Cada indivíduo centra-se na construção de 
significados, na luta contra o vazio e a falta 
de sentido, sendo o único responsável 
(existencialmente) pela sua auto-afirmação e 
desenvolvimento pessoal, permanecendo 
consciente do que sentiu e pensou, do que 
sente, do que pensa e podendo mesmo 
adiantar o que poderá vir a ser no futuro. 
Cada indivíduo necessita e deseja estar com 
os outros, com os quais pode partilhar e 
aprender e através dos quais se descobre e 
com os quais constrói projectos e relações 
significativas. A importância do estar-com, e 
da abertura aos outros é fundamental para 
uma vida saudável no seu todo. 
 

Não temos o direito de manipular o “SER” 
dos nossos semelhantes. Compete-nos a 
todos e principalmente às famílias, promover 
uma velhice com dignidade e tudo mais que 
lhe é devido por direito. 
 

Todos os seres humanos têm que enfrentar a 
sua finitude e como se sabe, mesmo que o 
seu envelhecimento ocorra dentro dos 
padrões normais - sem patologias 
significativas - o envelhecimento levá-lo-á à 

velhice, obrigando-o a reclamar necessidades 
bastante diferentes das que tinha até então. 
Coisas tão simples como um colchão de 
cama, uma alimentação adequada, facilidade 
de acesso aos seus espaços e claro, uma 
política de saúde que responda às suas 
necessidades, passam a ser necessidades 
fundamentais. 
 

Mas, gerar unicamente condições de 
habitabilidade e de saúde é muito redutor, 
há um conjunto de “coisas” de extrema 
relevância na velhice e que não têm custos 
económicos nem tão pouco provocam 
qualquer tipo de prejuízo material, falamos 
de amor e dedicação, sem eles, a velhice 
pode-se tornar numa agonia, principalmente 
porque a maioria dos idosos não trabalha 
nem tão pouco possui uma vida social que 
lhes permita ocupar o tempo. Em vez disso 
passam horas sozinhos sem receberem os 
afectos e a importância que todos os seres 
humanos merecem. 
A prestação de cuidados a idosos não passa 
só por oferecer um pacote de serviços 
relacionados com o seu bem-estar, é 
necessário colocar à disposição dos idosos - 
seres humanos – a possibilidade de 
participarem nas decisões respeitantes à sua 
condição etária. Para isso basta que olhemos 
para o Idoso como um igual, não temos o 
direito de o infantilizar ou pensar que ele é 
um “coitadinho”, temos sim, a obrigação de 
interagir com ele da mesma forma como o 
fazemos com a sociedade em geral.  
 

Claro que numa determinada idade, numa 
determinada circunstância, o idoso poderá 
ter limitações muito acentuadas, mas na sua 
grande maioria isso só acontece muito 
próximo da sua finitude, até lá é um Ser 
Humano, que como qualquer outro, tem a 
mesma necessidade de viver e participar na 
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sociedade a exemplo de um qualquer 
indivíduo activo. Um dos grandes desafios 
dos Seniores é o facto de terem que ingressar 
numa Residência Sénior, Lar ou outro 
equipamento do género. 
 

  Antes de chegar o momento de escolher um 
equipamento social, terá que haver uma 
mudança pessoal significativa, não é fácil 
aceitar que estamos a chegar ao fim, que 
vamos passar a depender dos outros, aceitar 
a perda de autonomia. Confiar o nosso corpo 
às mãos de outros, pode-nos provocar um 
sentimento de inutilidade/vergonha e isso é-
nos imprimido pela sociedade, uma 
sociedade cruel e que não se compadece 
com as pessoas que estão na última etapa da 
vida. A última etapa da vida é isso mesmo, 
uma etapa que deve ser cumprida como 
todas as outras etapas da nossa vida, não se 
deve marginalizar alguém só porque está 
velho, antes pelo contrário esse velho é 
detentor de inúmeras lições de vida e 
saberes, só possíveis porque se viveu. 
 

Quando chegar à minha vez de ingressar num 
equipamento de cuidados gerontológicos, 
gostaria de encontrar pessoas com 
humanitude e com capacidade profissional 
para tratarem de mim, gostaria de um dia 
acordar num lar a saber que estará lá alguém 
com competência para tratar de mim, como 
ser humano, que possua a capacidade de 
olhar para além do meu corpo, desse 
“embrulho” que a sociedade entende ser 
algo horrível. 
 

 Quero poder participar na sociedade onde 
estiver inserido, quero fazer parte deste 
mundo enquanto cá estiver, e quero 
fazê-lo sem sentir que sou um “peso” para a 
sociedade. Ficaria muito feliz se os meus 
filhos não me rotulassem de fardo e que 
partilhassem comigo as suas vidas - desde 

que ainda possua as minhas faculdades 
mentais - até ao dia em que a morte me vier 
buscar. E um dia ela virá! 
 

Ao longo dos tempos muita coisa tem 
mudado relativamente ao conceito da 
velhice, a meu entender para melhor mas 
ainda existe um longo caminho para 
percorrer, talvez este século seja o século da 
velhice, já que as sociedades estão cada vez 
mais cientes da dimensão e da importância 
que a velhice comporta. 
Nos últimos anos a ciência tem-se 
preocupado com as várias vertentes 
gerontológicas, fornecendo assim um 
conjunto de ferramentas de extrema 
importância para melhorar a qualidade de 
vida dos mais velhos a nível biopsicossocial, 
no entanto estas ferramentas de nada valem 
se não forem aplicadas convenientemente, 
não podemos esquecer que a aplicação 
destas ferramentas - mesmo que 
convenientemente - não fazem qualquer 
sentido, se não se fizerem acompanhar de 
um enorme sentido de humanitude, de um 
sério compromisso para com o outro, 
enquanto antecessor deste mundo que 
temos. O mais importante de tudo é que 
foram eles - os Velhos - os responsáveis pela 
continuidade do Homo Sapiens Sapiens, e 
isso, só por si deveria ser o bastante para 
termos uma enorme divida de gratidão para 
com eles. Os Velhos de agora. 
 

Isto faz sentido se pensarmos que a 
população mundial é de cerca de sete biliões 
de pessoas e que, se não se desse 
continuidade à humanidade, a mesma 
extinguia-se em cento e vinte anos.  
Por isso cada um de nós deve a sua existência 
a alguém, e esse alguém, é “Aquele Velho” 
que temos lá em casa.  

Vasco Fernandes                                                                 
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INCLUSÃO SOCIAL 

Porque será assim tão 
difícil “Incluir”, fazer 
com que os outros 
façam parte de nós, do 
nosso mundo, e porque 
não, até da nossa 

família. Será assim tão difícil a Humanidade 
olhar para todos como iguais, como 
pertencentes ao mesmo mundo. 
 

A sociedade no seu todo deve disponibilizar 
meios para erradicar a exclusão, é urgente 
colocar em prática meios que visem acabar 
com os excluídos. Isso não significa acabar 
com todas as dificuldades da vida que certos 
grupos têm e com toda a certeza continuarão 
a ter. O que se defende é que se apliquem – 
adequadamente - as políticas sociais 
existentes com o principal objectivo de incluir 
os marginalizados pela sociedade. 
 

A ciência não necessita de encontrar muitas 
mais respostas para combater a exclusão 
social, actualmente possuímos 
praticamente todos os meios de combate à 
exclusão, basta ler a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, que considera o 
reconhecimento da dignidade inerente a 
todos os membros da família humana e dos 
seus direitos iguais e inalienáveis constitui o 
fundamento da liberdade, da justiça e da paz 
no mundo.  
 

Sabemos onde reside o problema, sabemos 
como agir em conformidade, na realidade 
possuímos um conjunto de ferramentas que 
podem ser aplicadas a favor a inclusão. O que 
falta é a vontade do Homem, que ignora a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
assim como a Carta das Nações Unidas que 
obriga os Estados a promover o respeito 

universal e efectivo dos direitos humanos e 
das liberdades fundamentais (Pacto 
Internacional dos Direitos Económicos, 
Sociais e Culturais). 
 

Não se compreende a passividade do homem 
perante o sofrimento/agonia do seu 
semelhante, não se pode acreditar que o 
homem sente prazer pelo facto do seu 
semelhante estar a sofrer e é preocupante 
perceber que o homem, tem plena 
consciência do sofrimento dos excluídos, e a 
maioria nada faz para minimizar os horrores 
que os excluídos sentem. Quase que se pode 
dizer que muitos deles escolhem caminhos 
menos correctos e que essa escolha também 
se deve em parte, à revolta que sentem ao 
ver os seus “vizinhos” com empregos 
estáveis, com protecção de saúde, com 
condições para levarem os seus filhos às 
escolas sem apanharem chuva ou frio, etc. 
 

Infelizmente o “comum mortal” não tem 
capacidade nem meios para encetar um 
combate sério à exclusão social, «se à 
primeira vista a capacidade de governar a 
humanidade e a civilização actual está 
apenas reservada a um grupo selecto de 
pessoas (aqueles que detêm o poder 
financeiro e a capacidade para decidir o que é 
realidade), existe em todos os seres humanos 
a liberdade de, pelo menos, co-governarem e 
transformarem o seu próprio mundo interno 
e as suas diferentes facetas, de modo a se 
abrirem, compreenderem e encontrarem uma 
ecologia interna que traga uma maior saúde 
e felicidade para as sua existências, e que 
depois isso se possa espalhar como uma 
onda, no espaço à sua volta.» (Fonseca, João, 

Hologramas da Consciência, 1ª Edição, Edições, ISPA, 

2010).O Homem tem que interiorizar que em 
qualquer momento da sua vida, pode vir a 
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tornar-se num excluído, quer seja por 
motivos monetários ou porque veio a 
contrair uma doença condenável pela 
sociedade, ou ainda simplesmente porque 
ficou velho.  
 

Ficando assim a pergunta: Se fosse você um 
excluído, o que gostaria que a sociedade 
fizesse por si? 

Vasco Fernandes 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
EXCLUSÃO SOCIAL,  
UM FENÓMENO  
MULTIDIMENSIONAL 
A exclusão social apresenta-se como um 
fenómeno multidimensional, que abarca um 
conjunto de fenómenos sociais interligados 
contribuindo assim para dar rosto ao 
excluído, como é o caso do desemprego, da 
discriminação assim como da pobreza entre 
outros. Segundo Fernandes, estes factores 
são determinantes para empurrar o excluído 
para fora ou para a periferia da sociedade 
todos aqueles que não participam dos 
valores e das representações sociais 
dominantes. 
 
O afastamento do indivíduo da sociedade 
acarreta uma mudança na sua estrutura 
enquanto “Ser”. O sentimento de rejeição 
pode ser devastador e levar o indivíduo a 

cometer acções que irão afectar, quer o 
indivíduo quer e a sociedade em geral.  
 
Quando um individuo é excluído da 
sociedade, todas as suas anteriores 
referências são anuladas e dá-se assim início 
a um novo ciclo de vida, ele coloca em causa 
os valores que aprendera então. Esta atitude 
pode acabar por levar o indivíduo a cometer 
crimes de diversa ordem, até porque o 
excluído tende a juntar-se aqueles que nunca 
tiveram a oportunidade de viver numa 
sociedade com padrões normas, uma vez ai, 
o recém-excluído irá encontrar referências 
que vão definitivamente contra as que 
cultivou durante a sua vida. Colocando assim 
em causa tudo que aprendera (os valores) e 
isso fará com que trace um novo caminho 
para si, caminho esse que só o tempo 
permitirá escrever acerca dele. 
 
Ano após ano o mundo está a sofrer uma 
transformação financeira pela negativa, e é 
previsível que esta mudança possa vir gerar 
grandes pólos de pobreza, e em 
consequência disso, os novos pobres serão 
afastados da sociedade. Estará o mundo 
preparado para enfrentar um aumento 
significativo de pobres… Conseguirá o mundo 
encontrar soluções para que não se aumente 
a exclusão… 
 
É um desafio que todos nós vamos ter que 
enfrentar. 

Vasco Fernandes 
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ATITUDE PERANTE A MORTE 
Todos nós, uns mais cedo do que outros 
teremos que enfrentar o processo final do 
nosso envelhecimento, a velhice, que com ou 
sem patologias graves acabarão por nos 
conduzir à morte corporal.  
 
Ao longo dos tempos o homem tem-se 
preocupado com a sua finitude a nível 
científico, psicológico, religioso e espiritual, 
mas a morte é inevitável e por isso é 
necessário que enfrentemos esta realidade e 
que tentemos compreender - dentro do 
possível - o que é morrer, e para isso é 
fundamental a forma de como nós 
encaramos a nossa vida. 
 
A vida deve ser vivida com sabedoria e 
tranquilidade, de nada vale viver em conflito 
com os outros e connosco. “Aproveitem a 
vida e ajudem-se uns aos outros. Apreciem 
cada Momento, agradeçam e não deixem 
nada por dizer, nada por fazer” (António Feio, 
2010). 

 
 Esta simples frase que o actor António Feio 
nos deixou, parece ser o “elixir” da vida, mas 
quando ele se refere a aproveitar a vida, 
acredito que muitos de nós o façamos, mas 
em relação em ajudar os outros, já não tenho 
tanta certeza. Os momentos que apreciamos, 
será que os agradecemos… devíamos seguir 
as palavras simples, mas profundas que o 
António Feio nos deixou, fazendo tudo o que 
temos a fazer e principalmente dizer o que 
sentimos, de forma sincera e leal. 
 
António Feio foi um exemplo de vida para 
todos nós, um doente terminal que encarou 
a sua morte sempre com um sorriso e devido 
à sua profissão, brincou com a sua finitude, 
mostrando-nos que a morte deve ser 
encarada de forma natural, mesmo que 
aconteça cedo demais como foi o caso de 
António Feio. 
 
“A vida tal como a conhecemos, é 
inconcebível sem termos consciência de que 
tem que acabar um dia. Factos como a 
reprodução, a emoção, a compaixão, a 
competição e a ambição, seriam 
desnecessárias se nunca houvesse um fim” 
(Verwoerdt, 1966). 
 
Encarar a morte só é possível se 
conseguirmos olhar para o nosso interior, 
perceber quem somos, decifrar os nossos 
sentimentos com honestidade e entender 
assim que o nosso “EU” se encontra dentro 
de um corpo que um dia acabará por morrer. 
Para Koestenbaun, a morte afecta as nossas 
percepções de vida de muitas formas 
positivas. 

                        Teresa Fernandes 
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GERONTOLOGIA SOCIAL 
Ciência que estuda o processo de 
envelhecimento do Homem, isto é, investiga 
as modificações morfológicas, fisiológicas, 
psicológicas e sociais consecutivas à acção do 
tempo no organismo humano, 
independentemente de qualquer fenómeno 
patológico (R. Fontaine, 2000; Z. Nicolas, 1981). 
 

Envelhecimento Humano – No sentido 
“imago hominis”, é um lugar de Sabedoria, 
Arte, Fascinação, Imaginação e Criatividade 
de saber envelhecer (em-velho-ser). 
 
Envelhecer e envelhecimento, têm como 
princípio a morfogénese do conhecimento: o 
saber, o saber-fazer, o saber-estar, o saber-
ser, como valores de aprendizagens 
fruídas.Com o prazer de apropriação do 
melhor e da maior parte do património 
ecológico, cultural, tecnológico e científico, 
desfrutadas com o gozo de “aprender a 
aprender” e a viver em 
comunidade/sociedade. (Marujo, Joaquim, PhD. – 

http://www.ese-jdeus.edu.pt/, 2010) 
 

A preocupação com o envelhecimento, com a 
velhice e com os idosos apesar de mais visível 
nos dias actuais, já existia desde o início da 
civilização. Em 1903 Elie Metchinikoff 
defendeu a criação de uma nova 
especialidade, a Gerontologia 
A origem da palavra Gerontologia vem do 
gero (velhice) + logia (estudo) Campo de 
investigação dedicado ao estudo do 
envelhecimento, velhice e dos idosos. 
 
CONCEITO DE ENVELHECIMENTO 
Processo dinâmico e progressivo, no qual há 
modificações morfológicas, funcionais, 
bioquímicas e psicológicas que determinam 
perda da capacidade de adaptação do 
indivíduo ao meio ambiente, ocasionando 
maior vulnerabilidade e maior incidência de 
processos patológicos que terminam por 
levá-lo à morte. (Papaléo Netto, 1996) 

 
A visão biológica do envelhecimento é o 
processo de transformação do organismo de 
natureza interacional que se inicia em 
diferentes épocas, com ritmos diferenciados, 
acarretando resultados distintos para as 
diversas partes e funções do organismo. 
 

