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Resumo
em Portugal, à semelhança das sociedades desenvolvidas, verifica-se um envelhe-

cimento crescente da população.
Envelhecer implica para a maioria dos idosos perdas importantes, e consequente-

mente mais intervenções especializadas de cuidados de saúde. Compreender o enve-
lhecimento como um processo dinâmico, conduz a uma mudança de atitude em relação 
ao idoso e permite ao enfermeiro assumir um papel inovador e relevante no cuidar.

As atitudes são entendidas como disposições favoráveis ou desfavoráveis face a 
objectos, pessoas ou acontecimentos, salientando ainda que as atitudes face ao tra-
balho ou à organização têm efeitos na prestação de serviços, na qualidade de vida e 
influencia a concretização dos objectivos pessoais e empresariais.

Ao pretender analisar as atitudes dos enfermeiros que exercem funções no distrito 
de Bragança face ao idoso, objectivo do trabalho de investigação, realizou-se um estu-
do de observação, analítico, transversal e do tipo quantitativo tendo-se aplicado um 
inquérito utilizando a escala AKPI, no mês de Junho de 2010.

Como resultados destaca-se que os enfermeiros mais jovens têm menos tempo na 
categoria, têm mais habilitações académicas e os docentes têm atitudes mais favorá-
veis face ao idoso. Os enfermeiros que exercem funções nas Unidade de Cuidados Con-
tinuados Integrados (UCCI) são na globalidade jovens e apresentam atitudes bastante 
favoráveis perante o idoso, enquanto os enfermeiros que trabalham em Lares têm as 
atitudes mais desfavoráveis.
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