
OO processoprocesso dede envelhecimentoenvelhecimento éé consideradoconsiderado umum fenómenofenómeno individual,individual,

heterogéneo,heterogéneo, multidimensionalmultidimensional ee multidirecionalmultidirecional ((BaltesBaltes,, 19871987;; BirrenBirren,, 19951995;;

SánchezSánchez && Ulacia,Ulacia, 20052005)) àà semelhançasemelhança dede outrasoutras etapasetapas dodo ciclociclo vital,vital, nestanesta

podempodem surgirsurgir querquer perdas,perdas, querquer ganhosganhos.. OO desconhecimentodesconhecimento destedeste factofacto estáestá nana

origemorigem dede muitosmuitos dosdos estereótiposestereótipos dede carizcariz negativonegativo..

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS ESTUDANTES DE ENFERMAGEM AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS ESTUDANTES DE ENFERMAGEM 
NO ÂMBITO DO ENVELHECIMENTO  NO ÂMBITO DO ENVELHECIMENTO  

-- AvaliarAvaliar oo conhecimentoconhecimento dosdos estudantesestudantes dodo 11ºº anoano dede enfermagemenfermagem nono
âmbitoâmbito dodo envelhecimentoenvelhecimento..

-- FacultarFacultar osos resultadosresultados àà comunidadecomunidade científicacientífica visandovisando aa desmistificaçãodesmistificação
dede conceçõesconceções erradaserradas nono âmbitoâmbito dada temáticatemática..

EstudoEstudo quantitativo,quantitativo, descritivodescritivo ee transversaltransversal.. AtravésAtravés dede umauma amostragemamostragem
nãonão probabilísticaprobabilística acidentalacidental obteveobteve--sese umauma amostraamostra dede 4242 estudantesestudantes dodo 11ºº
Ano,Ano, 22ºº Semestre,Semestre, dodo CursoCurso dede LicenciaturaLicenciatura emem Enfermagem,Enfermagem, dede umauma EscolaEscola
SuperiorSuperior dede Saúde,Saúde, nono anoano letivoletivo 20102010//20112011.. AA recolharecolha dede dadosdados foifoi efetuadaefetuada
atravésatravés dede umum formulárioformulário elaboradoelaborado parapara oo efeito,efeito, cujocujo constructoconstructo atendeuatendeu aa
bibliografiabibliografia sobresobre aa temática,temática, bembem comocomo aosaos estudosestudos dede investigaçãoinvestigação
produzidosproduzidos nesteneste âmbito,âmbito, sendosendo queque todastodas asas questõesquestões erameram falsasfalsas..

-- CaracterizaçãoCaracterização dada AmostraAmostra -- ComoComo sese verificaverifica nono gráficográfico 11,,

ComoComo sese podepode observarobservar nana tabelatabela 22,, aa classificaçãoclassificação médiamédia alcançadaalcançada pelapela

nossanossa amostraamostra nono questionárioquestionário nono âmbitoâmbito dodo envelhecimento,envelhecimento, foifoi dede 1313 valoresvalores

(numa(numa classificaçãoclassificação dede 00--2020 valores),valores), enquadrandoenquadrando--sese nana categoriacategoria “Suficiente”“Suficiente”

OO valorvalor mínimomínimo obtidoobtido foifoi dede 66 valores,valores, oo máximomáximo dede 1818,, correspondendocorrespondendo aa umauma

amplitudeamplitude dede 1212 valoresvalores..

Tabela 2 Tabela 2 –– Pontuação total obtida no questionárioPontuação total obtida no questionário

no âmbito  do envelhecimentono âmbito  do envelhecimento

AferimosAferimos queque (tabela(tabela 33)) 9595,,22%% dada nossanossa amostraamostra respondeurespondeu incorretamenteincorretamente

àà questãoquestão 22 “Devido“Devido aoao processoprocesso dede envelhecimentoenvelhecimento naturalnatural queque ocorreocorre aoao nívelnível

cerebral,cerebral, aa maiormaior parteparte dasdas pessoaspessoas dede idadeidade avançadaavançada acabaacaba porpor apresentarapresentar

umauma perdaperda cognitivacognitiva elevada”,elevada”, assimassim comocomo àà questãoquestão 33 “As“As pessoaspessoas idosasidosas

assemelhamassemelham--sese muitomuito nasnas suassuas característicascaracterísticas físicas”,físicas”, ondeonde verificamosverificamos umauma

percentagempercentagem dede erroerro dede 7171,,44%%..