CONCEITO DE VELHICE 
Um ciclo de vida vital delimitada por eventos 
como perdas psicomotoras, afastamento 
social, restrição em papéis sociais e 
especialização cognitiva. Neri (2001) ; Papaléo 

Netto (2002) 
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O QUE É UM GERONTÓLOGO? 
O Gerontólogo é o profissional responsável 
pela identificação, planeamento e a avaliação 
de problemas inerentes ao envelhecimento e 
à velhice.  
É da responsabilidade do Gerontólogo,  
intervir quer na prevenção da doença, quer 
na promoção da saúde e consequentemente 
investigar e estudar o fenómeno do 
envelhecimento humano, assim como na 
prevenção de problemas socioculturais e 
espirituais.  (Joaquim Parra Marujo, Ph.D. – 
2012) 
 
Também é o responsável pela promoção de 
um envelhecimento bem-sucedido bem 
como pela administração e organização dos 
serviços de preservação de cuidados a idosos. 
Por isso, o Gerontólogo exerce a sua prática 
profissional em contacto directo ou indirecto 
com a população idosa. Os profissionais de 
atendimento aos idosos são co-responsáveis 
pela criação de um vínculo (apego) que 
permita ao idoso o desenvolvimento da 
confiança e simultaneamente a satisfação do 
profissional, pelo seu trabalho realizado. É 
importante também que cada profissional 
esteja disponível para compartilhar 
informações e experiências com a sua 
equipa, fortalecendo assim todo o grupo de 

trabalho, mantendo sempre o compromisso 
ético e técnico da sua responsabilidade 
individual. 
 
GERONTÓLOGO, COMPETÊNCIAS  
• Conhecer os processos normais de 

envelhecimento detectando desvios de 
carácter patológico, atempadamente; 

• Gerir, administrar e organizar serviços de 
preservação do bem-estar das 
comunidades em envelhecimento. 

• Implementar programas de prevenção e 
promoção dos processos de 
desenvolvimento no idoso; 

• Avaliar problemas de envelhecimento, 
qualidade de vida e bem-estar nas 
populações idosas; 

• Participar de forma activa na avaliação 
multidisciplinar dos idosos, 
supervisionando o cumprimento e a 
vigilância das prescrições clínica e ou 
terapêutica, com a finalidade de promover 
o suporte e a segurança para o bem-estar 
dos indivíduos; 

• Intervir na comunidade, junto dos idosos e 
prestadores de cuidados (formais e 
informais); 

• Acompanhar e/ou encaminhar os idosos 
em situações agudas, reabilitação e 
finitude; 

• Participar em trabalhos de investigação 
clínica e de saúde pública com vista ao 
estabelecimento dos padrões de 
qualidade de vida das populações em 
envelhecimento; 

• Intervir ao nível da prevenção e promoção 
da saúde; 

• Intervir nas áreas da investigação 
científica, de gestão e de ensino, seja em 
iniciativas institucionais, seja em projectos 
interinstitucionais. 
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GERONTÓLOGO 
ÁREAS DE INTERVENÇÃO 
A formação em gerontologia assenta em três 
pilares básicos: uma médica (cuidados de 
saúde); uma componente psicológica e uma 
componente social/organizacional.  
 

 Intervenção em grupos específicos de 
idosos. 
 
 

Áreas horizontais: 
 

• Promoção de cuidados  
• Serviços de Informação. 
• Assessoria legal e defesa de direitos. 
• Programas de lares e/ou internamento. 
• Programas inovadores e/ou alternativos. 
• Centros de atenção diurna e nocturna. 
• Programas de adaptação ambiental. 
• Programas de cuidado domiciliário. 
• Intervenção em negligência e maus-tratos 

a idosos. 
• Serviços de apoio a cuidadores informais. 
• Promoção do envelhecimento activo. 
• Programas de saúde e bem-estar físico. 
• Programas de rendimentos económicos. 
• Programas educacionais (formais e não 

formais). 
• Promoção do envelhecimento produtivo 
• Voluntariado sénior e programas 

intergeracionais. 
• Programas de emprego sénior. 
 

Áreas Transversais (intervenção em grupos 
não-específicos de idosos) 
 

• Investigação e desenvolvimento de 
políticas, programas e projectos 

• Influência directa nos agentes políticos. 
• Consultoria a agentes políticos. 
• Participação em movimentos dos cidadãos 

idosos. 
• Formação de associações de idosos para 

poder político. 
•  Participação no processo de 

desenvolvimento das políticas sociais e na 
apresentação de alternativas. 

• Formação e treino de profissionais e 
voluntários (cuidadores). 

• Diagnóstico de necessidades de formação 
• Planeamento de intervenções ou 

actividades formativas 
• Concepção de intervenções, programas, 

instrumentos e suportes formativos 
• Organização e promoção de intervenções 

ou actividades formativas 
• Desenvolvimento/execução de 

intervenções ou actividades formativas 
• Acompanhamento e avaliação de 

intervenções ou actividades formativas 
 
O apoio aos idosos é um problema maior das 
sociedades modernas actuais em que 
Portugal não é excepção. A emergência da 
gerontologia como disciplina académica e 
como profissão é uma imanência espectável 
desse processo de transformação da 
sociocultural. 

Pereira, Fernando 
Doutoramento, Sociologia 

Instituto Politécnico de Bragança 
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GERIATRIA: ALGUMAS DOENÇAS 
CARACTERÍSTICAS DOS IDOSOS: 
 
ARTRITE REUMATÓIDE: As articulações ficam 
inflamadas, originando inchaço, dor e muitas 
vezes leva à destruição definitiva do interior 
das articulações. 
 

SINTOMAS: A artrite reumatóide pode-se 
iniciar de forma súbita com a inflamação de 
muitas articulações ao mesmo tempo. Em 
geral é simétrica, quer dizer, quando afecta 
uma articulação de um lado do corpo, a 
correspondente do outro lado também é 
afectada. As articulações inflamadas são em 
geral dolorosas e ficam com frequência 
rígidas, sobretudo logo depois de se levantar 
ou depois de um período de inactividade 
prolongado. As articulações afectadas 
aumentam e podem deformar-se 
rapidamente. 
 

TRATAMENTO: Um princípio básico do 
tratamento é o repouso das articulações 
afectadas, dado que usa-las piora a 
inflamação. O recurso a medicamentos, 
nomeadamente, anti-inflamatórios não 
esteróides.  
 
GOTA 
Acumulação de cristais de urato 
monossódico, que se verifica nas articulações 

devido a um valor de ácido úrico 
anormalmente alto no sangue. 
 

SINTOMAS: Manifestam-se dores intensas e 
repentinas numa ou mais articulações que 
aumentam progressivamente. A articulação 
edemacia-se e a pele circundante torna-se 
vermelha ou púrpura, tensa e brilhante, com 
uma sensação de calor. Produz muita dor ao 
tacto.  
TRATAMENTO: Recurso a medicamentos anti-
inflamatórios não esteróides. Beber muito 
líquidos, evitar as bebidas alcoólicas e ingerir 
pequenas quantidades de alimentos ricos em 
proteínas.  
Muitas pessoas que sofrem de gota têm 
peso a mais. Com a perda de peso, os 
valores de ácido úrico no sangue voltam à 
normalidade.  

 
DOENÇA DE PARKINSON: Perturbação 
degenerativa e lentamente progressiva do 
sistema nervoso que apresenta várias 
características particulares: tremor em 
repouso, lentidão na iniciação de 
movimentos e rigidez muscular.  
SINTOMAS: Em muitas pessoas inicia-se como 
um tremor da mão quando está em repouso. 
O tremor é máximo em repouso, diminui com 
o movimento voluntário da mão e 
desaparece durante o sono.  
O tremor, leve e rítmico, intensifica-se com a 
tensão emocional ou o cansaço. A dificuldade 
para iniciar o movimento é particularmente 
importante e a rigidez muscular dificulta 
ainda mais a mobilidade. 
 
DOENTE COM PARKINSON: O andar torna-se 
extremamente difícil, a pequenos passos.  
Os membros superiores não seguem o ritmo 
normal da marcha. A rigidez e a imobilidade 
podem contribuir para produzir dores 
musculares e sensação de cansaço. A 
combinação de todos estes sintomas causa 
muitas dificuldades. A deterioração no 
controlo da musculatura das mãos provoca 
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uma dificuldade crescente para as 
actividades diárias, como abotoar os botões 
da camisa ou atar os atacadores.  
As feições são menos expressivas devido à 
imobilidade dos músculos da cara 
responsáveis pela expressão. Com o tempo a 
cara adquire um olhar perdido, com a boca 
aberta e uma diminuição do pestanejar. É 
frequente que estas pessoas se babem ou se 
engasguem como consequência da rigidez 
muscular na cara e na garganta, o que 
dificulta a deglutição. Os doentes que sofrem 
de Parkinson costumam falar sussurrando 
com voz monótona e podem gaguejar devido 
à dificuldade que têm para exprimir os seus 
pensamentos. 
 

TRATAMENTO: Recurso a medicamentos. 
Prática diária do máximo de actividades 
físicas possíveis e o seguimento de um 
programa regular de exercícios podem 
contribuir para que os afectados pela 
doença de Parkinson mantenham a 
mobilidade. 

 
INCONTINÊNCIA URINÁRIA: É a perda 
incontrolável da urina. a incontinência 
urinária pode ter várias causas e classifica-se 
em função do tipo de sintomas, como 
incontinência por urgência, por esforço, por 
extravasamento ou por incontinência total.  
 
 

INCONTINÊNCIA POR IMPULSO: Incapacidade 
de adiar a micção por mais do que alguns 
minutos, depois de se sentir a necessidade de 
urinar. Infecção do tracto urinário. 
Hiperactividade da bexiga. Obstrução do 
fluxo de urina. Cálculos e tumores na bexiga. 
Medicamentos, especialmente diuréticos. 
 
INCONTINÊNCIA PROVOCADA POR STRESS: Fuga 
de urina, geralmente em pequenos jactos, 
provocados por um aumento da pressão 
abdominal que se verifica quando uma 
pessoa tosse, ri, faz esforços, espirra ou 
levanta um objecto pesado. Debilidade do 

esfíncter urinário (o músculo que controla o 
fluxo de urina da bexiga). Nas mulheres, 
diminui a resistência ao fluxo da urina através 
da uretra, em geral por causa da carência de 
estrogénio.  
 

INCONTINÊNCIA POR EXCESSO DE FLUXO: 
Formação de urina na bexiga que se torna 
demasiado volumosa para que o esfíncter 
urinário a contenha, de maneira que a urina 
se derrama intermitentemente, com 
frequência sem reacções na bexiga. 
Obstrução do fluxo da urina, provocada 
geralmente por dilatação ou cancro da 
próstata nos homens e por um estreitamento 
da uretra (um defeito de nascença) nas 
crianças. Músculos da bexiga enfraquecidos; 
Mau funcionamento nervoso. 
Medicamentos.  
 

INCONTINÊNCIA TOTAL: Fuga contínua porque 
o esfíncter não se fecha; Defeito de 
nascença; Lesões do colo da bexiga; por 
exemplo; durante uma cirurgia.  
 

INCONTINÊNCIA PSICOGÉNICA: Perda de 
controlo por motivos psicológicos; distúrbios 
emocionais, como a depressão.  
 

INCONTINÊNCIA MISTA: Combinação dos 
problemas já indicados (por exemplo, muitas 
mulheres têm incontinência por stress e por 
instinto ao mesmo tempo).  
Combinação das causas acima mencionadas.  
 
DIABETES MELLITUS: É uma perturbação em 
que os valores sanguíneos de glicose (um 
açúcar simples) são anormalmente altos 
dado que o organismo não liberta insulina ou 
utiliza-a inadequadamente. a insulina, uma 
hormona produzida pelo pâncreas, é a 
principal substância responsável pela 
manutenção dos valores adequados de 
açúcar no sangue.  
 
TIPOS DE DIABETES MELLITUS: 
Diabetes Mellitus Tipo I (Insulino 
Dependente) - quando não há produção de 
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insulina pelo pâncreas ou aquela que é 
produzida é anormal. 
Diabetes Mellitus Tipo II (Não Insulino 
Dependente) - existe produção de insulina 
mas, é insuficiente para as necessidades. 
Pode-se corrigir essa situação com a dieta 
rigorosa, ou então com anti-diabéticos orais. 
SITUAÇÕES DE 
DESCOMPENSAÇÃO: Hiperglicémia - aumento 
da quantidade de açúcar no 
sangue. Hipoglicémia - diminuição acentuada 
da quantidade de açúcar no sangue, 
motivada pela falta de sua ingestão ou pelo 
excesso de insulina.  
HIPOGLICÉMIA (CAUSA): Jejum prolongado. 
Esforços físicos acentuados e/ou em 
condições climatéricas desfavoráveis, que 
aumentam os consumos energéticos do 
organismo. 
 

SINTOMAS: Sensação de fraqueza/fome; 
Tonturas, náuseas e dor abdominal; 
Palidez acentuada; Suor abundante e frio, 
pele pegajosa; Convulsões; coma. 
MODO DE ACTUAÇÃO: Hipoglicémia – 
transportar para o centro de saúde. 
HIPERGLICÉMIA (CAUSA): Uma refeição muito 
rica em hidratos de carbono (açucares). Falta 
de insulina. 
SINTOMAS: Fadiga crescente; Confusão 
Mental; Hálito Cetónico; Face rosada e 
aspecto congestionado; Inconsciência e 
coma. 
MODO DE ACTUAÇÃO: Hiperglicémia – dar 
água com açúcar. 

 
ESCARAS: São feridas, produzidas pela falta 
de circulação sanguinea em várias partes do 
corpo, onde estas exercem uma certa 
pressão continua em pacientes que 
permanecem acamados. após o 
aparecimento das feridas estas produzem 
não só sofrimento fisico do paciente, mas 
produz um odor desagradável 
 

LOCAIS ONDE É MAIS COMUM O 
APARECIMENTO DE ESCARAS: Ombros, 

omoplata, cotovelos, quadril, base da 
espinha (região sacral), lateral das nádegas, 
joelhos, tornozelo e calcanhar. 

 

PREVENÇÃO: Evitar ficar na cama o dia todo; 
Mudar de posição frequentemente, quer 
esteja na cama que sentado no sofá; Lavar a 
pele regularmente.  
 

PNEUMONIA: É uma infecção nos alvéolos 
pulmonares (local onde se faz as trocas 
gasosas) desencadeada por bactérias, vírus, 
fungos, parasitas ou alergéneos. 
 

FACTORES DE RISCO: Idosos; Álcool e tabaco; 
Ar condicionado; Constipações ou gripes mal 
curadas; Alergias; Alterações rápidas do 
tempo; Insuficiência cardíaca; Doença 
pulmonar de base; Má nutrição. 
 

SINAIS E SINTOMAS: A pneumonia pode surgir 
depois de uma gripe mal curada. Os sintomas 
podem surgir todos ao mesmo tempo, de 
uma forma rápida ou com dias de evolução. 
Não implica que estejam todos presentes. 
Pode aparecer: Fraqueza e sensação de mal-
estar geral; Suores e febre; Perda de apetite; 
Dor no tórax. 
 

TRATAMENTO: Conforme a idade do doente e 
a evolução da doença, pode ser necessário a 
hospitalização para fazer o antibiótico 
injectável, oxigénio e haver um melhor 
controlo da evolução da doença. O médico 
pode achar necessário o doente fazer 
cinesioterapia respiratória para ajudar a 
libertar as secreções nos pulmões.  
Se a pneumonia for viral, geralmente passa 
com medicação de suporte como os 
antipiréticos e medicação para a dor. (In, 
Cartilha do Idoso – Andreia Fernandes, Carla Filipa, 
César Fernandes, Cristina Neves, Isabel Gonçalves, 
Joana Cachudo, Luciano da Silva, Lúcia Tomé, 
Margarida Monteiro, Maria Helena Saramago, Maria 
João Ferreira, Marisa Santos, Ruth Salvaterra, Sabrina 
Mestre, Sara Gonçalves, Vasco Fernandes - Trabalho 
dos alunos de Gerontologia – ESEJD) 

http://www.conhecersaude.com/adultos/3058-infeccao-urinaria.html
http://www.conhecersaude.com/idosos/3043-insuficiencia-cardiaca.html
http://www.conhecersaude.com/criancas/3007-Febre.html
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ENVELHECIMENTO COGNITIVO 
Durante o processo de envelhecimento 
ocorrem várias alterações nos indivíduos, 
estando entre elas as neurológicas, cognitivas 
e comportamentais. A alteração neurológica 
mais vulgar é a diminuição na velocidade do 
processamento das informações. 
Cognitivamente há um uso menor de 
estratégias durante o processo de 
memorização, as comportamentais, 
abrangem questões de estilos de vida, 
havendo uma redução das oportunidades de 
estimulação cognitiva em virtude da reforma 
ou do isolamento social. 
 
A perda da memória dificulta a aproximação 
das pessoas e as suas relações afectivas, 
sociais e familiares, o Sénior fica com 
limitações no seus relacionamentos, a perda 
de memória impede-o de se cuidar, planear 
sua qualidade de vida e consequentemente 
perder a autonomia. 
 
