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Cuidar para uma boa
qualidade de vida
INSTITUCIONALIZAÇÃO O O idoso não pode ser visto como mero alvo de cuidados e deve ser
respeitado sempre que não desejar ser institucionalizado PREPARAÇÃO © Deve traçar- se um plano
personalizado que tenha em conta as preocupações afetivas, intelectuais, culturais e religiosas

Maria João Quintela: "As pessoas não são meras recetoras passivas de cuidados mas intervenientes e participativas"
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Cuidar
para uma boa quali-

dade de vida implica um
conjunto de fatores que se

situam na própria pessoa, nas

pessoas que lhes prestam cuida-
dos, nas famílias e mais diretos
conviventes, no ambiente e nas
circunstâncias institucionais, la-
borais, sociais e políticas que se

constituem como múltiplos de-
terminantes.

A primeira salvaguarda relati-
vamente à qualidade de vida é a

capacidade de compreender e

estar atento à própria pessoa,
centrá-la no sistema de pensa-
mento holístico, identificar os

múltiplos intervenientes, co-
nhecer as suas capacidades de

intervenção e os recursos dispo-
níveis, traçar um plano indivi-
dualizado que inclua as preocu-
pações afetivas, intelectuais, cul-
turais e religiosas.

BEM-ESTAR DO IDOSO

IMPLICA QUEOS CUIDADOS

SE CENTREM NA PESSOA
QUALIDADE DOS CUIDADOS

IMPLICA EVITAR

DESENRAIZAR AS PESSOAS
VIDATEM DE SER VISTA
COMO UM VALOR
INESTIMÁVEL E ÚNICO

A acessibilidade, equidade, se-
gurança, eficiência, eficácia e o

tempo em que se atua, na pre-
venção, promoção, reabilitação
e adaptação ou readaptação ao
meio normal de vida, são indis-
pensáveis à manutenção ou pro-
moção da qualidade de vida.

Os cuidados de qualidade são

inclusivos e isentos de qualquer

forma de discriminação , evitam

desperdícios, riscos, danos se-
cundários, erros técnicos e pro-
movem a segurança, esperança e
vontade de viver.

É indispensável não desenrai-
zar as pessoas do seu meio e apro-
ximar o meio às pessoas, promo-
vendo a sua capacidade funcio-
nal, a solidariedade intergeracio-
nal e social, capacitando as famí-
lias e as comunidades para os cui-
dados de longa duração, promo-
vendo respostas alternativas à

institucionalização indesejada.
As pessoas não são meras re-

cetoras passivas de cuidados
mas intervenientes e participa-
tivas. Devemos aprender desde
cedo sobre o nosso próprio fun-
cionamento biopsicossocial,
como primeiros cuidadores de
nós próprios e agentes da pró-
pria saúde.

A saúde é um bem essencial e
um bem comum, que diz respei-
to a todos e exige um combate as-
sumido à indiferença, à negli-
gência e ao abandono, e uma cul-
tura de respeito pelo desenvolvi-
mento humano sustentável e in-
tegral, e pela vida, como um va-
lor inestimável e único. •
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