Autores: Autores: Magalhães, C.Magalhães, C.11; Azevedo, A.; Azevedo, A.22; Fernandes, A.; Fernandes, A.3;3; Antão, C.Antão, C.44; Anes, E.; Anes, E.55

Escola Superior de Saúde do IPBEscola Superior de Saúde do IPB1,2,3,4,51,2,3,4,5

Núcleo de Investigação e Intervenção no Idoso Núcleo de Investigação e Intervenção no Idoso 1,3,4,51,3,4,5

I Congresso de Cuidados ContinuadosI Congresso de Cuidados Continuados da Unidade deda Unidade de

Longa Duração e Manutenção de Santa Maria MaiorLonga Duração e Manutenção de Santa Maria Maior

“Dilemas atuais e desafios futuros”“Dilemas atuais e desafios futuros”

Miranda do Douro, 28 e 29 Setembro de 2012Miranda do Douro, 28 e 29 Setembro de 2012

nn MínimoMínimo MáximoMáximo MédiaMédia Desvio PadrãoDesvio Padrão

IdadeIdade 4242 66 1818 1313 3,0363,036

Questão
Corretas Incorretas

Frequência Percentagem Frequência Percentagem

11 -- AA formaforma comocomo sese envelheceenvelhece éé universal,universal, sendosendo
idênticaidêntica dede homemhomem parapara homemhomem

3232 76,276,2 1010 23,823,8

22 -- DevidoDevido aoao processoprocesso dede envelhecimentoenvelhecimento naturalnatural
queque ocorreocorre aoao nívelnível cerebral,cerebral, aa maiormaior parteparte dasdas
pessoaspessoas dede idadeidade muitomuito avançadaavançada acabaacaba porpor
apresentarapresentar umauma perdaperda cognitivacognitiva percetívelpercetível

22 4,84,8 4040 95,295,2

33 -- AsAs pessoaspessoas idosasidosas assemelhamassemelham--sese muitomuito nasnas
suassuas característicascaracterísticas físicasfísicas

1212 28,628,6 3030 71,471,4

44 -- AsAs pessoaspessoas idosasidosas assemelhamassemelham--sese muitomuito nosnos
seusseus comportamentoscomportamentos

2121 5050 2121 5050

Tabela 3 Tabela 3 –– Distribuição das respostas corretas e incorretas por Distribuição das respostas corretas e incorretas por 

frequência e percentagemfrequência e percentagem

-- CaracterizaçãoCaracterização dada AmostraAmostra -- ComoComo sese verificaverifica nono gráficográfico 11,,
dada totalidadetotalidade dada amostra,amostra, 3535 ((8383,,3333%%)) sãosão estudantesestudantes dodo sexosexo femininofeminino ee 77
((1616,,6767%%)) dodo masculinomasculino.. AA idadeidade dosdos estudantesestudantes variavaria entreentre osos 1818 ee 3232 anosanos
(tabela(tabela 11)).. AA suasua médiamédia situasitua--sese próximopróximo dosdos 2020 anosanos.. NoNo locallocal dede proveniência,proveniência,
1010 ((2323,,8181%%)) dosdos nossosnossos estudantesestudantes residemresidem comcom idososidosos (gráfico(gráfico 22)).. Destes,Destes,
setesete possuempossuem nono seuseu agregadoagregado familiarfamiliar umauma pessoapessoa idosaidosa ee trêstrês vivemvivem comcom
duasduas..

AA nossanossa amostraamostra revelourevelou desconhecimentodesconhecimento emem determinadosdeterminados conteúdosconteúdos

queque sese traduzemtraduzem emem estereótiposestereótipos negativosnegativos::

-- considerouconsiderou que,que, emem idadesidades avançadasavançadas oo envelhecimentoenvelhecimento naturalnatural acarretaacarreta

perdaperda cognitivacognitiva elevadaelevada.. BergerBerger ee MaillouxMailloux--PoireierPoireier ((19951995),), BelskyBelsky ((20012001),), entreentre

outros,outros, referemreferem queque oo envelhecimentoenvelhecimento naturalnatural nãonão produzproduz alteraçõesalterações dede relevorelevo aa

esseesse nível,nível, salientandosalientando--nosnos queque sese estasestas surgemsurgem devedeve--sese aoao envelhecimentoenvelhecimento

patológicopatológico..

-- considerouconsiderou aindaainda que,que, asas pessoaspessoas idosasidosas sese assemelhamassemelham muitomuito nasnas suassuas

característicascaracterísticas físicasfísicas.. TalTal consideraçãoconsideração neganega aa variabilidadevariabilidade interindividualinterindividual ee aa

heterogeneidadeheterogeneidade queque sese incrementamincrementam comcom oo passarpassar dosdos anos,anos, ee queque podepode

ocorrerocorrer mesmomesmo emem idadesidades avançadas,avançadas, comocomo nosnos salientamsalientam VegaVega ee BuenoBueno

((20002000))..

EntendemosEntendemos comocomo formaforma dede colmatarcolmatar estasestas lacunas,lacunas, serser pertinentepertinente incluirincluir

conteúdos/programasconteúdos/programas queque promovampromovam umauma visãovisão positivapositiva acercaacerca dodo

envelhecimento,envelhecimento, dada velhicevelhice ee dada pessoapessoa idosa,idosa, taltal comocomo oo preconizadopreconizado desdedesde

20022002 nono PlanoPlano dede AçãoAção parapara oo envelhecimentoenvelhecimento emanadoemanado pelaspelas NaçõesNações UnidasUnidas..

-- BaltesBaltes,, PP.. BB.. ((19871987)).. TheoreticalTheoretical PropositionsPropositions ofof LifeLife--SpanSpan DevelopmentalDevelopmental PsychologyPsychology:: OnOn thethe DynamicsDynamics

BetweenBetween GrowthGrowth andand DeclineDecline.. DevelopmentalDevelopmental Psychology,Psychology, 2323,, 611611--626626..