Alguns estudos relativos ao desempenho 
intelectual demonstram que as aptidões 
cognitivas atingem o seu pico pelos 30 anos., 
e continuam estáveis até aos 50-60 anos, a 
partir destas idades começam a diminuir, o 
declínio acelera-se a partir dos 70 anos. 
O declínio das funções intelectuais não é 
uniforme para todas as idades, segundo Spar 
e La Rue, a capacidade de comunicar 

eficazmente através da linguagem mantêm-
se estável durante toda a vida adulta, 
contudo as pessoas idosas tem maior 
dificuldade em compreender mensagens 
longas ou complexas e em recuperarem e 
reproduzirem rapidamente nomes ou termos 
específicos (www.psicologia.pt). 
A idade evidencia maior dificuldade nas 
tarefas de raciocínio que envolvem uma 
análise lógica e organizada, no desempenho 
de tarefas que implicam planear, avaliar e 
executar sequências complexas, com a idade 
vamo-nos tornando mais lentos nos aspectos 
perceptivos, mnésicos e cognitivos. 
O envelhecimento normal é marcado pela 
presença de défices cognitivos, que devem 
ser cuidadosamente avaliados no sentido de 
se perceber a sua gravidade e impedir a sua 
evolução para quadros mais graves. 
 
Os Seniores devem ser alvo de um programa 
de estimulação cognitiva que ajude a superar 
e compensar os défices adquiridos, deve-se 
estimular os seniores para que possam 
atrasar o declínio cognitivo. Os Gerontólogos 
têm um papel importante neste processo. 
 
Devemos procurar o centro de interesse do 
Sénior, os seus interesses são fundamentais 
para que se consiga fazer um bom trabalho, 
quando esse pólo de interesse for descoberto 
deve ser utilizado de forma adequada pois 
ele vai-nos permitir desenvolver a cognição 
do Sénior. 
 
É importante que a informação chegue clara, 
para que o sénior a possa entender, devemos 
questioná-lo sobre o tema que lhe 
apresentamos, ele deve desenvolver o 
assunto por palavras suas, temos que saber 
ouvi-lo e estimula-lo para que ele possa 
processar a informação que recebeu e 
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responder quer verbalmente ou através de 
tarefas a realizar, completando assim o ciclo 
de Input-output. 
 
Com o avançar da idade o processo de 
retrogénese é inevitável, o que de certa 
forma nos leva de volta à “infância”, é 
importante trabalhar a cognição dos seniores 
para atrasar o seu declínio cognitivo. 
 
Os Seniores devem ser estimulados para que 
tenham melhor qualidade de vida, a 
estimulação deverá ser adequada a cada 
caso, incentiva-los a ler, fazer com que 
pratiquem jogos de tabuleiro, praticar 
exercícios físicos e estimular o cérebro com 
actividades que exijam atenção, 
concentração e pensamento lógico, o que 
contribui para o aumento da densidade 
sináptica cerebral, cuja rede de transmissão é 
responsável pela dinâmica e plasticidade do 
cérebro, sendo a estimulação do 
funcionamento mental, um dos mais 
importantes princípios para a promoção da 
saúde dos Seniores. 
 
A Bateria Psicomotora (BPM) de Victor da 
Fonseca é uma ferramenta de trabalho de 
extrema importância, pois permite-nos uma 
avaliação a nível cognitivo e motor. É sem 
dúvida um enorme contributo para a 
psicomotricidade, uma ferramenta 
imprescindível para todos os que intervêm 
com os Seniores. 
 
Uma boa cognição consegue-se com trabalho 
e organização, a auto-organização, é 
necessário intervir e ampliar o 
conhecimento. Para tudo tem que se ter 
trabalho, nada se consegue sem esforço  
Com o aumento da expectativa de vida, é 
crescente a preocupação com os défices 

cognitivos, o declínio cognitivo leve (DCL) e o 
diagnóstico da demência do tipo Alzheimer 
(DTA). 
 
Quando uma pessoa percebe que vem 
apresentando dificuldades cognitivas, sente 
receio de receber o diagnóstico da DTA, em 
virtude da irreversibilidade do quadro e dos 
prejuízos progressivos provocados. 
 
As falhas cognitivas podem ser: 

1. Normais durante o envelhecimento 
2. Mais marcantes do que o esperado para 

o envelhecimento normal, mas não 
evolutivo para um quadro demencial. 

3. Ou ainda podem corresponder a um 
quadro inicial da DTA. 

4. Queixa de falta de memória por parte do 
individuo e corroborada por um 
informante. 

5. Comprometimento objectivo da 
memória, diagnosticado por testes. 

6. Funções cognitivas gerais normais. 
7. Ausência de alterações das actividades 

da vida diária. 
8. Manifestações não suficientemente 

graves para o diagnóstico de demência. 
 

Existe muita diversidade nos estudos sobre o 
declínio cognitivo, conceitos e critérios 
diagnósticos, muitas formas de investigação, 
ou seja diversos testes e consequentemente 
uma não-uniformidade da avaliação. Todos 
os conceitos\testes podem ser utilizados 
como auxiliares no diagnóstico de DCL e DTA. 

Vasco Fernandes 

 

 

 

 

 



 

 
 

29 
 

                                             

                        Newsletter – GERONTOLOGIA SOCIAL 
                                  ENVELHECIMENTO NAS SOCIEDADES CONTEMPORÂNEAS  

                               Direcção: Doutor Joaquim Parra Marujo  
                               Realização: Vasco Fernandes  

 

QUE MUNDO É ESTE? 
EXCLUSÃO SOCIAL 
Como se sabe as desigualdades estremas, são 
um flagelo para os desprotegidos. Vivemos 
num mundo egoísta cheio de preconceitos. 
Todos aqueles que são diferentes, quer pela 
sua cultura, quer pelo grau de formação, 
passando por coisas tão simples como o lugar 
onde vivem e obviamente a falta de 
rendimentos. São estas razões entre tantas 
outras que os catapultam para uma pobreza 
extrema.  
 

Em 2009 os dados das Nações Unidas 
indicavam que 1.4 mil milhões de pessoas 
continuavam a subsistir com menos de 1.25 
dólares por dia, que é o limiar da pobreza 
definido pelo Banco Mundial. 
 

Os excluídos são condenados pela sociedade 
através da indiferença e do silêncio, é uma 
forma cruel de condenar as pessoas, tal 
“justeza” é justificada muitas vezes com os 
deveres dos Estados. Para a maioria das 
pessoas, são os Estados os únicos 
culpados/responsáveis, serão só os Estados 
os únicos culpados, ou teremos também a 
nossa dose de culpa enquanto actores 
sociais. 
 

Eu, pessoalmente acredito que a culpa é de 
todos, se por um lado os governos não 
disponibilizam condições de trabalho e de 
educação aos excluídos, por outro lado nós 
sociedade aproveitamos tal negligência dos 
Estados para agirmos de forma incorrecta. O 
pequeno exemplo que dou a seguir parece 
ter pouca importância, mas, também é um 
indicador de que muito há a fazer no 
combate à exclusão social: desviamos os 
nossos filhos das classes mais baixas e até 
trocamos de escola, se nessa escola existirem 
meninos de certas etnias. 

Muitas pessoas dirão que estou a exagerar, 
estarei… não, não estou a exagerar, esta é 
uma das muitas formas de condenar os 
desfavorecidos, como já referi, de forma 
silenciosa e indiferente, contudo intencional. 
Assim sendo esta é – sem dúvida - uma das 
muitas formas dos adultos contribuírem para 
a exclusão. 
 

Não vou abordar as atitudes que os colegas 
de escola adoptam em relação a essas 
minorias, isso ficará para outra altura, mas 
não quero deixar de dizer que as atitudes 
desses colegas de escola, são quase sempre, 
o reflexo da educação que recebem. A 
exclusão social não se combate somente com 
dinheiro, é necessária uma reeducação da 
sociedade neste sentido. 
 

Mas afinal, os excluídos não estão totalmente 
esquecidos, ainda há pouco tempo foram 
visitados, cumprimentados e chamados a 
participar na sociedade, que maravilha…, 
claro que se tratava do apelo ao voto, para 
isso os excluídos servem, servem para 
arranjar emprego e estabilidade económica 
aqueles que depois de colocados, se 
esquecem dos que através do voto lhes 
deram um emprego. Estes excluídos – e 
votantes - também precisam de emprego e 
estabilidade. 
 

A exclusão social não é só um problema das 
camadas mais pobres, também existe em 
pessoas com capacidades financeiras, basta 
serem portadores de determinadas doenças 
para que sejam excluídos. Será justo dizer 
que a exclusão social não é só um problema 
dos pobres. 
A exclusão social pode, por diversos motivos, 
transformar qualquer um de nós em vítima, 
num excluído. Basta ser Velho.  

Vasco Fernandes 
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VIOLÊNCIA CONTRA IDOSOS 
A VIOLÊNCIA CONTRA OS IDOSOS FAZ PARTE 
DA VIOLÊNCIA SOCIAL EM GERAL E 
CONSTITUI UM FENÓMENO UNIVERSAL. 
TODOS OS CIDADÃOS, IDOSOS OU NÃO, TÊM 
O DEVER DE COMUNICAR ÀS AUTORIDADES 
COMPETENTES QUALQUER FORMA DE 
VIOLAÇÃO CONTRA OS DIREITOS DA PESSOA 
IDOSA. 
 
FORMAS DE VIOLÊNCIAS CONTRA O IDOSO: 
 
Estrutural - Decorre pela desigualdade social 
e é naturalizada nas manifestações de 
pobreza, de miséria e de discriminação; 
 

Interpessoal – Refere-se às interacções e 
relações quotidianas; 
 

Institucional - Com respeito à aplicação ou à 
omissão na gestão das políticas sociais e 
pelas instituições de assistência; 
 

Abuso Físico, Maus Tratos Físicos ou 
Violência Física – É o uso da força física para 
forçar os idosos a fazerem o que não 
desejam, para feri-los, provocar-lhes dor, 
incapacidade ou morte; 
 

Abuso Psicológico, Violência Psicológica ou 
Maus Tratos Psicológicos – Correspondem a 
agressões verbais ou gestuais com o 
objectivo de aterrorizar os idosos, humilhá-
los, restringir sua liberdade ou isolá-los do 
convívio social; 

 

Abuso Sexual, Violência Sexual – Assédio 
e/ou ato sexual sem o consentimento do 
idoso; 
 

Abandono - É uma forma de violência que se 
manifesta pela ausência ou abandono dos 
responsáveis governamentais, institucionais 
ou familiares de prestarem socorro a uma 
pessoa idosa que necessite de protecção; 
 

Negligência - É a recusa ou a omissão de 
cuidados devidos e necessários aos idosos, 
por parte dos responsáveis familiares ou 
institucionais; 
 

Autonegligência - Conduta do idoso que 
ameace sua própria saúde ou segurança, pela 
recusa de prover cuidados necessários a si 
mesmo; 
 

Abuso Financeiro e Económico - Exploração 
imprópria ou ilegal e/ou sem o 
consentimento de recursos financeiros do 
idoso. Este tipo de violência é geralmente 
cometido por familiares em tentativas de 
forçar procurações que lhes dêem acesso a 
bens patrimoniais, para realização de vendas 
de bens ou imóveis sem o consentimento do 
idoso; 
 

Violência Familiar – São particularmente 
relevantes os abusos e negligências quando 
os familiares mais próximos consideram a 
velhice como decadência, classificando assim 
o idoso como inútil e descartável. 
Normalmente está em causa problemas de 
espaço físico e financeiro. 
 

Geralmente o Agressor é Familiar: Vive na 
mesma casa que a vítima; depende do idoso 
ou o idoso depende dele; É abusador de 
álcool e/ou drogas; Tem vínculos afectivos de 
pouco valor e em certos casos, sentimentos 
de repugnância pelo idoso; Vive socialmente 
isolado e assim mantém o idoso; Sofreu ou 
sofre agressões, depressão ou transtorno 
mental. (Autor desconhecido)  
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DIREITOS DOS IDOSOS 
 

RESOLUÇÃO 46/91 APROVADA NA ASSEMBLEIA 
GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS16/12/1991 TRATA 
DOS DIREITOS DOS IDOSOS. 
 

INDEPENDÊNCIA 
 

1. Ter acesso à alimentação, à água, à 
habitação, ao vestuário, à saúde, a apoio 
familiar e comunitário;  

2. Ter oportunidade de trabalhar ou ter 
acesso a outras formas de geração de 
rendimentos; 

3. Poder determinar em que momento se 
deve afastar do mercado de trabalho.  

4. Ter acesso à educação permanente e a 
programas de qualificação e requalificação 
profissional:  

5. Poder viver em ambientes seguros 
adaptáveis à sua preferência pessoal, que 
sejam passíveis de  mudanças;  

6. Poder viver em sua casa pelo tempo que 
for viável.     

 
PARTICIPAÇÃO 

 

7.  Permanecer integrado na sociedade, 
participar activamente na formulação e 
implementação de políticas que afectam 
directamente o seu bem-estar e transmitir 
aos mais jovens conhecimentos e 
habilidades;  

8. Aproveitar as oportunidades para prestar 
serviços à comunidade, trabalhando como 
voluntário, de acordo com seus interesses 
e capacidades;  

9. Poder formar movimentos ou associações 
de idosos.  

ASSISTÊNCIA 
 

10. Beneficiar da assistência e protecção da 
família e da comunidade, de acordo com 
os seus valores culturais;  

11. Ter acesso à assistência médica para 
manter ou adquirir o bem-estar físico, 
mental e emocional, prevenindo a 
incidência de doenças;  

12. Ter acesso a meios apropriados de 
atenção institucional que lhe 
proporcionem protecção, reabilitação, 
estimulação mental e desenvolvimento 
social, num ambiente humano e seguro;  

13. Ter acesso a serviços sociais e jurídicos 
que lhe assegurem melhores níveis de 
autonomia, protecção e assistência;  

14.Desfrutar os direitos e liberdades 
fundamentais, quando residente em 
instituições que lhe proporcionem os 
cuidados necessários, respeitando-o na 
sua dignidade, crença e intimidade. Deve 
desfrutar ainda do direito de tomar 
decisões quanto à assistência prestada 
pela instituição e à qualidade da sua vida.  

 
 

AUTO-REALIZAÇÃO 
 

15. Aproveitar as oportunidades para o total 
desenvolvimento das suas 
potencialidades;  

16. Ter acesso aos recursos educacionais, 
culturais, espirituais e de lazer da 
sociedade.  

 
 

DIGNIDADE 
 

17. Poder viver com dignidade e segurança, 
sem ser objecto de exploração e maus-
tratos físicos e/ou mentais;  

18. Ser tratado com justiça, 
independentemente da idade, sexo, raça, 
etnia, deficiências, condições económicas 
ou outros factores. 
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INFORMAÇÕES ÚTEIS 

 

 

 

NÚMEROS DE TELEFONE ÚTEIS 
APAV - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA APOIO À VITIMA: 

Tel. 707 200 077 

CRUZ VERMELHA: Tel. 217 714 000  

DECO - DEFESA DO CONSUMIDOR: Tel. 213 573 908  

EMERGÊNCIA INEM: Tel. 112 

FARMÁCIA NUMERO VERDE: Tel. 800 205 791 

INTOXICAÇÕES: Tel. 217 950 143 

LINHA DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 

 Tel. 800 201 974  

LINHA DO CIDADÃO IDOSO: Tel. 800 203 531 

LINHA DE EMERGÊNCIA SOCIAL: Tel. 144 

LOJA DO CIDADÃO: Tel. 808 241 107 

POLICIA JUDICIÁRIA (PIQUETE): Tel. 213 575 566 

PROVEDOR DA JUSTIÇA: Tel. 808 200 084 

SOS AMBIENTE: Tel. 800 200 520 

SAÚDE PÚBLICA: Tel. 808 211 31 

SAÚDE 24: Tel. 808 24 24 24  

 

ENDEREÇOS NACIONAIS NA INTERNET 
Autoridade Nacional de Protecção Civil: 

http://www.prociv.pt/ 

Biblioteca Nacional: http://www.bnportugal.pt/ 

Centro Regional da segurança social: www.seg-

social.pt 

Cruz Vermelha Portuguesa: 

http://www.cruzvermelha.pt/ 

Direcção-Geral da Saúde: http://www.dgs.pt/ 

Fundação Calouste Gulbenkian: 

http://www.gulbenkian.pt 

Guarda Nacional Republicana:  http://www.gnr.pt/ 

INFARMED: www.infarmed.pt 

Instituto Nacional de Emergência Médica: 

http://www.inem.pt/ 

Loja do Cidadão: http://www.lojadocidadao.pt/ 

Ministério da Administração Interna: 

http://www.mai.gov.pt/ 

Polícia Judiciária: http://www.pj.pt  

Portal da Saúde: http://www.portaldasaude.pt 

Polícia de Segurança Pública: http://www.psp.pt/ 

Portal do Governo: http://www.portugal.gov.pt/ 

Portal do Avô: http://www.portaldoavo.com.pt 

Portal do Cidadão: http://www.portaldocidadao.pt/ 

Portal do Consumidor: http://www.consumidor.pt/ 

Portal do Envelhecimento: 

http://www.portaldoenvelhecimento.net 

Portal dos Seniores: http://www.portal3idade.com  

Portal Oficial do Turismo de Portugal: 

http://www.visitportugal.com 

Portal S.S.A.P – Beneficiários: 

http://www.ssap.gov.pt/ 

Universidade Sénior Contemporânea: 

http://usc.no.sapo.p

http://www.seg-social.pt/
http://www.seg-social.pt/
http://www.cruzvermelha.pt/
http://www.dgs.pt/
http://www.gnr.pt/
http://www.inem.pt/
http://www.lojadocidadao.pt/
http://www.lojadocidadao.pt/
http://www.mai.gov.pt/
http://www.mai.gov.pt/
http://www.pj.pt/
http://www.psp.pt/
http://www.portugal.gov.pt/
http://www.portaldocidadao.pt/
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Tudo que existe e vive precisa  

De cuidados para continuar a existir.  

