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“E recordem que só seremos velhos uma vez: não percam a 

oportunidade de viverem a velhice com sabedoria, porque não se 

apresentará segunda vez”. 

 (Levi, 1999 p.140) 
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Resumo 

 

O presente trabalho é um estudo de caso que teve como objectivo fazer uma avaliação dos 
serviços prestados pelo SAD na perspectiva dos utentes. 

 Foi feita uma avaliação do modo como os idosos, percepcionam o SAD. Pretendemos avaliar 
o interesse dos idosos por uma oferta de serviços mais diversificados e inovadores. 

Os inquéritos realizados foram a base deste estudo e, a aplicação deste instrumento permitiu-
nos perceber que os idosos inquiridos gostariam de se manter nas suas casas mas, ter acesso 
a uma oferta de serviços mais abrangente que diminua o seu sentimento de solidão e exclusão 
social e que lhes permita elevar os seus níveis de satisfação. Apercebemo-nos que uma 
esmagadora maioria considera que a prestação de cuidados básicos não é suficiente. 

Com este estudo pretendeu-se dar um contributo para uma maior qualidade de vida da 
população sénior, promovendo um envelhecimento activo.  
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Abstract  
  

This work is a case study whose aim is to evaluate the service provided by the home support 
system (SAD) as viewed by its users. 

An analysis was carried out on the way the elderly percieve the home support system. We 
would like to measure their interest in a more diversified and innovative range of services. 

Surveys were done and these are the basis of this study. The outcome of this study is that the 
elderly who were interviewed would like to remain at home but have access to a wider range of 
services. This could lower their feeling of loneliness and social isolation and will increase their 
satisfaction. We saw that most of them do not consider basic care as being enough. 

This work hopes to contribute towards a better quality of life in the elderly by promoting active 
ageing. 
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INTRODUÇÃO  

 

A sociedade contemporânea trouxe-nos variadas transformações quer a 

nível económico, social e familiar, que pelas suas mudanças tão rápidas 

acarretaram um conjunto de problemas decorrentes dos novos paradigmas e 

vivências.   

Ao longo meu percurso académico, a realidade dos “idosos” foi 

despertando cada vez mais o meu interesse, conduzindo-me sempre à 

realização de trabalhos nesse âmbito. Ao preparar-me para a concepção da 

dissertação, não me restaram dúvidas na escolha da amostra do trabalho. No 

último estágio que realizei “geron-sister,” cuja dinâmica consistiu na deslocação 

a casa dos idosos que usufruíam do SAD. Assim, este estágio teve como 

objectivo o acompanhamento a idosos, desenvolvendo algumas actividades 

que possuem benéfices para a sua condição. Ao longo deste período, foi 

possível perceber que o serviço desempenhado pelo SAD não satisfazia todas 

as necessidades dos idosos, sendo esta constatação determinante na decisão 

de realizar a minha dissertação. 

Actualmente, os idosos representam a faixa etária de maior dimensão 

populacional. Este facto, implica a necessidade de procura de novas respostas 

sociais, respostas essas que devem ser eficazes e eficientes, como exemplo, 

desta resposta podemos referir os lares, os centros de dia, os centros de 

convívio e apoio domiciliário como recursos físicos e sociais capazes de 

responder a algumas necessidades desta faixa etária. Desta forma 

acederemos a uma sociedade inclusiva capaz de reconhecer plenamente os 

direitos das pessoas idosas e valoriza-las com dignidade.   

Deste leque de respostas, o SAD (serviço de apoio domiciliário) é um 

recurso muito positivo, pois não implica que o idoso tenha que sair do seu 

contexto habitacional e familiar, garantindo assim, a continuidade do contacto 

com os seus objectos de pertença e mantendo a sua identidade.  

 