-- BelskyBelsky,, JJ.. ((20012001)).. PsicologíaPsicología deldel envejecimientoenvejecimiento.. MadridMadrid:: ThomsonThomson EditoresEditores SpainSpain..

-- Berger,Berger, LL..,, && MaillouxMailloux--PoireierPoireier,, DD.. ((19951995)).. PessoasPessoas idosasidosas –– umauma abordagemabordagem globalglobal.. LisboaLisboa:: LusodidacticaLusodidactica..

-- BirrenBirren,, JJ.. ((19951995)).. NoveauxNoveaux modèlesmodèles dudu vieillissementvieillissement:: dêsdês effortsefforts créaturescréatures etet dede besoinbesoin dállerdáller plusplus

loinloin.. LaLa RevueRevue CanadienneCanadienne dudu VielliessementVielliessement,, 1414,, 44--66..

-- NaçõesNações UnidasUnidas ((20022002)).. InformeInforme dede lala SegundaSegunda AsambleaAsamblea MundialMundial sobresobre elel EnvejecimientoEnvejecimiento.. ConsultadoConsultado emem 1010

FevereiroFevereiro dede 20122012,, emem NaçõesNações UnidasUnidas:: httphttp:://www//www..unun..org/spanish/envejecimiento/documentsorg/spanish/envejecimiento/documents..htmhtm

-- Sánchez,Sánchez, FF..LL..,, && UlaciaUlacia,, JJ.. CC.. ((20052005)).. SexualidadSexualidad enen lala VejezVejez ((22..ªª eded..)).. MadridMadrid:: EdicionesEdiciones PirámidePirámide..

-- Vega,Vega, JJ..,, && Bueno,Bueno, BB.. ((20002000)).. DesarrolloDesarrollo AdultoAdulto yy EnvejecimientoEnvejecimiento.. MadridMadrid:: EditorialEditorial síntesissíntesis,, SS..AA..

DeDe destacardestacar aa nãonão existênciaexistência dede relaçãorelação significativasignificativa nono cruzamentocruzamento dasdas

variáveisvariáveis “sexo”“sexo” ee “residir“residir ouou nãonão comcom idososidosos nono seuseu locallocal dede proveniência”proveniência” comcom

aa pontuaçãopontuação totaltotal obtidaobtida nono formulárioformulário..

Tabela 1 Tabela 1 –– Estatísticas descritivas da Estatísticas descritivas da 

variável idadevariável idade

nn MínimoMínimo MáximoMáximo MédiaMédia Desvio PadrãoDesvio Padrão

IdadeIdade 4242 1818 2323 19,5519,55 2,4812,481

Gráfico 2 Gráfico 2 –– Distribuição da amostra Distribuição da amostra 

em função de residir ou não com idosos em função de residir ou não com idosos 

Gráfico 1 Gráfico 1 –– Distribuição da amostraDistribuição da amostra

segundo o sexosegundo o sexo

1100; ; 
23,81%23,81%

32; 32; 
76,19%76,19%

SimSim

NãoNão

55 -- OO processoprocesso dede envelhecimentoenvelhecimento dosdos váriosvários
sistemassistemas dodo nossonosso organismoorganismo temtem inícioinício nana
mesmamesmaalturaaltura dede vidavida

3737 88,188,1 55 11,911,9

66 -- OO processoprocesso dede envelhecimentoenvelhecimento ocorreocorre emem
simultâneosimultâneo aa nívelnível dede todostodos osos sistemassistemas dodo
organismoorganismo (cérebro(cérebro;; coraçãocoração;; ósseo,ósseo, articular,articular,
entreentre outros)outros)

3434 8181 88 1919

77 -- UmaUma doençadoença numanuma PessoaPessoa IdosaIdosa manifestamanifesta--sese
dada mesmamesma formaforma queque numanuma PessoaPessoa AdultaAdulta nãonão
IdosaIdosa

3434 8181 88 1919

88 -- CuidarCuidar dede umauma PessoaPessoa IdosaIdosa éé oo mesmomesmo queque
CuidarCuidar dede umauma PessoaPessoa AdultaAdulta nãonão IdosaIdosa

4242 100100 00 00

99 -- UmaUma mesmamesma doençadoença numanuma PessoaPessoa IdosaIdosa ee
numanuma PessoaPessoa AdultaAdulta nãonão IdosaIdosa pressupõepressupõe aa
mesmamesma dosagemdosagem dede medicação,medicação, aoao contráriocontrário dasdas
criançascrianças

3232 76,276,2 1010 23,823,8

1010 -- DeDe umauma formaforma geral,geral, cuidarcuidar dede pessoaspessoas idosasidosas
éé oo mesmomesmo queque cuidarcuidar dede criançascrianças dede tenratenra idadeidade

2828 66,766,7 1414 33,333,3

7; 7; 
16,67%16,67%

35; 35; 
83,33%83,33%

MasculinoMasculino
FemininoFeminino