Uma planta, uma criança, um Idoso,  

O planeta Terra.  

Tudo o que vive necessita de alimento. Assim, o cuidado,  

A essência da vida humana, 

 Necessita de alimentação contínua.  

O cuidado vive do amor, da ternura,  

Da carícia e da convivência”.                             
                                                                                                           (BOFF, 1999) 
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2.º CICLO DE PALESTRAS  
“DOIS DEDOS DE CONVERSA…” 

Coordenação: Doutora Maria Paula Branco 

 

 

                  EB1/JI GALINHEIRAS  

 

 

 

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO JOÃO DE DEUS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O homem vive e coexiste com os outros numa 
concomitância de amor e de desamor. A sua 
relação com os seres humanos e com o mundo está 
resumida a preconceitos (prejuízo, 
condicionamento e preconcebido), estereótipos, 
representações sociais e ideologias que 
contaminam a sua trajectória de vida.  
 

Joaquim Parra Marujo, Ph.D. 
 in, Esteriotipos Sociales de La Enfermera -Tese de Doutoramento 
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Velho? Um dia também o serei… 
 

(Vasco Fernandes, 2009) 
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Ser Idoso e a Gerontologia Social 
 
 

Ser idoso é uma vitória na trajectória vital: foram anos conquistados à vida.  

Ser velho e interiorizar o envelhecer (em-velho-ser) é reconhecer as capacidades 

físicas, psíquicas e metafísicas dos mais velhos por todos nós (crianças, adolescentes, 

adultos e “maiores”). As suas experiências de vida são de vital importância para a 

gerontologia social.  

A preocupação com “estilo de vida” dos mais velhos tem vindo a aumentar em todos 

os campos de investigação, quer das ciências das humanidades, quer das ciências 

tecnológicas e é fundamental que o Idoso não seja afastado da sociedade. Os seus 

saberes-fazeres, as experiências acumuladas ao longo da sua vida, são 

indiscutivelmente uma mais-valia para todos nós.  

Assim sendo, a gerontologia social, tem a responsabilidade de encontrar formas de dar 

continuidade à participação dos mais velhos na sociedade, contribuindo para que o 

envelhecimento não seja um problema, mas sim mais um estadio na trajectória vital.  

É da responsabilidade da Gerontologia dar continuidade aos projectos de vida (em 

qualidade) dos idosos e acompanhá-los até à passagem para um outro porto (o 

morrer). 

A gerontologia social deve amalgamar-se com e para o Idoso.  

Joaquim Parra Marujo, Ph.D. - 2012 
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GERONTODESIGN 
Joaquim Parra Marujo 
Doutor em Antropologia Social e Cultural 
Mestre em Espaço Lusófono: Cultura, Economia e 
Política  
Mestre na Especialidade de Clínica em Saúde 
Mental 

O design é a expressão das necessidades 
humanas básicas e sociais. O gerontodesign 
tem como finalidade criar artefactos 
ergonomicamente adaptados aos gerontes. 
Desde o século XVIII a longevidade, que era 
de 31 anos de idade, não deixou de 
aumentar. Actualmente, pessoas com mais 
de 60 anos de idade são quinhentos e 
noventa milhões e no ano 2010, serão um 
bilião. Propomos um design para o geronte, 
baseado em “activities of daily living” e 
adaptado às seguintes áreas: perda de 
memória; dificuldades na orientação espácio-
temporal; declínio das funções cognitivas; 
modificações de comportamento e 
dificuldades de aprendizagem por diminuição 
da neuroplasticidade e mortalidade neuronal; 
défices sensoriais de natureza auditiva, visual 
e táctil. 

Gerontologia/Gerontodesign 

Gerontologia é a ciência que estuda o 
processo de envelhecimento do Homem, isto 
é, investiga as modificações morfológicas, 
fisiológicas, psicológicas e sociais 

consecutivas à acção do tempo no organismo 
humano, independentemente de qualquer 
fenómeno patológico (R. Fontaine, 2000; Z. 
Nicolas, 1981). O termo foi usado pela 
primeira vez em 1901, vem do grego geros: 
velho, cuja raiz etimológica tem inúmeros 
significados: sénior, idoso, ancião, 
senescente, geronte, terceira idade e do 
sufixo logia: estudo. 

Design, no sentido “imago hominis”, é a 
ciência ou o lugar de sabedoria, arte, 
fascinação, imaginação e criatividade de 
desenhar modelos “acima e abaixo da linha” 
de produtos industriais, comerciais e 
artesanais. É uma ciência e uma arte de dar 
forma, deformar e transformar o mundo 
natural (ecológico) num mundo artificial 
(mais belo/estético), nascido em 1919, 
quando Walter Gropius funda o movimento 
alemão da “Bauhaus”, em Weimar. É uma 
palavra inglesa de duplo significado porque 
funciona, quer como substantivo (design), 
quer como verbo (to design). Como 
substantivo significa: desígnio, projecto, 
intenção, plano, propósito, meta, estrutura 
fundamental, conspiração malévola, conjura, 
malícia, etc. Como verbo, significa: projectar, 
desenhar, designar, traçar, assinar, 
conformar, fingir, tramar algo (V. Flusser, 
2002). 

Geronto/Design é a aglutinação de 
gerontologia com o design no sentido de 
haver um desígnio de projectar, conceber e 
adaptar modelos aos gerontes e não de 
maliciosamente conspirar para “vender” 
modelos designados para pessoas com 
deficiência. 

Vivemos ao ritmo de mil voracidades do 
quotidiano e num tempo de integralismos 
onde, a par, impera o desenvolvimento de 
produtos, utensílios, máquinas, artefacto e 
outros dispositivos nascidos do design e 
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aplicados à moda, à informação, à tecnologia, 
etc. 

Banalizou-se o telefone, o fax, o telemóvel e 
a informática. Conquistou-se o espaço, 
controlou-se a experiência nuclear e 
generalizou-se a inseminação artificial. A 
clonagem, aos olhos do homem comum, 
surge como uma magia e uma prestidigitação 
da biotecnologia. Com todos estes 
progressos da ciência, da tecnologia, da 
medicina, da teoria quântica e do caos, a 
doença regrediu e a esperança de vida 
progrediu. Desde o século XVIII que a 
longevidade, na Europa, que era de 31 anos, 
não deixou de aumentar. Em 1956 sobe para 
66 anos. Presentemente, ela é, de 74 anos 
em média. 

Segundo a OMS, estima-se que, actualmente, 
as pessoas idosas sejam 580 milhões no 
mundo inteiro, dos quais 350 milhões (61%) 
vivem em países desenvolvidos. Por volta do 
ano 2020 espera-se que os idosos ascendam 
aos 1000 milhões, dos quais 710 (71%) vivam 
em países desenvolvidos. No ano 2025, os 
indivíduos com mais de 60 anos, os gerontes, 
serão mais numerosos do que os jovens com 
menos de 20 anos. 

Os estudos científicos, em gerontologia e 
geriatria (o estudo das doenças do 
envelhecimento, em que a doença=factor 
genético + factor ambiental), demonstram 
que os senescentes representam um grupo 
heterogéneo com estilos de vida e 
necessidades humanas básicas e sociais 
variegadas. A maioria deles são saudáveis e a 
manutenção das suas autonomias está mais 
associada a factores socio-económicos e 
familiares do que a instituições de saúde. 

O ser humano envelhece, não só no plano 
biológico (teorias: imunológica, genética, do 
erro de síntese proteica, do desgaste, dos 
radicais livres e neuro-endócrina) como, 

também, no plano social (teorias da: 
actividade, desinserção e continuidade), isto 
é, há uma delapidação somatognósica da 
postura, uma desorganização das funções 
cognitivas e um progressivo esvaziamento 
semiótico da imagem do corpo. 

Um postulado a reter pelo designer é que a 
adaptação ao envelhecimento é função do 
equilíbrio entre as estruturas cognitivas e 
emocionais do geronte e as transformações 
músculo-esqueléticas e neuronais associadas 
que afectam a mobilidade e a postura. 

Propomos um design para o geronte, 
baseado em “activities of daily living” e 
adaptado às seguintes áreas: perda de 
memória; dificuldades na orientação espácio-
temporal; declínio das funções cognitivas; 
modificações de comportamento e 
dificuldades de aprendizagem por diminuição 
da neuroplasticidade e mortalidade neuronal; 
défices sensoriais de natureza auditiva, visual 
e táctil. 

O designer dará forma ao design se for capaz 
de intervir nos idosos para lhes aliviar a dor e 
o sofrimento e facilitar-lhes-á a vida porque 
foram marginalizados pela sociedade. O 
designer que trabalhe na área de 
Gerontodesign deve ter a necessária 
assertividade para actuar em rede e em 
equipas multidisciplinares, compostas por 
antropólogos, psicólogos, advogados, 
médicos, físicos, ambientalistas, 
desenhadores, etc. 

Para Victor Papanek (2002) a função do 
designer é proporcionar «opções às pessoas. 
Estas opções deveriam ser reais e 
significativas, permitindo que as pessoas 
participassem mais plenamente nas decisões 
que lhes dizem respeito, e deixando-as 
comunicar com os designers e arquitectos na 
procura de soluções para os seus próprios 
problemas, mesmo – quer queiram quer não 
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– tornando-se os seus próprios designers. 
Os idosos são precisamente um dos grupos 
insuficientemente servidos pela indústria e 
seus designers, ou nem sequer servidos. 
Tentar dar resposta às necessidades 
dos idosos manteria ocupada uma boa parte 
dos designers e arquitectos durante os 
próximos cinquenta anos. Esta população 
está constantemente a aumentar; a maior 
parte dos idosos tem ainda dinheiro 
suficiente para sobreviver – em muitos casos 
dispõem de fundos consideravelmente 
grandes – e são as pessoas mais indicadas 
para se consultar a propósito de aliviar as 
dificuldades da velhice». 

O Projectar/modelar/designar artefactos 
para o geronte implica: 

ü Diminuir o stress; 
ü Minimizar as perdas funcionais; 
ü Compensar as incapacidades; 
ü Aumentar a autoconfiança (auto-estima); 
ü Conquistar a autonomia e a independência. 

Os designers devem ter consciência que é 
preciso intervir em dois níveis: 

Num macro-ambiente acessível (eliminação 
de barreiras arquitectónicas do espaço) que 
permita ao geronte, mesmo com limitações 
físicas, sensoriais, psicológicas e cognitivas 
circular, sem obstáculos, na comunidade e na 
sociedade, isto é, o mobiliário urbano deve 
estar centrado no idoso e com um design que 
dificulte as acções de vandalismo. 

Num micro-ambiente acessível (eliminação 
de barreiras arquitectónicas do lugar) que 
proporcione ao geronte, mesmo com 
limitações físicas, sensoriais, psicológicas e 
cognitivas, um equilíbrio estético-funcional 
com soluções integradas e padronizadas, 
quer nas suas interacções espaciais em casa, 
quer na utilização do equipamento 
doméstico, de modo que seja prático, 

cómodo e acessível, isto é, uma casa e um 
mobiliário doméstico voltados para o idoso 
(“onde é bom viver é também belo”) e com 
um design de fácil conservação, manutenção 
e limpeza. 

As condições de insegurança, insalubridade, 
desconforto e ineficiência são eliminadas no 
mobiliário urbano e no mobiliário doméstico 
quando a ergonomia focaliza o Homem. Um 
princípio fundamental na aplicabilidade da 
ergonomia é que «os equipamentos, 
sistemas e tarefas devem ser projectados 
para o uso colectivo. Sabendo-se que há 
diferenças individuais numa população, os 
projectos, em geral, devem atender a 95% 
dessa população. Isso significa que há 5% dos 
extremos dessa população (indivíduos muito 
gordos, muito altos, muito baixos, mulheres 
grávidas, deficientes físicos e idosos), para os 
quais os projectos de uso colectivo não se 
adaptam bem. Nesses casos, é necessário 
realizar projectos específicos para essas 
pessoas» (J. Dul; B. Weerdmeester, 2001). 

Quando os espaços urbanos, os objectos de 
uso quotidiano e o ambiente em que vive o 
geronte for desenhado ergonomicamente 
para o geronte, o design atingirá o seu 
equilíbrio vital. 

O design ergonómico focalizará a postura e 
os movimentos corporais (sentado, em pé, 
deitado, puxando, empurrando pesos), os 
factores ambientais (ruídos, iluminação, 
clima), informações (captadas pelos órgãos 
dos sentidos), controlos (máquinas e 
mostradores) e tarefas (lidas adequadas) das 
pessoas idosas. 

A antropologia constitui um ramo do saber 
pelo qual o homem procura ter um 
conhecimento de si próprio – ho anthropos 
pollaxous legetai – ( O homem pode ser 
encarado de muitas maneiras), da sua 
relação com o outro e com o transcendente, 
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representando as suas dinâmicas 
societais, hic et nunc, na pintura, na 
escultura, no desenho, na literatura, na 
música, na dança, na fotografia, no cinema, 
na Web, etc. 

A antropologia tem como “pedra de toque” o 
relativismo cultural. Cada sociedade tem a 
sua cultura e, dentro de cada cultura, os 
artefactos e os elementos imagéticos são a 
expressão da maneira de viver do homem. É 
através do alfabeto visual que o homem 
representa, para a posteridade, o seu modus 
vivendi e operandi. 

O ser humano é ubíquo e universal no tempo 
e no espaço. O homem de ontem e o de hoje 
tem uma constante comum, que permanece 
inalterável há cerca de quatro milhões de 
anos: a criatividade e a imaginação para 
produzir artefactos e imagens. 

A complexidade social, a diversidade cultural, 
a evolução cultural, as transformações sociais 
e as crises civilizacionais, perpetuam-se 
através de uma verdadeira gramática de 
imagens e de objectos: o alfabeto visual. 

A capacidade de lidar com os símbolos – a 
abstracção – é o que destrinça o homem do 
animal. A expressão estética, como expressão 
simbólica, é a linguagem visual que o homem 
utiliza para interligar culturas e, 
simultaneamente, imortalizar-se no tempo e 
no espaço, através de figuras pictóricas, da 
artisticidade específica (arte com o sentido 
de habilidade) e da esteticidade genérica 
(produção de objectos úteis. 

Para Protágoras “o Homem é o parâmetro de 
todas as coisas; das que são, enquanto são; 
das que não são enquanto não são”, isto é, os 
artefactos são a personificação 
antropomórfica do que é imaginável e 
factível. Os artefactos, como sociofactos, 
interagem e entrecruzam-se em linhas 

cognitivas e emocionáveis (formas de 
pensamento, modelos, estruturas 
socioculturais) com as linhas de 
desenvolvimento tecnológico (técnicas 
transformadoras, materiais, sistemas de 
previsão e controlo). 

Há uma relação entre a técnica, a cultura e os 
valores que devem estar dirigidos para o 
design. Estimular os alunos a planear, 
escolher e seleccionar os modelos de 
pensamento, os sistemas de valores e as 
linhas de desenvolvimento tecnológico teve a 
finalidade de os estimular a utilizar o 
pensamento criativo em Gerontodesign onde 
«tudo vai bem no melhor dos mundos 
possíveis» (Leibniz) e «há qualquer coisa mais 
importante que a lógica; a imaginação» 
(Hitchcock) 

A ergonomia tem mostrado um crescente 
interesse no estudo de pessoas idosas. A 
«aplicação da ergonomia ao projecto dos 
objectos e ambientes requer um 
conhecimento melhor dessas pessoas idosas» 
(I. Lido, 2002). 

CONCLUSÃO 
A legitimação do design gerontológico/ 
Gerontodesign implica o domínio da 
funcionalidade (forma-função), o domínio da 
estética, o domínio da política empresarial, o 
domínio da cientificidade do trabalho 
científico projectual, o domínio da ergonomia 
e o domínio de compreender que o geronte 
é, ainda, um homo educandus na sua 
educabilidade psicológica, cognitiva e 
comportamental, no contexto de uma 
sociedade de aprendizagem, da cognição e 
do conhecimento (knowledge society, 
Knowledge management, knowledge 
engeneering, knowledge based systems, 
learning society, etc.). 

As características essenciais para se elaborar 
um modelo projectual para pessoas idosas 
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são as seguintes: o funcionamento intelectual 
e os comportamentos adaptativos. 

O funcionamento intelectual relaciona-se 
com a neuroplasticidade da arquitectura da 
inteligência, uma primeira inteligência 
designada fluida, que declina com a idade e, 
a outra, denominada inteligência cristalizada, 
que se mantém estável e poder-se-á 
melhorar se for estimulada, isto é, relaciona-
se com a capacidade do geronte resolver 
problemas e “entesourar” conhecimentos. O 
comportamento adaptativo é a capacidade 
do geronte se adaptar e interagir no seu 
meio, macro e micro ambiente, de acordo 
com o seu grupo etário e cultural. 

A identidade GerontoDesign ou a “essência 
da marca” necessita de uma «análise 
psicológica/antropológica daquilo que as 
marcas significam para a cultura e para a vida 
das pessoas». As empresas «podem fabricar 
produtos, mas aquilo que os consumidores 
compram são as marcas» (N. Klein, 2002). 

Os designers, para integrarem a criação de 
marcas ou de marcas brancas no tecido social 
e na tessitura da economia industrial, 
necessitam de compreender o Homem 
numa: 

Perspectiva individualista – o 
comportamento humano reage às variáveis 
ambientais e orgânicas e é o ponto de 
partida, natural, para o estudo da análise do 
social e/ou do psicossocial. 

Perspectiva institucional – o comportamento 
humano resulta da pertença dos indivíduos 
aos sistemas socioculturais. Há como que um 
determinismo social quando se considera o 
indivíduo como um simples produto de 
ordem sociocultural. Todavia, o 
comportamento humano não é fruto da 
incidência de estímulos, mas sim da 
assimilação e integração de modelos 

socioculturais normativos, linguísticos, 
valorativos e do modus vivendi de um 
determinado sistema sociocultural concreto. 

Perspectiva de grupo – o comportamento 
humano caracteriza-se pela integração e 
assimilação dos processos e estrutura 
psíquica do grupo de pertença. A vida de 
cada indivíduo é determinada pelo social, 
tendo como referência uma estrutura 
psicológica supra-individual que explica tanto 
os comportamentos e acontecimentos sociais 
como, também, os comportamentos 
individuais. 

Perspectiva transaccional – o 
comportamento humano não é individual 
e/ou colectivo (de grupo) mas sim uma 
interdependência real ou simbólica que o 
indivíduo faz com o meio ambiente (natural e 
social), i.e., vai além do ambiente natural e 
simbólico. 

A vida activa do geronte assenta num 
conjunto de determinantes: 
comportamentais, pessoais, sociais, 
económicos, de saúde, de serviços sociais e 
artefactos projectados por designers 
gerontológicos. 

Nos gerontes não há vida activa, nas 
actividades de vida diária, se a forma e a 
funcionalidade dos artefactos não forem 
adequados e plastificados com ideais 
ergonómicos para pessoas idosas, isto é, 
Gerontodesign, quer seja uma marca, uma 
marca branca ou uma especialidade do 
design, deverá estar adaptado/moldado ao 
dia-a-dia do geronte, abrangendo, não só o 
relacionamento do idoso com o mobiliário 
doméstico como, também, com o mobiliário 
urbano. 

Joaquim Parra Marujo, Ph.D. 
 

(in, http://jmarujo.artician.com/portfolio/gerontodesign/) 
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O IDOSO E OS SEUS DIREITOS 
Em Portugal, embora exista alguma 
divergência, uma pessoa é considerada Idosa 
quando atinge os 60 anos de idade. O facto 
de os Idosos não terem conhecimento dos 
seus próprios direitos deixa-os vulneráveis, 
sujeitos a abusos que lhes podem trazer 
consequências bastante graves.  
 
A maior parte dos serviços que a sociedade 
presta ao idoso é, na sua grande maioria, 
igual ao das restantes faixas etárias, contudo 
é possível encontrar alguns serviços que dão 
primazia aos idosos, assim como também 
alguns serviços que são exclusivamente 
direccionados a estes, no entanto Portugal 
tem ainda muito para fazer em relação à 
protecção das pessoas mais velhas.  
 
Como é conhecido, em Portugal os processos 
judiciais não são céleres até à sua conclusão 
e como é fácil de entender, muitas vezes o 
Idoso não tem tempo de vida suficiente para 
ver o seu problema judicial resolvido. Nestes 
casos deve existir uma celeridade processual 
superior à média bastando para isso a idade 
avançada de um ou mais intervenientes no 
processo. 
Nos casos judiciais, como deveria acontecer 
em tantas outras situações, o Idoso está, 

aparentemente, a ser tratado como um 
cidadão comum, no entanto, nestas 
circunstâncias deveria imperar o interesse do 
Idoso em função da sua idade, até porque a 
morosidade na resolução dos processos 
judiciais, pode e leva a que o Idoso não 
participe mais vezes determinados abusos de 
que é ou foi vítima, pelo simples facto de ter 
interiorizado que a lei não lhe resolverá num 
espaço de tempo razoável, o seu problema. 
Assistimos por vezes a determinados 
processos que findam com a morte de algum 
dos seus intervenientes, devendo-se muitas 
vezes a uma morte derivada de uma idade 
avançada. Infelizmente existem bastantes 
idosos que se afastam de uma solução 
judicial, ponderando as hipóteses que têm, 
de chegar a ver o seu caso solucionado.  
 
Em Portugal são muitos os Idosos que em 
muitos momentos sofrem em silêncio, 
vítimas de abusos físicos e/ou psicológicos. 
Julgo ser de máxima importância encetar 
uma campanha de informação direccionada 
aos mais velhos, informá-los dos seus direitos 
num variado conjunto de sectores, 
explicando de forma clara e objectiva estes 
mesmos direitos. Em simultâneo, é ainda 
mais importante sensibilizar as diversas 
instituições judiciais, para a necessidade de 
celeridade na resolução de processos dos 
mais velhos. Esta medida também implica 
uma reeducação da sociedade, da família e 
dos agentes das diversas instituições, para 
que num curto espaço de tempo, o idoso 
possa ser tratado no campo judicial, como 
um qualquer outro cidadão que vê o seu 
direito reparado em vida.                              

  César Manuel Fernandes, Jurista 
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DEPARTAMENTOS JURÍDICOS EM 
EQUIPAMENTOS DE APOIO A IDOSOS 
A população idosa, na sua grande maioria, é 
desconhecedora dos seus direitos legais, 
muitas vezes devido à sua idade que obsta o 
interesse e a facilidade no entendimento 
desta matéria. Desta forma, a maioria dos 
idosos acaba por não usufruir desses direitos 
simplesmente porque não tem conhecimento 
dos mesmos; Exemplo disso são 
determinadas ajudas financeiras estatais, às 
quais estes se podem propor.  
 

Como se sabe existe um número considerável 
de pessoas idosas institucionalizadas em 
equipamentos sociais, sendo que estes 
idosos são muitas vezes confrontados com 
questões legais às quais não sabem 
responder. Uma das dificuldades mais 
evidentes surge na hora de elaborar o seu 
testamento, ou realizar partilhas em vida. 
Quando é necessário assinar determinados 
documentos os idosos limitam-se a fazê-lo 
porque confiam naqueles que os rodeiam, ao 
invés de terem uma noção real daquilo que 
estão a fazer.  
 
Os idosos devem ter acesso privilegiado a 
informação legal, assim sendo é de extrema 

importância que a instituição que os acolhe 
lhes conceda este serviço, e possua portanto 
um departamento jurídico, cujo principal 
objectivo é informar e esclarecer os 
residentes dos seus direitos, assim como 
prestar orientação jurídica nas questões 
legais que estes possam ter, sejam estas 
internas ou externas à instituição.  
 
Temas de maior sensibilidade como a 
eutanásia e a distanásia e até mesmo a 
ortotanásia, devem ser alvo de um 
tratamento especial, bem como a 
preocupante “experimentação” em idosos, 
uma vez que têm surgido rumores de 
interesses farmacêuticos nas populações 
idosas… 
 
Quando um idoso é alvo de um estudo - 
sendo certo que o aumento da população 
idosa o exige - o mesmo deverá ser feito 
mediante uma informação suficientemente 
elucidativa e é imperativo o consentimento 
consciente do idoso para todo e qualquer 
estudo de que este faça parte.  
 
Prova-se assim a importância da criação de 
um departamento jurídico nos equipamentos 
de apoio a idosos. Não só irá este 
departamento servir a própria instituição, no 
que diz respeito às suas relações jurídicas, 
como irá também proporcionar aos seus 
utentes todo um apoio legal de que estes 
necessitem, sempre com clareza e 
transparência, tendo como objectivo 
fundamental assegurar os direitos e 
interesses do idoso.  

Sara Paulino Santos, Jurista 
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JUSTIÇA DISTRIBUTIVA  
A teoria da justiça distributiva é outra 
abordagem teleológica (tal como a teoria 
utilitarista) e procura ser uma resposta às 
desigualdades, injustiças se quisermos, que 
se podem verificar no mundo de hoje, 
nomeadamente nas sociedades de economia 
de mercado mas também a uma escala 
planetária. Aceitando que justiça poderá se 
traduzir num tratamento igual para iguais e 
desigual para desiguais, definiram-se alguns 
princípios de justiça que permitirão 
identificar quais os aspectos relevantes que 
devem servir de base para uma distribuição 
equitativa de responsabilidades e benefícios: 
a cada um uma parte igual; a cada um em 
função das suas necessidades; a cada um em 
função do seu empenho; a cada um em 
função do seu contributo social; a cada um 
em função do seu mérito; a cada um de 
acordo com as regras de mercado. 
 
John Rawls, um dos expoentes maiores desta 
teoria, refere que uma decisão é ética se 
conduz a uma distribuição equitativa dos 
bens e dos serviços, sendo necessário para 
tal que se disponha de um método justo de 
repartição dos mesmos. Esse método terá 
por base uma imparcialidade que é garantida 
por aquilo que designa por “véu da 
ignorância”, no qual se pressupõe que o 
decisor na sua “posição original”, sem 
qualquer conhecimento das diferenças 
existentes na sociedade, optaria por um 
sistema cooperativo cujas decisões dele 
decorrentes distribuiriam, de modo 
equitativo, os benefícios pelos seus 
membros, sem beneficiar interesses 
particulares de alguns grupos, ou seja 
reconhecendo a igualdade de oportunidades 

e como tal proceder a algumas correcções na 
distribuição dos bens. 
 
O utilitarismo enquanto teoria teleológica 
tem como critério de avaliação dos actos os 
seus efeitos. O valor moral do agir está assim 
relacionado com as consequências, devendo-
se procurar qual a finalidade intrínseca da 
acção para se avaliar a sua qualidade ética. É 
uma ética consequencialista. 
 
John Stuart Mill apresenta como princípio da 
utilidade o princípio da maior felicidade, 
considerando-o como o fundamento da 
teoria ética normativa. Assim o agir será 
eticamente correcto se proporcionam 
felicidade ou ausência de sofrimento, sendo 
deste modo considerados menos éticos os 
comportamentos geradores de sofrimento ou 
de menos felicidade. Mais, o agir humano 
deverá procurar sempre a maximização dos 
benefícios ou do bem-estar do maior número 
de pessoas, ou pelo menos a redução dos 
inconvenientes, apresentando como uma 
certeza o facto de que todas as pessoas 
desejam viver em unidade e harmonia com a 
própria natureza do ser humano, enfatizando 
sentimentos de solidariedade em virtude da 
universalidade do género humano. 
 
Existem, contudo, diferentes interpretações 
quanto ao entendimento do que é 
considerado bom na perspectiva utilitarista. 
Jeremy Bentham identifica a felicidade com o 
prazer e neste sentido o agir correctamente 
está condicionado pelo facto de proporcionar 
ou não prazer. Mill por seu lado atende que 
existem outros valores para além do prazer, 
como a amizade, a saúde ou a coragem, 
aceitando também que o prazer pode ser 
diferenciado qualitativamente, dando mais 
importância aos prazeres intelectuais e 
morais do que meramente sensoriais, ou seja 
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aos prazeres do espírito considerados 
prazeres superiores.  
 
Actualmente a perspectiva utilitarista é 
visível nas decisões que têm por base a 
análise custo-benefício, sento o 
comportamento eticamente correcto se o 
número de benefícios causados for superior 
aos custos originados por esse 
comportamento. O utilitarismo não hesitará 
em violar uma regra moral para tentar obter 
um grande bem para um grande número de 
pessoas, justificando deste modo os meios 
com os fins, para além do facto, o que é aliás 
uma das críticas feitas a esta teoria, 
aparentemente não ter qualquer 
preocupação com as minorias, importando 
apenas a maximizar o bem para o maior 
número de pessoas possível. 

                 (Fórum de Ética - http://www.eticus.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROMOVER O ENVELHECIMENTO 
O aumento da população Sénior incita à 
criação, desenvolvimento e execução de 
novos serviços, capazes de responder não só 
às necessidades como também aos recursos 
emergentes. 
Neste sentido, o aumento deste segmento 
populacional pode ser uma mais-valia, sob os 
âmbitos social, cultural e económico, desde 
que devidamente valorizado e direccionado.  
 
Cabe aos profissionais e em especial aos 
Gerontólogos, que trabalham de modo 
directo ou indirecto com Seniores, em 
âmbitos sociais, de saúde ou políticos, 

garantir a implementação de estratégias 
continuadas de envelhecimento progressivo, 
como meio para garantir a manutenção das 
suas actividades e consequentemente, o seu 
bem-estar e qualidade de vida. 
 
O envelhecimento bem-sucedido só será 
alcançado através de um esforço intencional 
e concertado por parte dos profissionais. 
Promover o envelhecimento produtivo 
implica interditar os estereótipos actuais, que 
apresentam os Seniores como frágeis, 
incapazes, doentes e pouco produtivos, 
substituindo a imagem tradicional por outra 
mais actual, de recursos, capacidade e 
disponibilidade. 
 
É necessária uma intervenção com as 
gerações jovens, numa atitude preventiva, 
através da inclusão curricular de informação 
sobre o ciclo de vida para poderem adoptar 
uma perspectiva positiva face ao 
envelhecimento. Promover programas 
intergeracionais, entre seniores e crianças e 
jovens, combatendo as representações 
negativas, produzindo informação sobre os 
recursos. Estes programas podem 
desenvolver-se em diferentes espaços, 
nomeadamente institucionais. 
 
As denominadas Universidades ou Academias 
Sénior inserem-se na categoria de “educere” 
e o “educare” ao longo do ciclo de vida e 
podem ser apontadas como um veículo eficaz 
de manutenção de actividade e interacção 
para os Seniores, apoiando a participação no 
mercado de trabalho, a formação contínua e 
o desenvolvimento de trabalho voluntário. 
 
O acesso a novas oportunidades e formas de 
desenvolvimento são essenciais para a 
manutenção da qualidade de vida. O 
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envelhecimento produtivo adopta uma 
perspectiva optimista sobre as capacidades 
dos Seniores, promovendo o acesso a 
diferentes sectores e actividades, essenciais 
para o envelhecimento bem-sucedido. 

Vasco Fernandes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEVEMOS A NOSSA EXISTÊNCIA 
AOS NOSSOS AVÓS 
Cada indivíduo centra-se na construção de 
significados, na luta contra o vazio e a falta 
de sentido, sendo o único responsável 
(existencialmente) pela sua auto-afirmação e 
desenvolvimento pessoal, permanecendo 
consciente do que sentiu e pensou, do que 
sente, do que pensa e podendo mesmo 
adiantar o que poderá vir a ser no futuro. 
Cada indivíduo necessita e deseja estar com 
os outros, com os quais pode partilhar e 
aprender e através dos quais se descobre e 
com os quais constrói projectos e relações 
significativas. A importância do estar-com, e 
da abertura aos outros é fundamental para 
uma vida saudável no seu todo. 
 

Não temos o direito de manipular o “SER” 
dos nossos semelhantes. Compete-nos a 
todos e principalmente às famílias, promover 
uma velhice com dignidade e tudo mais que 
lhe é devido por direito. 
 

Todos os seres humanos têm que enfrentar a 
sua finitude e como se sabe, mesmo que o 
seu envelhecimento ocorra dentro dos 
padrões normais - sem patologias 
significativas - o envelhecimento levá-lo-á à 

velhice, obrigando-o a reclamar necessidades 
bastante diferentes das que tinha até então. 
Coisas tão simples como um colchão de 
cama, uma alimentação adequada, facilidade 
de acesso aos seus espaços e claro, uma 
política de saúde que responda às suas 
necessidades, passam a ser necessidades 
fundamentais. 
 

Mas, gerar unicamente condições de 
habitabilidade e de saúde é muito redutor, 
há um conjunto de “coisas” de extrema 
relevância na velhice e que não têm custos 
económicos nem tão pouco provocam 
qualquer tipo de prejuízo material, falamos 
de amor e dedicação, sem eles, a velhice 
pode-se tornar numa agonia, principalmente 
porque a maioria dos idosos não trabalha 
nem tão pouco possui uma vida social que 
lhes permita ocupar o tempo. Em vez disso 
passam horas sozinhos sem receberem os 
afectos e a importância que todos os seres 
humanos merecem. 
A prestação de cuidados a idosos não passa 
só por oferecer um pacote de serviços 
relacionados com o seu bem-estar, é 
necessário colocar à disposição dos idosos - 
seres humanos – a possibilidade de 
participarem nas decisões respeitantes à sua 
condição etária. Para isso basta que olhemos 
para o Idoso como um igual, não temos o 
direito de o infantilizar ou pensar que ele é 
um “coitadinho”, temos sim, a obrigação de 
interagir com ele da mesma forma como o 
fazemos com a sociedade em geral.  
 

Claro que numa determinada idade, numa 
determinada circunstância, o idoso poderá 
ter limitações muito acentuadas, mas na sua 
grande maioria isso só acontece muito 
próximo da sua finitude, até lá é um Ser 
Humano, que como qualquer outro, tem a 
mesma necessidade de viver e participar na 
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sociedade a exemplo de um qualquer 
indivíduo activo. Um dos grandes desafios 
dos Seniores é o facto de terem que ingressar 
numa Residência Sénior, Lar ou outro 
equipamento do género. 
 

  Antes de chegar o momento de escolher um 
equipamento social, terá que haver uma 
mudança pessoal significativa, não é fácil 
aceitar que estamos a chegar ao fim, que 
vamos passar a depender dos outros, aceitar 
a perda de autonomia. Confiar o nosso corpo 
às mãos de outros, pode-nos provocar um 
sentimento de inutilidade/vergonha e isso é-
nos imprimido pela sociedade, uma 
sociedade cruel e que não se compadece 
com as pessoas que estão na última etapa da 
vida. A última etapa da vida é isso mesmo, 
uma etapa que deve ser cumprida como 
todas as outras etapas da nossa vida, não se 
deve marginalizar alguém só porque está 
velho, antes pelo contrário esse velho é 
detentor de inúmeras lições de vida e 
saberes, só possíveis porque se viveu. 
 

Quando chegar à minha vez de ingressar num 
equipamento de cuidados gerontológicos, 
gostaria de encontrar pessoas com 
humanitude e com capacidade profissional 
para tratarem de mim, gostaria de um dia 
acordar num lar a saber que estará lá alguém 
com competência para tratar de mim, como 
ser humano, que possua a capacidade de 
olhar para além do meu corpo, desse 
“embrulho” que a sociedade entende ser 
algo horrível. 
 

 Quero poder participar na sociedade onde 
estiver inserido, quero fazer parte deste 
mundo enquanto cá estiver, e quero 
fazê-lo sem sentir que sou um “peso” para a 
sociedade. Ficaria muito feliz se os meus 
filhos não me rotulassem de fardo e que 
partilhassem comigo as suas vidas - desde 

que ainda possua as minhas faculdades 
mentais - até ao dia em que a morte me vier 
buscar. E um dia ela virá! 
 

Ao longo dos tempos muita coisa tem 
mudado relativamente ao conceito da 
velhice, a meu entender para melhor mas 
ainda existe um longo caminho para 
percorrer, talvez este século seja o século da 
velhice, já que as sociedades estão cada vez 
mais cientes da dimensão e da importância 
que a velhice comporta. 
Nos últimos anos a ciência tem-se 
preocupado com as várias vertentes 
gerontológicas, fornecendo assim um 
conjunto de ferramentas de extrema 
importância para melhorar a qualidade de 
vida dos mais velhos a nível biopsicossocial, 
no entanto estas ferramentas de nada valem 
se não forem aplicadas convenientemente, 
não podemos esquecer que a aplicação 
destas ferramentas - mesmo que 
convenientemente - não fazem qualquer 
sentido, se não se fizerem acompanhar de 
um enorme sentido de humanitude, de um 
sério compromisso para com o outro, 
enquanto antecessor deste mundo que 
temos. O mais importante de tudo é que 
foram eles - os Velhos - os responsáveis pela 
continuidade do Homo Sapiens Sapiens, e 
isso, só por si deveria ser o bastante para 
termos uma enorme divida de gratidão para 
com eles. Os Velhos de agora. 
 

Isto faz sentido se pensarmos que a 
população mundial é de cerca de sete biliões 
de pessoas e que, se não se desse 
continuidade à humanidade, a mesma 
extinguia-se em cento e vinte anos.  
Por isso cada um de nós deve a sua existência 
a alguém, e esse alguém, é “Aquele Velho” 
que temos lá em casa.  

Vasco Fernandes                                                                 
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INCLUSÃO SOCIAL 

Porque será assim tão 
difícil “Incluir”, fazer 
com que os outros 
façam parte de nós, do 
nosso mundo, e porque 
não, até da nossa 

família. Será assim tão difícil a Humanidade 
olhar para todos como iguais, como 
pertencentes ao mesmo mundo. 
 

A sociedade no seu todo deve disponibilizar 
meios para erradicar a exclusão, é urgente 
colocar em prática meios que visem acabar 
com os excluídos. Isso não significa acabar 
com todas as dificuldades da vida que certos 
grupos têm e com toda a certeza continuarão 
a ter. O que se defende é que se apliquem – 
adequadamente - as políticas sociais 
existentes com o principal objectivo de incluir 
os marginalizados pela sociedade. 
 

A ciência não necessita de encontrar muitas 
mais respostas para combater a exclusão 
social, actualmente possuímos 
praticamente todos os meios de combate à 
exclusão, basta ler a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, que considera o 
reconhecimento da dignidade inerente a 
todos os membros da família humana e dos 
seus direitos iguais e inalienáveis constitui o 
fundamento da liberdade, da justiça e da paz 
no mundo.  
 

Sabemos onde reside o problema, sabemos 
como agir em conformidade, na realidade 
possuímos um conjunto de ferramentas que 
podem ser aplicadas a favor a inclusão. O que 
falta é a vontade do Homem, que ignora a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
assim como a Carta das Nações Unidas que 
obriga os Estados a promover o respeito 

universal e efectivo dos direitos humanos e 
das liberdades fundamentais (Pacto 
Internacional dos Direitos Económicos, 
Sociais e Culturais). 
 

Não se compreende a passividade do homem 
perante o sofrimento/agonia do seu 
semelhante, não se pode acreditar que o 
homem sente prazer pelo facto do seu 
semelhante estar a sofrer e é preocupante 
perceber que o homem, tem plena 
consciência do sofrimento dos excluídos, e a 
maioria nada faz para minimizar os horrores 
que os excluídos sentem. Quase que se pode 
dizer que muitos deles escolhem caminhos 
menos correctos e que essa escolha também 
se deve em parte, à revolta que sentem ao 
ver os seus “vizinhos” com empregos 
estáveis, com protecção de saúde, com 
condições para levarem os seus filhos às 
escolas sem apanharem chuva ou frio, etc. 
 

Infelizmente o “comum mortal” não tem 
capacidade nem meios para encetar um 
combate sério à exclusão social, «se à 
primeira vista a capacidade de governar a 
humanidade e a civilização actual está 
apenas reservada a um grupo selecto de 
pessoas (aqueles que detêm o poder 
financeiro e a capacidade para decidir o que é 
realidade), existe em todos os seres humanos 
a liberdade de, pelo menos, co-governarem e 
transformarem o seu próprio mundo interno 
e as suas diferentes facetas, de modo a se 
abrirem, compreenderem e encontrarem uma 
ecologia interna que traga uma maior saúde 
e felicidade para as sua existências, e que 
depois isso se possa espalhar como uma 
onda, no espaço à sua volta.» (Fonseca, João, 

Hologramas da Consciência, 1ª Edição, Edições, ISPA, 

2010).O Homem tem que interiorizar que em 
qualquer momento da sua vida, pode vir a 
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tornar-se num excluído, quer seja por 
motivos monetários ou porque veio a 
contrair uma doença condenável pela 
sociedade, ou ainda simplesmente porque 
ficou velho.  
 

Ficando assim a pergunta: Se fosse você um 
excluído, o que gostaria que a sociedade 
fizesse por si? 

Vasco Fernandes 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
EXCLUSÃO SOCIAL,  
UM FENÓMENO  
MULTIDIMENSIONAL 
A exclusão social apresenta-se como um 
fenómeno multidimensional, que abarca um 
conjunto de fenómenos sociais interligados 
contribuindo assim para dar rosto ao 
excluído, como é o caso do desemprego, da 
discriminação assim como da pobreza entre 
outros. Segundo Fernandes, estes factores 
são determinantes para empurrar o excluído 
para fora ou para a periferia da sociedade 
todos aqueles que não participam dos 
valores e das representações sociais 
dominantes. 
 
O afastamento do indivíduo da sociedade 
acarreta uma mudança na sua estrutura 
enquanto “Ser”. O sentimento de rejeição 
pode ser devastador e levar o indivíduo a 

cometer acções que irão afectar, quer o 
indivíduo quer e a sociedade em geral.  
 
Quando um individuo é excluído da 
sociedade, todas as suas anteriores 
referências são anuladas e dá-se assim início 
a um novo ciclo de vida, ele coloca em causa 
os valores que aprendera então. Esta atitude 
pode acabar por levar o indivíduo a cometer 
crimes de diversa ordem, até porque o 
excluído tende a juntar-se aqueles que nunca 
tiveram a oportunidade de viver numa 
sociedade com padrões normas, uma vez ai, 
o recém-excluído irá encontrar referências 
que vão definitivamente contra as que 
cultivou durante a sua vida. Colocando assim 
em causa tudo que aprendera (os valores) e 
isso fará com que trace um novo caminho 
para si, caminho esse que só o tempo 
permitirá escrever acerca dele. 
 
Ano após ano o mundo está a sofrer uma 
transformação financeira pela negativa, e é 
previsível que esta mudança possa vir gerar 
grandes pólos de pobreza, e em 
consequência disso, os novos pobres serão 
afastados da sociedade. Estará o mundo 
preparado para enfrentar um aumento 
significativo de pobres… Conseguirá o mundo 
encontrar soluções para que não se aumente 
a exclusão… 
 
É um desafio que todos nós vamos ter que 
enfrentar. 

Vasco Fernandes 
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ATITUDE PERANTE A MORTE 
Todos nós, uns mais cedo do que outros 
teremos que enfrentar o processo final do 
nosso envelhecimento, a velhice, que com ou 
sem patologias graves acabarão por nos 
conduzir à morte corporal.  
 
Ao longo dos tempos o homem tem-se 
preocupado com a sua finitude a nível 
científico, psicológico, religioso e espiritual, 
mas a morte é inevitável e por isso é 
necessário que enfrentemos esta realidade e 
que tentemos compreender - dentro do 
possível - o que é morrer, e para isso é 
fundamental a forma de como nós 
encaramos a nossa vida. 
 
A vida deve ser vivida com sabedoria e 
tranquilidade, de nada vale viver em conflito 
com os outros e connosco. “Aproveitem a 
vida e ajudem-se uns aos outros. Apreciem 
cada Momento, agradeçam e não deixem 
nada por dizer, nada por fazer” (António Feio, 
2010). 

 
 Esta simples frase que o actor António Feio 
nos deixou, parece ser o “elixir” da vida, mas 
quando ele se refere a aproveitar a vida, 
acredito que muitos de nós o façamos, mas 
em relação em ajudar os outros, já não tenho 
tanta certeza. Os momentos que apreciamos, 
será que os agradecemos… devíamos seguir 
as palavras simples, mas profundas que o 
António Feio nos deixou, fazendo tudo o que 
temos a fazer e principalmente dizer o que 
sentimos, de forma sincera e leal. 
 
António Feio foi um exemplo de vida para 
todos nós, um doente terminal que encarou 
a sua morte sempre com um sorriso e devido 
à sua profissão, brincou com a sua finitude, 
mostrando-nos que a morte deve ser 
encarada de forma natural, mesmo que 
aconteça cedo demais como foi o caso de 
António Feio. 
 
“A vida tal como a conhecemos, é 
inconcebível sem termos consciência de que 
tem que acabar um dia. Factos como a 
reprodução, a emoção, a compaixão, a 
competição e a ambição, seriam 
desnecessárias se nunca houvesse um fim” 
(Verwoerdt, 1966). 
 
Encarar a morte só é possível se 
conseguirmos olhar para o nosso interior, 
perceber quem somos, decifrar os nossos 
sentimentos com honestidade e entender 
assim que o nosso “EU” se encontra dentro 
de um corpo que um dia acabará por morrer. 
Para Koestenbaun, a morte afecta as nossas 
percepções de vida de muitas formas 
positivas. 

                        Teresa Fernandes 

 
 



 

 
 

21 
 

                                             

                        Newsletter – GERONTOLOGIA SOCIAL 
                                  ENVELHECIMENTO NAS SOCIEDADES CONTEMPORÂNEAS  

                               Direcção: Doutor Joaquim Parra Marujo  
                               Realização: Vasco Fernandes  

 

 
 
 
 
 
GERONTOLOGIA SOCIAL 
Ciência que estuda o processo de 
envelhecimento do Homem, isto é, investiga 
as modificações morfológicas, fisiológicas, 
psicológicas e sociais consecutivas à acção do 
tempo no organismo humano, 
independentemente de qualquer fenómeno 
patológico (R. Fontaine, 2000; Z. Nicolas, 1981). 
 

Envelhecimento Humano – No sentido 
“imago hominis”, é um lugar de Sabedoria, 
Arte, Fascinação, Imaginação e Criatividade 
de saber envelhecer (em-velho-ser). 
 
Envelhecer e envelhecimento, têm como 
princípio a morfogénese do conhecimento: o 
saber, o saber-fazer, o saber-estar, o saber-
ser, como valores de aprendizagens 
fruídas.Com o prazer de apropriação do 
melhor e da maior parte do património 
ecológico, cultural, tecnológico e científico, 
desfrutadas com o gozo de “aprender a 
aprender” e a viver em 
comunidade/sociedade. (Marujo, Joaquim, PhD. – 

http://www.ese-jdeus.edu.pt/, 2010) 
 

A preocupação com o envelhecimento, com a 
velhice e com os idosos apesar de mais visível 
nos dias actuais, já existia desde o início da 
civilização. Em 1903 Elie Metchinikoff 
defendeu a criação de uma nova 
especialidade, a Gerontologia 
A origem da palavra Gerontologia vem do 
gero (velhice) + logia (estudo) Campo de 
investigação dedicado ao estudo do 
envelhecimento, velhice e dos idosos. 
 
CONCEITO DE ENVELHECIMENTO 
Processo dinâmico e progressivo, no qual há 
modificações morfológicas, funcionais, 
bioquímicas e psicológicas que determinam 
perda da capacidade de adaptação do 
indivíduo ao meio ambiente, ocasionando 
maior vulnerabilidade e maior incidência de 
processos patológicos que terminam por 
levá-lo à morte. (Papaléo Netto, 1996) 

 
A visão biológica do envelhecimento é o 
processo de transformação do organismo de 
natureza interacional que se inicia em 
diferentes épocas, com ritmos diferenciados, 
acarretando resultados distintos para as 
diversas partes e funções do organismo. 
 

CONCEITO DE VELHICE 
Um ciclo de vida vital delimitada por eventos 
como perdas psicomotoras, afastamento 
social, restrição em papéis sociais e 
especialização cognitiva. Neri (2001) ; Papaléo 

Netto (2002) 
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O QUE É UM GERONTÓLOGO? 
O Gerontólogo é o profissional responsável 
pela identificação, planeamento e a avaliação 
de problemas inerentes ao envelhecimento e 
à velhice.  
É da responsabilidade do Gerontólogo,  
intervir quer na prevenção da doença, quer 
na promoção da saúde e consequentemente 
investigar e estudar o fenómeno do 
envelhecimento humano, assim como na 
prevenção de problemas socioculturais e 
espirituais.  (Joaquim Parra Marujo, Ph.D. – 
2012) 
 
Também é o responsável pela promoção de 
um envelhecimento bem-sucedido bem 
como pela administração e organização dos 
serviços de preservação de cuidados a idosos. 
Por isso, o Gerontólogo exerce a sua prática 
profissional em contacto directo ou indirecto 
com a população idosa. Os profissionais de 
atendimento aos idosos são co-responsáveis 
pela criação de um vínculo (apego) que 
permita ao idoso o desenvolvimento da 
confiança e simultaneamente a satisfação do 
profissional, pelo seu trabalho realizado. É 
importante também que cada profissional 
esteja disponível para compartilhar 
informações e experiências com a sua 
equipa, fortalecendo assim todo o grupo de 

trabalho, mantendo sempre o compromisso 
ético e técnico da sua responsabilidade 
individual. 
 
GERONTÓLOGO, COMPETÊNCIAS  
• Conhecer os processos normais de 

envelhecimento detectando desvios de 
carácter patológico, atempadamente; 

• Gerir, administrar e organizar serviços de 
preservação do bem-estar das 
comunidades em envelhecimento. 

• Implementar programas de prevenção e 
promoção dos processos de 
desenvolvimento no idoso; 

• Avaliar problemas de envelhecimento, 
qualidade de vida e bem-estar nas 
populações idosas; 

• Participar de forma activa na avaliação 
multidisciplinar dos idosos, 
supervisionando o cumprimento e a 
vigilância das prescrições clínica e ou 
terapêutica, com a finalidade de promover 
o suporte e a segurança para o bem-estar 
dos indivíduos; 

• Intervir na comunidade, junto dos idosos e 
prestadores de cuidados (formais e 
informais); 

• Acompanhar e/ou encaminhar os idosos 
em situações agudas, reabilitação e 
finitude; 

• Participar em trabalhos de investigação 
clínica e de saúde pública com vista ao 
estabelecimento dos padrões de 
qualidade de vida das populações em 
envelhecimento; 

• Intervir ao nível da prevenção e promoção 
da saúde; 

• Intervir nas áreas da investigação 
científica, de gestão e de ensino, seja em 
iniciativas institucionais, seja em projectos 
interinstitucionais. 
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GERONTÓLOGO 
ÁREAS DE INTERVENÇÃO 
A formação em gerontologia assenta em três 
pilares básicos: uma médica (cuidados de 
saúde); uma componente psicológica e uma 
componente social/organizacional.  
 

 Intervenção em grupos específicos de 
idosos. 
 
 

Áreas horizontais: 
 

• Promoção de cuidados  
• Serviços de Informação. 
• Assessoria legal e defesa de direitos. 
• Programas de lares e/ou internamento. 
• Programas inovadores e/ou alternativos. 
• Centros de atenção diurna e nocturna. 
• Programas de adaptação ambiental. 
• Programas de cuidado domiciliário. 
• Intervenção em negligência e maus-tratos 

a idosos. 
• Serviços de apoio a cuidadores informais. 
• Promoção do envelhecimento activo. 
• Programas de saúde e bem-estar físico. 
• Programas de rendimentos económicos. 
• Programas educacionais (formais e não 

formais). 
• Promoção do envelhecimento produtivo 
• Voluntariado sénior e programas 

intergeracionais. 
• Programas de emprego sénior. 
 

Áreas Transversais (intervenção em grupos 
não-específicos de idosos) 
 

• Investigação e desenvolvimento de 
políticas, programas e projectos 

• Influência directa nos agentes políticos. 
• Consultoria a agentes políticos. 
• Participação em movimentos dos cidadãos 

idosos. 
• Formação de associações de idosos para 

poder político. 
•  Participação no processo de 

desenvolvimento das políticas sociais e na 
apresentação de alternativas. 

• Formação e treino de profissionais e 
voluntários (cuidadores). 

• Diagnóstico de necessidades de formação 
• Planeamento de intervenções ou 

actividades formativas 
• Concepção de intervenções, programas, 

instrumentos e suportes formativos 
• Organização e promoção de intervenções 

ou actividades formativas 
• Desenvolvimento/execução de 

intervenções ou actividades formativas 
• Acompanhamento e avaliação de 

intervenções ou actividades formativas 
 
O apoio aos idosos é um problema maior das 
sociedades modernas actuais em que 
Portugal não é excepção. A emergência da 
gerontologia como disciplina académica e 
como profissão é uma imanência espectável 
desse processo de transformação da 
sociocultural. 

Pereira, Fernando 
Doutoramento, Sociologia 

Instituto Politécnico de Bragança 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

24 
 

                                             

                        Newsletter – GERONTOLOGIA SOCIAL 
                                  ENVELHECIMENTO NAS SOCIEDADES CONTEMPORÂNEAS  

                               Direcção: Doutor Joaquim Parra Marujo  
                               Realização: Vasco Fernandes  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GERIATRIA: ALGUMAS DOENÇAS 
CARACTERÍSTICAS DOS IDOSOS: 
 
ARTRITE REUMATÓIDE: As articulações ficam 
inflamadas, originando inchaço, dor e muitas 
vezes leva à destruição definitiva do interior 
das articulações. 
 

SINTOMAS: A artrite reumatóide pode-se 
iniciar de forma súbita com a inflamação de 
muitas articulações ao mesmo tempo. Em 
geral é simétrica, quer dizer, quando afecta 
uma articulação de um lado do corpo, a 
correspondente do outro lado também é 
afectada. As articulações inflamadas são em 
geral dolorosas e ficam com frequência 
rígidas, sobretudo logo depois de se levantar 
ou depois de um período de inactividade 
prolongado. As articulações afectadas 
aumentam e podem deformar-se 
rapidamente. 
 

TRATAMENTO: Um princípio básico do 
tratamento é o repouso das articulações 
afectadas, dado que usa-las piora a 
inflamação. O recurso a medicamentos, 
nomeadamente, anti-inflamatórios não 
esteróides.  
 
GOTA 
Acumulação de cristais de urato 
monossódico, que se verifica nas articulações 

devido a um valor de ácido úrico 
anormalmente alto no sangue. 
 

SINTOMAS: Manifestam-se dores intensas e 
repentinas numa ou mais articulações que 
aumentam progressivamente. A articulação 
edemacia-se e a pele circundante torna-se 
vermelha ou púrpura, tensa e brilhante, com 
uma sensação de calor. Produz muita dor ao 
tacto.  
TRATAMENTO: Recurso a medicamentos anti-
inflamatórios não esteróides. Beber muito 
líquidos, evitar as bebidas alcoólicas e ingerir 
pequenas quantidades de alimentos ricos em 
proteínas.  
Muitas pessoas que sofrem de gota têm 
peso a mais. Com a perda de peso, os 
valores de ácido úrico no sangue voltam à 
normalidade.  

 
DOENÇA DE PARKINSON: Perturbação 
degenerativa e lentamente progressiva do 
sistema nervoso que apresenta várias 
características particulares: tremor em 
repouso, lentidão na iniciação de 
movimentos e rigidez muscular.  
SINTOMAS: Em muitas pessoas inicia-se como 
um tremor da mão quando está em repouso. 
O tremor é máximo em repouso, diminui com 
o movimento voluntário da mão e 
desaparece durante o sono.  
O tremor, leve e rítmico, intensifica-se com a 
tensão emocional ou o cansaço. A dificuldade 
para iniciar o movimento é particularmente 
importante e a rigidez muscular dificulta 
ainda mais a mobilidade. 
 
DOENTE COM PARKINSON: O andar torna-se 
extremamente difícil, a pequenos passos.  
Os membros superiores não seguem o ritmo 
normal da marcha. A rigidez e a imobilidade 
podem contribuir para produzir dores 
musculares e sensação de cansaço. A 
combinação de todos estes sintomas causa 
muitas dificuldades. A deterioração no 
controlo da musculatura das mãos provoca 
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uma dificuldade crescente para as 
actividades diárias, como abotoar os botões 
da camisa ou atar os atacadores.  
As feições são menos expressivas devido à 
imobilidade dos músculos da cara 
responsáveis pela expressão. Com o tempo a 
cara adquire um olhar perdido, com a boca 
aberta e uma diminuição do pestanejar. É 
frequente que estas pessoas se babem ou se 
engasguem como consequência da rigidez 
muscular na cara e na garganta, o que 
dificulta a deglutição. Os doentes que sofrem 
de Parkinson costumam falar sussurrando 
com voz monótona e podem gaguejar devido 
à dificuldade que têm para exprimir os seus 
pensamentos. 
 

TRATAMENTO: Recurso a medicamentos. 
Prática diária do máximo de actividades 
físicas possíveis e o seguimento de um 
programa regular de exercícios podem 
contribuir para que os afectados pela 
doença de Parkinson mantenham a 
mobilidade. 

 
INCONTINÊNCIA URINÁRIA: É a perda 
incontrolável da urina. a incontinência 
urinária pode ter várias causas e classifica-se 
em função do tipo de sintomas, como 
incontinência por urgência, por esforço, por 
extravasamento ou por incontinência total.  
 
 

INCONTINÊNCIA POR IMPULSO: Incapacidade 
de adiar a micção por mais do que alguns 
minutos, depois de se sentir a necessidade de 
urinar. Infecção do tracto urinário. 
Hiperactividade da bexiga. Obstrução do 
fluxo de urina. Cálculos e tumores na bexiga. 
Medicamentos, especialmente diuréticos. 
 
INCONTINÊNCIA PROVOCADA POR STRESS: Fuga 
de urina, geralmente em pequenos jactos, 
provocados por um aumento da pressão 
abdominal que se verifica quando uma 
pessoa tosse, ri, faz esforços, espirra ou 
levanta um objecto pesado. Debilidade do 

esfíncter urinário (o músculo que controla o 
fluxo de urina da bexiga). Nas mulheres, 
diminui a resistência ao fluxo da urina através 
da uretra, em geral por causa da carência de 
estrogénio.  
 

INCONTINÊNCIA POR EXCESSO DE FLUXO: 
Formação de urina na bexiga que se torna 
demasiado volumosa para que o esfíncter 
urinário a contenha, de maneira que a urina 
se derrama intermitentemente, com 
frequência sem reacções na bexiga. 
Obstrução do fluxo da urina, provocada 
geralmente por dilatação ou cancro da 
próstata nos homens e por um estreitamento 
da uretra (um defeito de nascença) nas 
crianças. Músculos da bexiga enfraquecidos; 
Mau funcionamento nervoso. 
Medicamentos.  
 

INCONTINÊNCIA TOTAL: Fuga contínua porque 
o esfíncter não se fecha; Defeito de 
nascença; Lesões do colo da bexiga; por 
exemplo; durante uma cirurgia.  
 

INCONTINÊNCIA PSICOGÉNICA: Perda de 
controlo por motivos psicológicos; distúrbios 
emocionais, como a depressão.  
 

INCONTINÊNCIA MISTA: Combinação dos 
problemas já indicados (por exemplo, muitas 
mulheres têm incontinência por stress e por 
instinto ao mesmo tempo).  
Combinação das causas acima mencionadas.  
 
DIABETES MELLITUS: É uma perturbação em 
que os valores sanguíneos de glicose (um 
açúcar simples) são anormalmente altos 
dado que o organismo não liberta insulina ou 
utiliza-a inadequadamente. a insulina, uma 
hormona produzida pelo pâncreas, é a 
principal substância responsável pela 
manutenção dos valores adequados de 
açúcar no sangue.  
 
TIPOS DE DIABETES MELLITUS: 
Diabetes Mellitus Tipo I (Insulino 
Dependente) - quando não há produção de 
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insulina pelo pâncreas ou aquela que é 
produzida é anormal. 
Diabetes Mellitus Tipo II (Não Insulino 
Dependente) - existe produção de insulina 
mas, é insuficiente para as necessidades. 
Pode-se corrigir essa situação com a dieta 
rigorosa, ou então com anti-diabéticos orais. 
SITUAÇÕES DE 
DESCOMPENSAÇÃO: Hiperglicémia - aumento 
da quantidade de açúcar no 
sangue. Hipoglicémia - diminuição acentuada 
da quantidade de açúcar no sangue, 
motivada pela falta de sua ingestão ou pelo 
excesso de insulina.  
HIPOGLICÉMIA (CAUSA): Jejum prolongado. 
Esforços físicos acentuados e/ou em 
condições climatéricas desfavoráveis, que 
aumentam os consumos energéticos do 
organismo. 
 

SINTOMAS: Sensação de fraqueza/fome; 
Tonturas, náuseas e dor abdominal; 
Palidez acentuada; Suor abundante e frio, 
pele pegajosa; Convulsões; coma. 
MODO DE ACTUAÇÃO: Hipoglicémia – 
transportar para o centro de saúde. 
HIPERGLICÉMIA (CAUSA): Uma refeição muito 
rica em hidratos de carbono (açucares). Falta 
de insulina. 
SINTOMAS: Fadiga crescente; Confusão 
Mental; Hálito Cetónico; Face rosada e 
aspecto congestionado; Inconsciência e 
coma. 
MODO DE ACTUAÇÃO: Hiperglicémia – dar 
água com açúcar. 

 
ESCARAS: São feridas, produzidas pela falta 
de circulação sanguinea em várias partes do 
corpo, onde estas exercem uma certa 
pressão continua em pacientes que 
permanecem acamados. após o 
aparecimento das feridas estas produzem 
não só sofrimento fisico do paciente, mas 
produz um odor desagradável 
 

LOCAIS ONDE É MAIS COMUM O 
APARECIMENTO DE ESCARAS: Ombros, 

omoplata, cotovelos, quadril, base da 
espinha (região sacral), lateral das nádegas, 
joelhos, tornozelo e calcanhar. 

 

PREVENÇÃO: Evitar ficar na cama o dia todo; 
Mudar de posição frequentemente, quer 
esteja na cama que sentado no sofá; Lavar a 
pele regularmente.  
 

PNEUMONIA: É uma infecção nos alvéolos 
pulmonares (local onde se faz as trocas 
gasosas) desencadeada por bactérias, vírus, 
fungos, parasitas ou alergéneos. 
 

FACTORES DE RISCO: Idosos; Álcool e tabaco; 
Ar condicionado; Constipações ou gripes mal 
curadas; Alergias; Alterações rápidas do 
tempo; Insuficiência cardíaca; Doença 
pulmonar de base; Má nutrição. 
 

SINAIS E SINTOMAS: A pneumonia pode surgir 
depois de uma gripe mal curada. Os sintomas 
podem surgir todos ao mesmo tempo, de 
uma forma rápida ou com dias de evolução. 
Não implica que estejam todos presentes. 
Pode aparecer: Fraqueza e sensação de mal-
estar geral; Suores e febre; Perda de apetite; 
Dor no tórax. 
 

TRATAMENTO: Conforme a idade do doente e 
a evolução da doença, pode ser necessário a 
hospitalização para fazer o antibiótico 
injectável, oxigénio e haver um melhor 
controlo da evolução da doença. O médico 
pode achar necessário o doente fazer 
cinesioterapia respiratória para ajudar a 
libertar as secreções nos pulmões.  
Se a pneumonia for viral, geralmente passa 
com medicação de suporte como os 
antipiréticos e medicação para a dor. (In, 
Cartilha do Idoso – Andreia Fernandes, Carla Filipa, 
César Fernandes, Cristina Neves, Isabel Gonçalves, 
Joana Cachudo, Luciano da Silva, Lúcia Tomé, 
Margarida Monteiro, Maria Helena Saramago, Maria 
João Ferreira, Marisa Santos, Ruth Salvaterra, Sabrina 
Mestre, Sara Gonçalves, Vasco Fernandes - Trabalho 
dos alunos de Gerontologia – ESEJD) 

http://www.conhecersaude.com/adultos/3058-infeccao-urinaria.html
http://www.conhecersaude.com/idosos/3043-insuficiencia-cardiaca.html
http://www.conhecersaude.com/criancas/3007-Febre.html
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ENVELHECIMENTO COGNITIVO 
Durante o processo de envelhecimento 
ocorrem várias alterações nos indivíduos, 
estando entre elas as neurológicas, cognitivas 
e comportamentais. A alteração neurológica 
mais vulgar é a diminuição na velocidade do 
processamento das informações. 
Cognitivamente há um uso menor de 
estratégias durante o processo de 
memorização, as comportamentais, 
abrangem questões de estilos de vida, 
havendo uma redução das oportunidades de 
estimulação cognitiva em virtude da reforma 
ou do isolamento social. 
 
A perda da memória dificulta a aproximação 
das pessoas e as suas relações afectivas, 
sociais e familiares, o Sénior fica com 
limitações no seus relacionamentos, a perda 
de memória impede-o de se cuidar, planear 
sua qualidade de vida e consequentemente 
perder a autonomia. 
 
Alguns estudos relativos ao desempenho 
intelectual demonstram que as aptidões 
cognitivas atingem o seu pico pelos 30 anos., 
e continuam estáveis até aos 50-60 anos, a 
partir destas idades começam a diminuir, o 
declínio acelera-se a partir dos 70 anos. 
O declínio das funções intelectuais não é 
uniforme para todas as idades, segundo Spar 
e La Rue, a capacidade de comunicar 

eficazmente através da linguagem mantêm-
se estável durante toda a vida adulta, 
contudo as pessoas idosas tem maior 
dificuldade em compreender mensagens 
longas ou complexas e em recuperarem e 
reproduzirem rapidamente nomes ou termos 
específicos (www.psicologia.pt). 
A idade evidencia maior dificuldade nas 
tarefas de raciocínio que envolvem uma 
análise lógica e organizada, no desempenho 
de tarefas que implicam planear, avaliar e 
executar sequências complexas, com a idade 
vamo-nos tornando mais lentos nos aspectos 
perceptivos, mnésicos e cognitivos. 
O envelhecimento normal é marcado pela 
presença de défices cognitivos, que devem 
ser cuidadosamente avaliados no sentido de 
se perceber a sua gravidade e impedir a sua 
evolução para quadros mais graves. 
 
Os Seniores devem ser alvo de um programa 
de estimulação cognitiva que ajude a superar 
e compensar os défices adquiridos, deve-se 
estimular os seniores para que possam 
atrasar o declínio cognitivo. Os Gerontólogos 
têm um papel importante neste processo. 
 
Devemos procurar o centro de interesse do 
Sénior, os seus interesses são fundamentais 
para que se consiga fazer um bom trabalho, 
quando esse pólo de interesse for descoberto 
deve ser utilizado de forma adequada pois 
ele vai-nos permitir desenvolver a cognição 
do Sénior. 
 
É importante que a informação chegue clara, 
para que o sénior a possa entender, devemos 
questioná-lo sobre o tema que lhe 
apresentamos, ele deve desenvolver o 
assunto por palavras suas, temos que saber 
ouvi-lo e estimula-lo para que ele possa 
processar a informação que recebeu e 
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responder quer verbalmente ou através de 
tarefas a realizar, completando assim o ciclo 
de Input-output. 
 
Com o avançar da idade o processo de 
retrogénese é inevitável, o que de certa 
forma nos leva de volta à “infância”, é 
importante trabalhar a cognição dos seniores 
para atrasar o seu declínio cognitivo. 
 
Os Seniores devem ser estimulados para que 
tenham melhor qualidade de vida, a 
estimulação deverá ser adequada a cada 
caso, incentiva-los a ler, fazer com que 
pratiquem jogos de tabuleiro, praticar 
exercícios físicos e estimular o cérebro com 
actividades que exijam atenção, 
concentração e pensamento lógico, o que 
contribui para o aumento da densidade 
sináptica cerebral, cuja rede de transmissão é 
responsável pela dinâmica e plasticidade do 
cérebro, sendo a estimulação do 
funcionamento mental, um dos mais 
importantes princípios para a promoção da 
saúde dos Seniores. 
 
A Bateria Psicomotora (BPM) de Victor da 
Fonseca é uma ferramenta de trabalho de 
extrema importância, pois permite-nos uma 
avaliação a nível cognitivo e motor. É sem 
dúvida um enorme contributo para a 
psicomotricidade, uma ferramenta 
imprescindível para todos os que intervêm 
com os Seniores. 
 
Uma boa cognição consegue-se com trabalho 
e organização, a auto-organização, é 
necessário intervir e ampliar o 
conhecimento. Para tudo tem que se ter 
trabalho, nada se consegue sem esforço  
Com o aumento da expectativa de vida, é 
crescente a preocupação com os défices 

cognitivos, o declínio cognitivo leve (DCL) e o 
diagnóstico da demência do tipo Alzheimer 
(DTA). 
 
Quando uma pessoa percebe que vem 
apresentando dificuldades cognitivas, sente 
receio de receber o diagnóstico da DTA, em 
virtude da irreversibilidade do quadro e dos 
prejuízos progressivos provocados. 
 
As falhas cognitivas podem ser: 

1. Normais durante o envelhecimento 
2. Mais marcantes do que o esperado para 

o envelhecimento normal, mas não 
evolutivo para um quadro demencial. 

3. Ou ainda podem corresponder a um 
quadro inicial da DTA. 

4. Queixa de falta de memória por parte do 
individuo e corroborada por um 
informante. 

5. Comprometimento objectivo da 
memória, diagnosticado por testes. 

6. Funções cognitivas gerais normais. 
7. Ausência de alterações das actividades 

da vida diária. 
8. Manifestações não suficientemente 

graves para o diagnóstico de demência. 
 

Existe muita diversidade nos estudos sobre o 
declínio cognitivo, conceitos e critérios 
diagnósticos, muitas formas de investigação, 
ou seja diversos testes e consequentemente 
uma não-uniformidade da avaliação. Todos 
os conceitos\testes podem ser utilizados 
como auxiliares no diagnóstico de DCL e DTA. 

Vasco Fernandes 
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QUE MUNDO É ESTE? 
EXCLUSÃO SOCIAL 
Como se sabe as desigualdades estremas, são 
um flagelo para os desprotegidos. Vivemos 
num mundo egoísta cheio de preconceitos. 
Todos aqueles que são diferentes, quer pela 
sua cultura, quer pelo grau de formação, 
passando por coisas tão simples como o lugar 
onde vivem e obviamente a falta de 
rendimentos. São estas razões entre tantas 
outras que os catapultam para uma pobreza 
extrema.  
 

Em 2009 os dados das Nações Unidas 
indicavam que 1.4 mil milhões de pessoas 
continuavam a subsistir com menos de 1.25 
dólares por dia, que é o limiar da pobreza 
definido pelo Banco Mundial. 
 

Os excluídos são condenados pela sociedade 
através da indiferença e do silêncio, é uma 
forma cruel de condenar as pessoas, tal 
“justeza” é justificada muitas vezes com os 
deveres dos Estados. Para a maioria das 
pessoas, são os Estados os únicos 
culpados/responsáveis, serão só os Estados 
os únicos culpados, ou teremos também a 
nossa dose de culpa enquanto actores 
sociais. 
 

Eu, pessoalmente acredito que a culpa é de 
todos, se por um lado os governos não 
disponibilizam condições de trabalho e de 
educação aos excluídos, por outro lado nós 
sociedade aproveitamos tal negligência dos 
Estados para agirmos de forma incorrecta. O 
pequeno exemplo que dou a seguir parece 
ter pouca importância, mas, também é um 
indicador de que muito há a fazer no 
combate à exclusão social: desviamos os 
nossos filhos das classes mais baixas e até 
trocamos de escola, se nessa escola existirem 
meninos de certas etnias. 

Muitas pessoas dirão que estou a exagerar, 
estarei… não, não estou a exagerar, esta é 
uma das muitas formas de condenar os 
desfavorecidos, como já referi, de forma 
silenciosa e indiferente, contudo intencional. 
Assim sendo esta é – sem dúvida - uma das 
muitas formas dos adultos contribuírem para 
a exclusão. 
 

Não vou abordar as atitudes que os colegas 
de escola adoptam em relação a essas 
minorias, isso ficará para outra altura, mas 
não quero deixar de dizer que as atitudes 
desses colegas de escola, são quase sempre, 
o reflexo da educação que recebem. A 
exclusão social não se combate somente com 
dinheiro, é necessária uma reeducação da 
sociedade neste sentido. 
 

Mas afinal, os excluídos não estão totalmente 
esquecidos, ainda há pouco tempo foram 
visitados, cumprimentados e chamados a 
participar na sociedade, que maravilha…, 
claro que se tratava do apelo ao voto, para 
isso os excluídos servem, servem para 
arranjar emprego e estabilidade económica 
aqueles que depois de colocados, se 
esquecem dos que através do voto lhes 
deram um emprego. Estes excluídos – e 
votantes - também precisam de emprego e 
estabilidade. 
 

A exclusão social não é só um problema das 
camadas mais pobres, também existe em 
pessoas com capacidades financeiras, basta 
serem portadores de determinadas doenças 
para que sejam excluídos. Será justo dizer 
que a exclusão social não é só um problema 
dos pobres. 
A exclusão social pode, por diversos motivos, 
transformar qualquer um de nós em vítima, 
num excluído. Basta ser Velho.  

Vasco Fernandes 
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VIOLÊNCIA CONTRA IDOSOS 
A VIOLÊNCIA CONTRA OS IDOSOS FAZ PARTE 
DA VIOLÊNCIA SOCIAL EM GERAL E 
CONSTITUI UM FENÓMENO UNIVERSAL. 
TODOS OS CIDADÃOS, IDOSOS OU NÃO, TÊM 
O DEVER DE COMUNICAR ÀS AUTORIDADES 
COMPETENTES QUALQUER FORMA DE 
VIOLAÇÃO CONTRA OS DIREITOS DA PESSOA 
IDOSA. 
 
FORMAS DE VIOLÊNCIAS CONTRA O IDOSO: 
 
Estrutural - Decorre pela desigualdade social 
e é naturalizada nas manifestações de 
pobreza, de miséria e de discriminação; 
 

Interpessoal – Refere-se às interacções e 
relações quotidianas; 
 

Institucional - Com respeito à aplicação ou à 
omissão na gestão das políticas sociais e 
pelas instituições de assistência; 
 

Abuso Físico, Maus Tratos Físicos ou 
Violência Física – É o uso da força física para 
forçar os idosos a fazerem o que não 
desejam, para feri-los, provocar-lhes dor, 
incapacidade ou morte; 
 

Abuso Psicológico, Violência Psicológica ou 
Maus Tratos Psicológicos – Correspondem a 
agressões verbais ou gestuais com o 
objectivo de aterrorizar os idosos, humilhá-
los, restringir sua liberdade ou isolá-los do 
convívio social; 

 

Abuso Sexual, Violência Sexual – Assédio 
e/ou ato sexual sem o consentimento do 
idoso; 
 

Abandono - É uma forma de violência que se 
manifesta pela ausência ou abandono dos 
responsáveis governamentais, institucionais 
ou familiares de prestarem socorro a uma 
pessoa idosa que necessite de protecção; 
 

Negligência - É a recusa ou a omissão de 
cuidados devidos e necessários aos idosos, 
por parte dos responsáveis familiares ou 
institucionais; 
 

Autonegligência - Conduta do idoso que 
ameace sua própria saúde ou segurança, pela 
recusa de prover cuidados necessários a si 
mesmo; 
 

Abuso Financeiro e Económico - Exploração 
imprópria ou ilegal e/ou sem o 
consentimento de recursos financeiros do 
idoso. Este tipo de violência é geralmente 
cometido por familiares em tentativas de 
forçar procurações que lhes dêem acesso a 
bens patrimoniais, para realização de vendas 
de bens ou imóveis sem o consentimento do 
idoso; 
 

Violência Familiar – São particularmente 
relevantes os abusos e negligências quando 
os familiares mais próximos consideram a 
velhice como decadência, classificando assim 
o idoso como inútil e descartável. 
Normalmente está em causa problemas de 
espaço físico e financeiro. 
 

Geralmente o Agressor é Familiar: Vive na 
mesma casa que a vítima; depende do idoso 
ou o idoso depende dele; É abusador de 
álcool e/ou drogas; Tem vínculos afectivos de 
pouco valor e em certos casos, sentimentos 
de repugnância pelo idoso; Vive socialmente 
isolado e assim mantém o idoso; Sofreu ou 
sofre agressões, depressão ou transtorno 
mental. (Autor desconhecido)  
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DIREITOS DOS IDOSOS 
 

RESOLUÇÃO 46/91 APROVADA NA ASSEMBLEIA 
GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS16/12/1991 TRATA 
DOS DIREITOS DOS IDOSOS. 
 

INDEPENDÊNCIA 
 

1. Ter acesso à alimentação, à água, à 
habitação, ao vestuário, à saúde, a apoio 
familiar e comunitário;  

2. Ter oportunidade de trabalhar ou ter 
acesso a outras formas de geração de 
rendimentos; 

3. Poder determinar em que momento se 
deve afastar do mercado de trabalho.  

4. Ter acesso à educação permanente e a 
programas de qualificação e requalificação 
profissional:  

5. Poder viver em ambientes seguros 
adaptáveis à sua preferência pessoal, que 
sejam passíveis de  mudanças;  

6. Poder viver em sua casa pelo tempo que 
for viável.     

 
PARTICIPAÇÃO 

 

7.  Permanecer integrado na sociedade, 
participar activamente na formulação e 
implementação de políticas que afectam 
directamente o seu bem-estar e transmitir 
aos mais jovens conhecimentos e 
habilidades;  

8. Aproveitar as oportunidades para prestar 
serviços à comunidade, trabalhando como 
voluntário, de acordo com seus interesses 
e capacidades;  

9. Poder formar movimentos ou associações 
de idosos.  

ASSISTÊNCIA 
 

10. Beneficiar da assistência e protecção da 
família e da comunidade, de acordo com 
os seus valores culturais;  

11. Ter acesso à assistência médica para 
manter ou adquirir o bem-estar físico, 
mental e emocional, prevenindo a 
incidência de doenças;  

12. Ter acesso a meios apropriados de 
atenção institucional que lhe 
proporcionem protecção, reabilitação, 
estimulação mental e desenvolvimento 
social, num ambiente humano e seguro;  

13. Ter acesso a serviços sociais e jurídicos 
que lhe assegurem melhores níveis de 
autonomia, protecção e assistência;  

14.Desfrutar os direitos e liberdades 
fundamentais, quando residente em 
instituições que lhe proporcionem os 
cuidados necessários, respeitando-o na 
sua dignidade, crença e intimidade. Deve 
desfrutar ainda do direito de tomar 
decisões quanto à assistência prestada 
pela instituição e à qualidade da sua vida.  

 
 

AUTO-REALIZAÇÃO 
 

15. Aproveitar as oportunidades para o total 
desenvolvimento das suas 
potencialidades;  

16. Ter acesso aos recursos educacionais, 
culturais, espirituais e de lazer da 
sociedade.  

 
 

DIGNIDADE 
 

17. Poder viver com dignidade e segurança, 
sem ser objecto de exploração e maus-
tratos físicos e/ou mentais;  

18. Ser tratado com justiça, 
independentemente da idade, sexo, raça, 
etnia, deficiências, condições económicas 
ou outros factores. 
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INFORMAÇÕES ÚTEIS 

 

 

 

NÚMEROS DE TELEFONE ÚTEIS 
APAV - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA APOIO À VITIMA: 

Tel. 707 200 077 

CRUZ VERMELHA: Tel. 217 714 000  

DECO - DEFESA DO CONSUMIDOR: Tel. 213 573 908  

EMERGÊNCIA INEM: Tel. 112 

FARMÁCIA NUMERO VERDE: Tel. 800 205 791 

INTOXICAÇÕES: Tel. 217 950 143 

LINHA DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 

 Tel. 800 201 974  

LINHA DO CIDADÃO IDOSO: Tel. 800 203 531 

LINHA DE EMERGÊNCIA SOCIAL: Tel. 144 

LOJA DO CIDADÃO: Tel. 808 241 107 

POLICIA JUDICIÁRIA (PIQUETE): Tel. 213 575 566 

PROVEDOR DA JUSTIÇA: Tel. 808 200 084 

SOS AMBIENTE: Tel. 800 200 520 

SAÚDE PÚBLICA: Tel. 808 211 31 

SAÚDE 24: Tel. 808 24 24 24  

 

ENDEREÇOS NACIONAIS NA INTERNET 
Autoridade Nacional de Protecção Civil: 

http://www.prociv.pt/ 

Biblioteca Nacional: http://www.bnportugal.pt/ 

Centro Regional da segurança social: www.seg-

social.pt 

Cruz Vermelha Portuguesa: 

http://www.cruzvermelha.pt/ 

Direcção-Geral da Saúde: http://www.dgs.pt/ 

Fundação Calouste Gulbenkian: 

http://www.gulbenkian.pt 

Guarda Nacional Republicana:  http://www.gnr.pt/ 

INFARMED: www.infarmed.pt 

Instituto Nacional de Emergência Médica: 

http://www.inem.pt/ 

Loja do Cidadão: http://www.lojadocidadao.pt/ 

Ministério da Administração Interna: 

http://www.mai.gov.pt/ 

Polícia Judiciária: http://www.pj.pt  

Portal da Saúde: http://www.portaldasaude.pt 

Polícia de Segurança Pública: http://www.psp.pt/ 

Portal do Governo: http://www.portugal.gov.pt/ 

Portal do Avô: http://www.portaldoavo.com.pt 

Portal do Cidadão: http://www.portaldocidadao.pt/ 

Portal do Consumidor: http://www.consumidor.pt/ 

Portal do Envelhecimento: 

http://www.portaldoenvelhecimento.net 

Portal dos Seniores: http://www.portal3idade.com  

Portal Oficial do Turismo de Portugal: 

http://www.visitportugal.com 

Portal S.S.A.P – Beneficiários: 

http://www.ssap.gov.pt/ 

Universidade Sénior Contemporânea: 

http://usc.no.sapo.p

http://www.seg-social.pt/
http://www.seg-social.pt/
http://www.cruzvermelha.pt/
http://www.dgs.pt/
http://www.gnr.pt/
http://www.inem.pt/
http://www.lojadocidadao.pt/
http://www.lojadocidadao.pt/
http://www.mai.gov.pt/
http://www.mai.gov.pt/
http://www.pj.pt/
http://www.psp.pt/
http://www.portugal.gov.pt/
http://www.portaldocidadao.pt/
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Tudo que existe e vive precisa  

De cuidados para continuar a existir.  

Uma planta, uma criança, um Idoso,  

O planeta Terra.  

Tudo o que vive necessita de alimento. Assim, o cuidado,  

A essência da vida humana, 

 Necessita de alimentação contínua.  

O cuidado vive do amor, da ternura,  

Da carícia e da convivência”.                             
                                                                                                           (BOFF, 1999) 
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